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Ändringsförslag 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning II – kaptiel Ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVDELNING II
KAPITEL I

Reglering av produktionen
Artikel 100a

Kvoter inom mjölksektorn
1. Det nuvarande kvotsystemet för 
mjölkproduktion ska förbli i kraft efter 
2015. Kvoterna ska så fort som möjligt 
anpassas till medlemsstaternas behov och 
till deras installerade 
produktionskapacitet.
2. Kommissionen ska i god tid lägga fram 
ett förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om nationella 
mjölkkvoter, anpassat i enlighet med 
punkt 1, så att denna förordning kan 
träda i kraft den 1 juli 2014.

Artikel 100b
Planteringsrätter inom vinsektorn

1. Det nuvarande systemet för 
planteringsrätter inom vinsektorn ska 
förbli i kraft efter 2015. 
2. Kommissionen ska utvärdera behovet 
av eventuella justeringar och 
anpassningar av det nuvarande systemet, 
och den ska lägga fram ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning i vilket det fastställs särskilda 
arrangemang för regioner inom vilka 
vinodling är den huvudsakliga 
verksamheten, i syfte att bevara de 
särskiljande egenskaperna för dessa 
regioners vinprodukter; tidsramen ska 
vara sådan att förordningen kan träda i 
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kraft den 1 juli 2014. 
Artikel 100c

Kvoter inom sockersektorn
1. Det nuvarande kvotsystemet för socker 
ska förbli i kraft efter 2015. Kvoterna ska 
så fort som möjligt anpassas till 
medlemsstaternas relativa installerade 
och/eller potentiella produktionskapacitet.
2. Kommissionen ska i god tid lägga fram 
ett förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om nationella kvoter 
inom sockersektorn, anpassat i enlighet 
med punkt 1, så att denna förordning kan 
träda i kraft den 1 juli 2014.

Artikel 100d
Andra sektorer

1. Senast den 1 juli 2014 ska 
kommissionen överlämna en 
konsekvensanalys avseende 
nedläggningen av reglerings- och 
distributionsinstrument som hänför sig till 
produktion inom andra sektorer i 
medlemsstaterna.
2. På grundval av resultaten från den 
analys som avses i punkt 1 ska 
kommissionen vid lämplig tidpunkt lägga 
fram förslag om inrättandet av kvotsystem 
inom andra sektorer där dessa är 
nödvändiga för att möjliggöra en jämn 
spridning av produktionen i 
medlemsstaterna; samtidigt ska hänsyn 
tas till medlemsstaternas individuella 
möjligheter och potential, och utrymme 
ges för differentierad utveckling i 
medlemsstater med större underskott 
inom berörda sektorer.  

Or. pt

Ändringsförslag 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Del 2 – avsnitt 2 – kaptiel 2 – avsnitt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER

Or. es

Ändringsförslag 1418
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 100a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100a
Kvoternas giltighetstid och återinförande 

av kvoter 
Med undantag av artikel 101.1, 101.2b, 
101.2d och 101.2e samt artikel 101a ska 
detta avsnitt gälla till slutet av 
regleringsåret 2019/2020.
Medlemsstater som i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 320/2006 har avstått 
från sin kvot ska tilldelas en kvot som 
motsvarar den kvot de avstått ifrån, i det 
fall att ordningen förlängs till slutet av 
regleringsåret 2019/2020.  
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter avseende de 
förhållanden under vilka en medlemsstat 
får återinföra sin kvot.

Or. en

Ändringsförslag 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 100a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100a
Varaktighet

Med undantag av artikel 101.1, 101.2b, 
101.2d och 101.2e samt artikel 101a ska 
detta avsnitt gälla till slutet av 
regleringsåret 2019/2020.

Or. es

Motivering

För alla ändringar av detta avsnitt rör det sig om upprepning och uppdatering av 
kvotsockersystemet (och nödvändiga relaterade artiklar) som fastställts i förslaget till 
förordning (COM(2010)0799) som justerar den samlade marknadsordningen med 
Lissabonfördraget. I artikel 101l e är en mekanism för automatisk omklassificering av 
utomkvotssocker till kvotsocker ändå införd för att förhindra eller hantera spänningen på 
marknaden.

Ändringsförslag 1420
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 100a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100a
Varaktighet

Detta avsnitt ska gälla från början av 
regleringsåret 2015/2016 för socker 
den 1 oktober 2015. Med undantag av 
artikel 101.1 första stycket, 101.2b, 101.2d 
och 101.2e samt artikel 101a  ska det gälla 
till slutet av regleringsåret 2019/2020 för 
socker den 30 september 2020.

Or. pl

Ändringsförslag 1421
Jean-Paul Gauzès



AM\909518SV.doc 7/168 PE494.484v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 100a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100a
Varaktighet

Detta avsnitt ska gälla från början av 
regleringsåret 2015/2016 
den 1 oktober 2015. Med undantag av 
artikel 101.1 första stycket, 101.2b, 101.2d 
och 101.2e samt artikel 101a ska detta 
avsnitt gälla till slutet av regleringsåret 
2019/2020 den 30 september 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 1422
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 100a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100a
Varaktighet

Detta avsnitt ska gälla från början av 
regleringsåret 2015/2016 för socker 
den 1 oktober 2015. Med undantag av 
artikel 101.1 första stycket, 101.2b, 101.2d 
och 101.2e samt artikel 101a ska det gälla 
till slutet av regleringsåret 2019/2020 för 
socker den 30 september 2020. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att undvika eventuella luckor som kan uppstå (beroende på 
när COM(2011)0626 träder i kraft) i genomförandet av det politiska beslut som fattats genom 
förordning (EG) nr 1234/2007 att bibehålla sockerordningen till och med 
den 30 september 2015. Genom ändringsförslaget strävar man efter att undvika en situation 



PE494.484v01-00 8/168 AM\909518SV.doc

SV

där ett regleringsår styrs av två rättsliga ramar.

Ändringsförslag 1423
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 101

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101 utgår
Avtal inom sockersektorn

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen och 
sockerföretagen i unionen.
2. Mot bakgrund av sockersektorns 
särdrag ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 när det gäller villkoren för de 
avtal som avses i punkt i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 1424
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen och 
sockerföretagen i unionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen och 
sockerföretagen i unionen.

1. Den nuvarande sockerkvotsordningen 
bör förlängas till slutet av regleringsåret 
2019/2020 och utomkvotssocker bör 
automatiskt omklassificeras som 
kvotsocker.

Or. en

Ändringsförslag 1426
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen och 
sockerföretagen i unionen.

1. Den nuvarande sockerkvotsordningen 
bör förlängas till slutet av regleringsåret 
2030 och utomkvotssocker bör 
automatiskt omklassificeras som 
kvotsocker.

Or. en

Ändringsförslag 1427
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen och 
sockerföretagen i unionen.

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör ska anges i branschavtal mellan 
odlarna av dessa råvaror i unionen och 
sockerföretagen i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 1428
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen och 
sockerföretagen i unionen.

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska regleras i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen eller, i deras 
namn, organisationerna som de tillhör
och sockerföretagen i unionen eller, i deras 
namn, organisationerna som de tillhör. 

Dessa branschavtal ska vara förenliga 
med bestämmelserna i bilaga IIId, punkt 
2a och bilaga II, del Ia, punkt 11 till slutet 
av regleringsåret 2019/2020 
den 30 september 2020. 

Or. fr

Ändringsförslag 1429
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen och 
sockerföretagen i unionen.

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen eller, i deras 
namn, organisationer som de tillhör och 
sockerföretagen i unionen eller, i deras 
namn, organisationer som de tillhör.

De ska vara förenliga med 
bestämmelserna i bilaga III d, punkt 
2a[C1] och bilaga II, del Ia, punkt 11[C2] 
till slutet av regleringsåret 2019/2020 för 
socker den 30 september 2020. 

Or. en

Motivering

Det första stycket ska gälla både före och efter 2020 för att säkerställa att villkoren för köp av 
sockerbetor och sockerrör, inbegripet leveransavtal som ingås före sådd, ska förbli 
obligatoriska för sockersektorn. Det andra stycket ska dock inte gälla efter utgången av 
regleringsåret 2019/2020 för socker den 30 september 2020, eftersom bilagorna innehåller 
vissa villkor som hänför sig till EU:s enda samlade marknadsordning för socker, inbegripet 
kvotsystemet.

Ändringsförslag 1430
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen och 
sockerföretagen i unionen.

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen eller, i deras 
namn, organisationerna som de tillhör
och sockerföretagen i unionen eller, i deras 
namn, organisationerna som de tillhör. 
De ska vara förenliga med 
bestämmelserna i bilaga IIId, punkt 2a 
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och bilaga II, del Ia, punkt 11 till 
utgången av regleringsåret 2019/2020 för 
socker den 30 september 2020.

Or. pl

Ändringsförslag 1431
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen och 
sockerföretagen i unionen.

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska regleras i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen eller, i deras 
namn, organisationerna som de tillhör 
och sockerföretagen i unionen eller, i deras 
namn, organisationerna som de tillhör,
och de ska uppfylla bestämmelserna i 
punkt 2a i bilaga IIId och bilaga II, del 
Ia, punkt 11.

Or. fr

Ändringsförslag 1432
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bransch- och leveransavtal ska 
uppfylla kraven i punkt 3 och i 
köpevillkoren som ska fastställas av 
kommissionen, särskilt när det gäller 
villkoren för köp, leverans och 
övertagande av sockerbetor samt 
betalning.
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Or. en

Ändringsförslag 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mot bakgrund av sockersektorns 
särdrag ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 när det gäller villkoren för de 
avtal som avses i punkt i denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1434
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mot bakgrund av sockersektorns 
särdrag ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 när det gäller villkoren för de 
avtal som avses i punkt i denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1435
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mot bakgrund av sockersektorns 
särdrag ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 när det gäller villkoren för de 
avtal som avses i punkt i denna artikel.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I leveransavtal ska det göras skillnad 
mellan sockerbetor avsedda för 
tillverkning av
a) kvotsocker, eller
b) utomkvotssocker.

Or. es

Ändringsförslag 1437
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I leveransavtalen föreskrivs det en 
skillnad mellan sockerbetor beroende på 
om de kvantiteter socker som kommer att 
produceras från sockerbetorna ska vara:
a) kvotsocker,
b) utomkvotssocker.
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Or. en

Ändringsförslag 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Varje sockerföretag ska meddela den 
medlemsstat i vilket företaget producerar 
socker
a) de kvantiteter av sockerbetor enligt 
punkt 2a a, för vilka leveransavtal har 
ingåtts före sådd och den sockerhalt som 
dessa avtal utgått från, samt
b) motsvarande beräknad avkastning.
Medlemsstaterna får begära ytterligare 
upplysningar.

Or. es

Ändringsförslag 1439
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Varje sockerföretag ska tillhandahålla 
den medlemsstat i vilket företaget 
producerar socker följande information:
a) de kvantiteter av sockerbetor enligt 
punkt 3 a, för vilka leveransavtal har
ingåtts före sådd och den sockerhalt som 
dessa avtal utgått från, samt
b) motsvarande beräknad avkastning.
Medlemsstaterna får kräva ytterligare 
information.
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Or. en

Ändringsförslag 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Sockerföretag som inte före sådd har 
ingått leveransavtal till minimipriset för 
kvotbetor, enligt artikel 101g, för en 
kvantitet sockerbetor som motsvarar den 
mängd socker för vilken de innehar en 
kvot, som, om så är lämpligt, justeras 
genom koefficienten för ett preventivt 
återtag enligt artikel 101d.2 första stycket, 
måste betala minst minimipriset för 
kvotbetor för alla sockerbetor de 
bearbetar.

Or. es

Ändringsförslag 1441
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Sockerföretag som inte har ingått 
några leveransavtal före sådd till 
minimipriset för kvotbetor för en kvantitet 
sockerbetor som motsvarar deras 
kvotsocker, ska betala minst detta 
minimipris för alla sockerbetor de 
bearbetar till socker.

Or. en
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Ändringsförslag 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Branschavtal får med medlemsstatens 
godkännande avvika från punkterna 2a, 
2b och 2c.

Or. es

Ändringsförslag 1443
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101 f
2d. Branschavtal får med medlemsstatens 
godkännande avvika från punkterna 3 
och 4.

Or. en

Ändringsförslag 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101 – paragraph 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. I avsaknad av branschavtal, ska den 
berörda medlemsstaten vidta nödvändiga 
åtgärder som är förenliga med denna 
förordning för att skydda berörda parters 
intressen.
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Or. es

Ändringsförslag 1445
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. I avsaknad av branschavtal, ska den 
berörda medlemsstaten vidta nödvändiga 
åtgärder som är förenliga med denna 
förordning för att skydda berörda parters 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101a
Prisrapportering på sockermarknaden

Kommissionen får genom 
genomförandeakter som antagits enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2, inrätta ett 
informationssystem för priser på 
sockermarknaden, som omfattar ett 
system för offentliggörande av prisnivåer 
för denna marknad.
Detta system ska baseras på information 
från sockerföretag som producerar 
vitsocker eller från andra aktörer inom 
sokerhandeln. Denna information ska 
behandlas konfidentiellt.
Kommissionen ska se till att den 
offentliggorda informationen inte 
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identifierar olika företags eller aktörers 
priser.

Or. es

Ändringsförslag 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101c
Produktionsbidrag

1. Ett produktionsbidrag kan beviljas 
fram till slutet av regleringsåret 
2019/2020 för sockerprodukter som anges 
i bilaga I, del III, punkt b till e, om något 
överskott av socker eller importerat 
socker, överskott av isoglukos eller 
inulinsirap inte är tillgängligt till aktuellt 
världsmarknadspris för tillverkning av 
produkter som avses i artikel 101m.2 b 
och c.
2. Produktionsbidrag som avses i punkt 1 
ska fastställas av kommissionen genom 
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.
3. För att ta hänsyn till särdragen för 
sockermarknaden för kvotsocker i 
unionen får kommissionen, genom 
delegerade akter i enlighet med 
granskningsförfarandet enligt artikel 160, 
fastställa villkoren för beviljande av 
produktionsbidrag som avses i detta 
avsnitt.

Or. es
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Ändringsförslag 1448
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 101d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101d
Återtag av socker från marknaden 

1. Mot bakgrund av behovet av att 
avhjälpa överskottssituationer som är 
fastställda på grundval av den 
prognostiserade försörjningsbalansen, 
och med beaktande av unionens 
skyldigheter att följa de avtal som ingåtts 
enligt artikel 218 i fördraget, får 
kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att för ett 
visst regleringsår återta från marknaden 
de kvoter för socker, isoglukos eller 
inulinsirap som överstiger den tröskelnivå 
som beräknats i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel.
I sådana fall ska importerat råsocker och 
vitsocker från alla källor dras tillbaka 
från marknaden i samma proportion för 
regleringsåret i fråga.
2. Den tröskelnivå som gäller vid återtag 
och som avses i punkt 1 beräknas, för 
varje företag som har en kvot, genom att 
multiplicera dess kvot med en koefficient, 
som får fastställas av kommissionen 
genom genomförandeakter som antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2, senast den 28 
februari det föregående regleringsåret på 
grundval av förväntade marknadstrender.
På grundval av de senaste 
marknadstrenderna får kommissionen 
genom genomförandeakter, senast den 31 
oktober under det berörda regleringsåret, 
besluta att antingen anpassa, eller om ett 
sådant beslut inte har fattats enligt det 
första stycket, fastställa en koefficient.
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3. Företag som innehar en kvot eller en 
importlicens ska fram till början av det 
påföljande regleringsåret på egen 
bekostnad lagra den kvantitet kvotsocker 
som producerats utöver den tröskel som 
beräknats i enlighet med punkt 2. De 
socker-, isoglukos- eller 
inulinsirapkvantiteter som återtagits 
under ett regleringsår ska anses vara de 
första kvantiteter som produceras inom 
ramen för påföljande regleringsårs 
kvoter.
Genom avvikelse från första stycket, och 
med beaktande av den förväntade 
utvecklingen på sockermarknaden, får 
kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta, för det 
pågående regleringsåret och/eller det 
påföljande regleringsåret, att allt eller 
delar av det socker, den isoglukos eller 
den inulinsirap som dragits tillbaka från 
marknaden ska vara
a) överskottssocker, överskottsisoglukos 
eller överskottsinulinsirap som kan bli 
industrisocker, industriisoglukos eller 
industriinulinsirap eller
b) en tillfällig kvotproduktion, varav en 
del får reserveras för export med 
beaktande av unionens åtaganden som 
följer av avtal som ingåtts enligt artikel 
218 i fördraget.
4. Om sockerförsörjningen i unionen är 
otillräcklig får kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att en viss del 
av den återtagna kvantiteten socker, 
isoglukos eller inulinsirap får säljas på 
marknaden inom unionen innan 
återtagsperioden löper ut.
5. I de fall där det återtagna sockret 
betraktas som den första 
sockerproduktionen för det påföljande 
regleringsåret, ska minimipriset för det 
regleringsåret betalas till 
sockerbetsodlarna.
I de fall där det återtagna sockret blir 
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industrisocker eller exporteras i enlighet 
med punkt 3a och 3b i denna artikel, är 
kraven i artikel 101(x) avseende 
minimipris inte tillämpliga.
I de fall där det återtagna sockret säljs på 
marknaden inom unionen innan 
återtagsperioden löpt ut enligt punkt 4, 
ska minimipriset för det innevarande 
regleringsåret betalas till 
sockerbetsodlarna.
6. De genomförandeakter som tillämpas i 
enlighet med denna artikel ska antas 
enligt det granskningsförfarande som 
avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 1449
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 101d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101d
Återtag av socker från marknaden

1. Mot bakgrund av behovet av att 
avhjälpa överskottssituationer som är 
fastställda på grundval av den 
prognostiserade försörjningsbalansen, 
och med beaktande av unionens 
skyldigheter att följa de avtal som ingåtts 
enligt artikel 218 i fördraget, får 
kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att för ett 
visst regleringsår återta från marknaden 
de kvoter för socker, isoglukos eller 
inulinsirap som överstiger den tröskelnivå 
som beräknats i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel. I sådana fall ska importerat 
råsocker och vitsocker från alla källor 
dras tillbaka från marknaden i samma 
proportion för regleringsåret i fråga.
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2. Den tröskelnivå som gäller vid återtag 
som avses i punkt 1 beräknas, för varje 
företag som har en kvot, genom att 
multiplicera dess kvot med en koefficient, 
som får fastställas av kommissionen 
genom genomförandeakter som antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2, senast den 28 
februari det föregående regleringsåret på 
grundval av förväntade marknadstrender. 
Baserat på de senaste 
marknadstrenderna, får kommissionen 
genom genomförandeakter, senast den 31 
oktober under det berörda regleringsåret, 
besluta att antingen anpassa, eller om ett 
sådant beslut inte har fattats enligt det 
första stycket, fastställa en koefficient.
3. Företag som innehar en kvot eller en 
importlicens ska fram till början av det 
påföljande regleringsåret på egen 
bekostnad lagra den kvantitet kvotsocker 
som producerats utöver den tröskel som 
beräknats i enlighet med punkt 2. De 
socker-, isoglukos- eller 
inulinsirapkvantiteter som återtagits 
under ett regleringsår ska anses vara de 
första kvantiteter som produceras inom 
ramen för påföljande regleringsårs 
kvoter. Genom avvikelse från första 
stycket, och med beaktande av den 
förväntade utvecklingen på 
sockermarknaden, får kommissionen, 
genom genomförandeakter, besluta, för 
det pågående regleringsåret och/eller det 
påföljande regleringsåret, att allt eller 
delar av det socker, den isoglukos eller 
den inulinsirap som dragits tillbaka från 
marknaden ska vara
a) överskottssocker, överskottsisoglukos 
eller överskottsinulinsirap som kan bli 
industrisocker, industriisoglukos eller 
industriinulinsirap eller
b) en tillfällig kvotproduktion, varav en 
del får reserveras för export med 
beaktande av unionens åtaganden som 
följer avtal som ingåtts enligt artikel 218 i 
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fördraget.
4. Om sockerförsörjningen i unionen är 
otillräcklig får kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att en viss del 
av den återtagna kvantiteten socker, 
isoglukos eller inulinsirap får säljas på 
marknaden inom unionen innan 
återtagsperioden löper ut.
5. I de fall där det återtagna sockret 
betraktas som den första 
sockerproduktionen för det påföljande 
regleringsåret, ska minimipriset för det 
regleringsåret betalas till 
sockerbetsodlarna. I de fall där det 
återtagna sockret blir industrisocker eller 
exporteras i enlighet med punkt 3a eller b, 
i detta avsnitt, är kraven i artikel 101g om 
minimipris inte tilllämpliga. I de fall där 
det återtagna sockret säljs på marknaden 
inom unionen innan återtagsperioden löpt 
ut enligt punkt 4, ska minimipriset för 
innevarande regleringsår betalas till 
sockerbetsodlarna.
6. De genomförandeakter som tillämpas i 
enlighet med denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande
som avses i artikel 162.2.

Or. pl

Ändringsförslag 1450
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 101d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101d
Återtag av socker från marknaden 

1. Mot bakgrund av behovet av att 
avhjälpa överskottssituationer som är 
fastställda på grundval av den 
prognostiserade försörjningsbalansen, 
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och med beaktande av unionens 
skyldigheter att följa de avtal som ingåtts 
enligt artikel 218 i fördraget, får 
kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att för ett 
visst regleringsår återta från marknaden 
de kvoter för socker, isoglukos eller 
inulinsirap som överstiger den tröskelnivå 
som beräknats i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel.
I sådana fall ska importerat vitsocker och 
råsocker från alla källor dras tillbaka 
från marknaden i samma proportion för 
regleringsåret i fråga.
2. Den tröskelnivå som gäller vid återtag 
och som avses i punkt 1 beräknas, för 
varje företag som har en kvot, genom att 
multiplicera dess kvot med en koefficient, 
som får fastställas av kommissionen 
genom genomförandeakter som antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2, senast den 28 
februari det föregående regleringsåret på 
grundval av förväntade marknadstrender.
På grundval av de senaste 
marknadstrenderna får kommissionen 
genom genomförandeakter, senast den 31 
oktober under det berörda regleringsåret, 
besluta att antingen anpassa, eller om ett 
sådant beslut inte har fattats enligt det 
första stycket, fastställa en koefficient.
3. Företag som innehar en kvot ska fram 
till början av det påföljande regleringsåret 
på egen bekostnad lagra den kvantitet 
kvotsocker som producerats utöver den 
tröskel som beräknats i enlighet med 
punkt 2. De socker-, isoglukos- eller 
inulinsirapkvantiteter som återtagits 
under ett regleringsår ska anses vara de 
första kvantiteter som produceras inom 
ramen för påföljande regleringsårs 
kvoter.
Genom avvikelse från första stycket, och 
med beaktande av den förväntade 
utvecklingen på sockermarknaden, får 
kommissionen, genom 
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genomförandeakter, besluta, för det 
pågående regleringsåret och/eller det 
påföljande regleringsåret, att allt eller 
delar av det socker, den isoglukos eller 
den inulinsirap som dragits tillbaka från 
marknaden ska vara
a) överskottssocker, överskottsisoglukos 
eller överskottsinulinsirap som kan bli 
industrisocker, industriisoglukos eller 
industriinulinsirap eller
b) en tillfällig kvotproduktion, varav en 
del får reserveras för export med 
beaktande av unionens åtaganden som 
följer av avtal som ingåtts enligt artikel 
218 i fördraget.
4. Om sockerförsörjningen i unionen är 
otillräcklig får kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att en viss del 
av den återtagna kvantiteten socker, 
isoglukos eller inulinsirap får säljas på 
marknaden inom unionen innan 
återtagsperioden löper ut.
5. I de fall där det återtagna sockret 
betraktas som den första 
sockerproduktionen för det påföljande 
regleringsåret, ska minimipriset för det 
regleringsåret betalas till 
sockerbetsodlarna.
I de fall där det återtagna sockret blir 
industrisocker eller exporteras i enlighet 
med punkt 3a och 3b i denna artikel, är 
kraven i artikel 101g avseende minimipris 
inte tillämpliga.
I de fall där det återtagna sockret säljs på 
marknaden inom unionen innan 
återtagsperioden löpt ut enligt punkt 4, 
ska minimipriset för innevarande 
regleringsår betalas till 
sockerbetsodlarna.
6. De genomförandeakter som tillämpas i 
enlighet med denna artikel ska antas 
enligt det granskningsförfarande som 
avses i artikel 162.2.
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Or. fr

Ändringsförslag 1451
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 101d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101d
Återtag av socker från marknaden 

1. Mot bakgrund av behovet av att 
avhjälpa överskottssituationer som är 
fastställda på grundval av den 
prognostiserade försörjningsbalansen, 
och med beaktande av unionens 
skyldigheter att följa de avtal som ingåtts 
enligt artikel 218 i fördraget, får 
kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att för ett 
visst regleringsår återta från marknaden 
de kvoter för socker, isoglukos eller inulin 
som överstiger den tröskelnivå som 
beräknats i enlighet med punkt 2 i denna 
artikel.
I sådana fall ska importerat råsocker och 
vitsocker från alla källor dras tillbaka 
från marknaden i samma proportion för 
regleringsåret i fråga.
2. Den tröskelnivå som gäller vid återtag 
som avses i punkt 1 beräknas, för varje 
företag som har en kvot, genom att 
multiplicera dess kvot med en koefficient, 
som får fastställas av kommissionen 
genom genomförandeakter som antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2, senast den 28 
februari det föregående regleringsåret på 
grundval av förväntade marknadstrender.
På grundval av de senaste 
marknadstrenderna får kommissionen 
genom genomförandeakter, senast 
den 31 oktober under det berörda 
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regleringsåret, besluta att antingen 
anpassa, eller om ett sådant beslut inte 
har fattats enligt det första stycket, 
fastställa en koefficient.
3. Företag som innehar en kvot eller en 
importlicens ska fram till början av det 
påföljande regleringsåret på egen 
bekostnad lagra den kvantitet kvotsocker 
som producerats utöver den tröskel som 
beräknats i enlighet med punkt 2. De 
socker-, isoglukos- eller 
inulinsirapkvantiteter som återtagits 
under ett regleringsår ska anses vara de 
första kvantiteter som produceras inom 
ramen för påföljande regleringsårs 
kvoter.
Genom avvikelse från första stycket, och 
med beaktande av den förväntade 
utvecklingen på sockermarknaden, får 
kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta, för det 
pågående regleringsåret och/eller det 
påföljande regleringsåret, att allt eller 
delar av det socker, den isoglukos eller 
den inulinsirap som dragits tillbaka från 
marknaden ska vara
a) överskottssocker, överskottsisoglukos
eller överskottsinulinsirap som kan bli 
industrisocker, industriisoglukos eller 
industriinulinsirap eller
b) en tillfällig kvotproduktion, varav en 
del får reserveras för export med 
beaktande av unionens åtaganden som 
följer av avtal som ingåtts enligt artikel 
218 i fördraget.
4. Om sockerförsörjningen i unionen är 
otillräcklig får kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att en viss del 
av den återtagna kvantiteten socker, 
isoglukos eller inulinsirap får säljas på 
marknaden inom unionen innan 
återtagsperioden löper ut.
5. I de fall där det återtagna sockret 
betraktas som den första 
sockerproduktionen för det påföljande 
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regleringsåret, ska minimipriset för 
regleringsåret betalas till 
sockerbetsodlarna.
I de fall där det återtagna sockret blir 
industrisocker eller exporteras i enlighet 
med punkter 3a och 3b i denna artikel, är 
kraven i artikel 101(x) avseende 
minimipris inte tillämpliga.
I de fall där det återtagna sockret säljs på 
marknaden inom unionen innan 
återtagsperioden löpt ut enligt punkt 4, 
ska minimipriset för innevarande 
regleringsår betalas till 
sockerbetsodlarna.
6. De genomförandeakter som föreskrivs i 
denna artikel ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2. 

Or. en

Motivering

Artikel 45 i COM(2010)0799. Den första punkten har ändrats på grund av att marknadens 
strukturella balans bör ses i relation till volymer (inte priser), som fastställts på basis av en 
analys av kvantitativa uppgifter. Det är också bättre att använda benämningarna underskott 
och överskott hellre än underproduktion och överproduktion. Tilläggen ”eller en 
importlicens” och ”från alla källor” syftar till att garantera att alla aktörer gör justeringar 
för att balansera marknaden. För närvarande är endast sockerbetsproducenter föremål för 
återtag.

Ändringsförslag 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101d
Återtag av socker från marknaden

2. Den tröskelnivå som gäller vid återtag 
som avses i punkt 1 beräknas, för varje 
företag som har en kvot, genom att 
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multiplicera dess kvot med en koefficient, 
som ska tillämpas i hela unionen och som 
får fastställas av kommissionen genom 
genomförandeakter som antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 162.2, senast den 28 februari i det 
föregående regleringsåret på grundval av 
förväntade marknadstrender.
Baserat på de senaste 
marknadstrenderna, får kommissionen 
genom genomförandeakter, senast 
den 31 oktober under det berörda 
regleringsåret, besluta att antingen 
anpassa, eller om ett sådant beslut inte 
har fattats enligt det första stycket, 
fastställa en koefficient.
Om så sker ska det traditionella 
försörjningsbehovet för raffinering av 
importerat råsocker minskas med samma 
procentandel för regleringsåret i fråga.
3. Företag som innehar en kvot ska fram 
till början av det påföljande regleringsåret 
på egen bekostnad lagra den kvantitet 
kvotsocker som producerats utöver den 
tröskel som beräknats i enlighet med 
punkt 2. De socker-, isoglukos- och 
inulinsirapkvantiteter som återtagits 
under ett regleringsår ska anses vara de 
första kvantiteter som produceras inom 
ramen för nästa regleringsårs kvoter.
Genom avvikelse från första stycket, och 
med beaktande av den förväntade 
utvecklingen på sockermarknaden, får 
kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta, för det 
pågående regleringsåret och/eller det 
påföljande regleringsåret, att allt eller 
delar av det socker, den isoglukos eller 
den inulinsirap som dragits tillbaka från 
marknaden ska vara:
a) överskottssocker, överskottsisoglukos 
eller överskottsinulinsirap som kan bli 
industrisocker, industriisoglukos eller 
industriinulinsirap, eller
b) en tillfällig kvotproduktion, varav en 
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del får reserveras för export med 
beaktande av unionens åtaganden som 
följer avtal som ingåtts enligt artikel 218 i 
fördraget.
4. Om sockerförsörjningen i unionen är 
otillräcklig får kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att en viss del 
av den återtagna kvantiteten socker, 
isoglukos eller inulinsirap får säljas på 
marknaden inom unionen innan 
återtagsperioden löper ut.
5. I de fall där det återtagna sockret från 
marknaden betraktas som den första 
sockerproduktionen för påföljande 
regleringsår, ska minimipriset för det 
regleringsåret betalas till 
sockerbetsodlarna.
I de fall där det återtagna sockret blir 
industrisocker eller exporteras i enlighet 
med punkt 3a eller 3b, i detta avsnitt, är 
kraven i artikel 101g avseende minimipris 
inte tilllämpliga.
I de fall där det återtagna sockret säljs på 
marknaden inom unionen innan 
återtagsperioden löpt ut enligt punkt 4, 
ska minimipriset för regleringsåret 
betalas till sockerbetsodlarna.
5a Socker som lagras i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel ska inte 
vara berättigat till det stöd för privat 
lagring som avses i artikel 17.
6. De genomförandeakter som föreskrivs i 
första stycket ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
162.2.

Or. es

Ändringsförslag 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101e (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101e
Delegerade befogenheter

För att ta hänsyn till särdragen inom 
sockersektorn och se till att intressena hos 
alla parter ges vederbörlig hänsyn, får 
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 160, anta regler om:
a) leveransavtal och inköpsvillkor som 
avses i artikel 101.1,
b) de kriterier sockerföretagen ska 
tillämpa när de bland 
sockerbetsförsäljarna fördelar de 
kvantiteter sockerbetor som ska omfattas 
av leveransavtal före sådd enligt artikel 
101.2b.

Or. es

Ändringsförslag 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101f
Kvoter inom sockersektorn

1. Ett kvotsystem är tillämpligt för socker, 
isoglukos eller inulinsirap.
2. I fråga om det kvotsystem som avses i 
punkt 1 i denna artikel gäller följande: 
Om en producent överskrider den aktuella 
kvoten och inte utnyttjar det överskott som 
avses i artikel 101l, ska en överskottsavgift 
tas ut för de berörda kvantiteterna enligt 
de villkor som anges i artiklarna 101l till 
101o.

Or. es
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Ändringsförslag 1455
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 101f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101f
Kvoter inom sockersektorn

Ett kvotsystem eller kvoteringssystem är 
tillämpligt för socker, isoglukos eller 
inulinsirap.

Or. fr

Ändringsförslag 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101g
Minimipris för sockerbetor

1. Minimipriset för kvotbetor ska vara 
26,29 euro per ton fram till slutet av 
regleringsåret 2019/2020.
2. Minimipriset som avses i punkt 1 ska 
gälla sockerbetor av standardkvalitet som 
definieras i bilaga III punkt B.
3. Sockerföretag som köper kvotbetor som 
är lämpade för bearbetning till socker och 
ämnade för tillverkning av kvotsocker, är 
skyldiga att betala minst minimipriset, 
justerat med hjälp av tillägg eller avdrag 
för att möjliggöra kvalitetsskillnader 
jämfört med standardkvalitet.
För att justera priset när den faktiska 
kvaliteten på sockerbetan skiljer sig från 
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standardkvalitet, ska tillägg och avdrag, 
enligt det första stycket, tillämpas i 
enlighet med de regler som antas av 
kommissionen genom delegerade akter, i 
enlighet med artikel 101p.5.
4. För de kvantiteter sockerbetor som 
motsvarar de kvantiteter industrisocker 
eller överskottsskocker som omfattas av 
överskottsavgiften som föreskrivs i artikel 
101o, ska det berörda sockerföretaget 
justera inköpspriset så att det är minst lika 
med minimipriset för kvotbetor.

Or. es

Ändringsförslag 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101h
Fördelning av kvoter

1. De nuvarande nationella och regionala 
kvoterna för tillverkning av socker, 
isoglukos och inulinsirap fastställs i 
bilaga IIIb. En reviderad version av det 
nuvarande kvotsystemet bör förlängas till 
slutet av regleringsåret 2019/2020, i de 
fall att kvoterna inte avskaffas 2015 som 
planerat. Det reviderade systemet bör göra 
det möjligt för samtliga medlemsstater att 
utnyttja sockerkvoterna om de så önskar.    
Stöd från unionen bör inriktas på 
utvidgningen av sockerindustrin i EU och 
stöd bör tillhandahållas för startkostnader 
i samband med bearbetning av socker i 
medlemsstaterna. 
2. Medlemsstaterna ska tilldela en kvot till 
varje företag som tillverkar socker, 
isoglukos eller inulinsirap inom dess 
territorium och som godkänts i enlighet 
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med artikel 101i.
3. När en kvot fördelas till sockerföretag 
med mer än en produktionsenhet ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som de 
anser vara nödvändiga för att ta hänsyn 
till sockerbets- och sockerrörsodlarnas 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 1458
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 101h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101h
Fördelning av kvoter

1. Nationella och regionala kvoter för 
tillverkning av socker, isoglukos och 
inulinsirap fastställs i bilaga IIIb.
2. Medlemsstaterna ska tilldela en kvot till 
varje företag som tillverkar socker, 
isoglukos eller inulinsirap inom dess 
territorium och som godkänts i enlighet 
med artikel 101i.
Varje företag får en kvot som är lika med 
den som fördelats, enligt bilaga IIIb, till 
samma företag för regleringsåret 
2010/2011.
3. När en kvot fördelas till sockerföretag 
med mer än en produktionsenhet ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som de 
anser vara nödvändiga för att ta hänsyn 
till sockerbets- och sockerrörsodlarnas 
intressen.

Or. fr
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Ändringsförslag 1459
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 101h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101h
Fördelning av kvoter

1. Nationella och regionala kvoter för 
tillverkning av socker, isoglukos och 
inulinsirap fastställs i bilaga IIIb.
2. Medlemsstaterna ska tilldela en kvot till 
varje företag som tillverkar socker, 
isoglukos eller inulinsirap inom dess 
territorium och som godkänts i enlighet 
med artikel 101i. Varje företag får en kvot 
som är lika med den som fördelats, enligt 
bilaga IIIb (ny) till förordning (EG) nr 
513/2010, till samma företag för 
regleringsåret 2010/2011.
3. När en kvot fördelas till sockerföretag 
med mer än en produktionsenhet ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som de 
anser vara nödvändiga för att ta hänsyn 
till sockerbets- och sockerrörsodlarnas 
intressen.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av artikel 56 i förordning (EG) nr 1234/2007.  Det rör sig 
om en teknisk ändring, eftersom  förordning (EG) nr 513/2010 (bilaga IIIb (ny) härrör från 
denna förordning) är den senaste förordning som fastställer fördelningen av sockerkvoter.    

Ändringsförslag 1460
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 101h (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101h
Fördelning av kvoter

1. Nationella och regionala kvoter för 
produktion av socker, isoglukos och 
inulinsirap fastställs i bilaga XX.
2. Medlemsstaterna ska tilldela en kvot till 
varje företag som tillverkar socker, 
isoglukos eller inulinsirap inom dess 
territorium och som godkänts i enlighet 
med artikel XX.
Varje företag får en kvot som är lika med 
den som fördelats, enligt förordning (EG) 
nr 318/2006, till samma företag för 
regleringsåret 2005/2006.
3. När en kvot fördelas till sockerföretag 
med mer än en produktionsenhet ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som de 
anser vara nödvändiga för att ta hänsyn 
till sockerbets- och sockerrörsodlarnas 
intressen.

Or. fr

Ändringsförslag 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101h
Fördelning av kvoter

1. Nationella och regionala kvoter för 
tillverkning av socker, isoglukos och 
inulinsirap fastställs i bilaga IIIb.
2. Medlemsstaterna ska tilldela en kvot till 
varje företag som tillverkar socker, 
isoglukos eller inulinsirap inom dess 
territorium och som godkänts i enlighet 
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med artikel 101i.
Kvoten ska vara lika med den kvot 
respektive företag tilldelades för 
regleringsåret 2010/2011 i enlighet med 
förordning (EG) nr 513/2010.
3. När en kvot fördelas till sockerföretag 
med mer än en produktionsenhet ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som de 
anser vara nödvändiga för att ta hänsyn 
till sockerbets- och sockerrörsodlarnas 
intressen.

Or. es

Ändringsförslag 1462
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 101h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101h
Fördelning av kvoter

1. Nationella och regionala kvoter för 
tillverkning av socker, isoglukos och 
inulinsirap fastställs i bilaga IIIb.
2. Medlemsstaterna ska tilldela en kvot till 
varje företag som tillverkar socker, 
isoglukos eller inulinsirap inom dess 
territorium och som godkänts i enlighet 
med artikel 101i.
Kvoten ska vara lika med den kvot 
respektive företag har tilldelats sedan 
regleringsåret 2010/2011 i enlighet med 
bilaga IIIb.

Or. pl

Ändringsförslag 1463
Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Artikel 101i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101i
Godkända företag

1. Medlemsstaterna ska på begäran 
godkänna företag som producerar socker, 
isoglukos eller inulinsirap eller företag 
som bearbetar dessa produkter till någon 
av de produkter som avses i artikel XX, 
förutsatt att företaget
a) styrker sin professionella 
produktionskapacitet,
b) går med på att lämna nödvändig 
information och att underkasta sig 
kontroller med anknytning till denna 
förordning,
c) inte har fått sitt godkännande tillfälligt 
eller slutgiltigt indraget.
2. Godkända företag ska meddela den 
medlemsstat där företaget skördar eller 
raffinerar sockerbetor eller sockerrör 
följande information:
a) De kvantiteter sockerbetor eller 
sockerrör för vilka leveransavtal har 
ingåtts, samt motsvarande sockerbets-, 
sockerrörs- och sockerutbyte per hektar.
b) Uppgifter om förväntade och faktiska 
leveranser av sockerbetor, sockerrör och 
råsocker, samt om sockerproduktion och 
sockerlager.
c) Kvantiteter sålt vitsocker samt priser 
och villkor.

Or. fr

Ändringsförslag 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 101i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101i
Godkända företag

1. Medlemsstaterna ska på begäran 
godkänna företag som producerar socker, 
isoglukos eller inulinsirap eller företag 
som bearbetar dessa produkter till någon 
av de produkter på den förteckning som 
avses i artikel 101.m 2, förutsatt att 
företaget
a) styrker sin professionella 
produktionskapacitet,
b) går med på att lämna nödvändig 
information och att underkasta sig 
kontroller med anknytning till denna 
förordning,
c) inte har fått sitt godkännande tillfälligt 
eller slutgiltigt indraget.
2. Godkända företag ska meddela den 
medlemsstat där företaget skördar eller 
raffinerar sockerbetor eller sockerrör 
följande information:
a) De kvantiteter sockerbetor eller 
sockerrör för vilka leveransavtal har 
ingåtts, samt motsvarande sockerbets-, 
sockerrörs- och sockerutbyte per hektar.
b) Uppgifter om förväntade och faktiska 
leveranser av sockerbetor, sockerrör och 
råsocker, samt om sockerproduktion och 
sockerlager.
c) Kvantiteter sålt vitsocker samt priser 
och villkor.

Or. es

Ändringsförslag 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 101j (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101j
Anpassning av de nationella kvoterna

Kommissionen får genom delegerade 
akter som antas i enlighet med artikel 
160, anpassa kvoterna i bilaga IIIb mot 
bakgrund av medlemsstaternas beslut i 
enlighet med artikel 101k.

Or. es

Ändringsförslag 1466
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 101k (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101k
Nationell omfördelning av kvoterna

En medlemsstat får minska eller minska 
och omfördela en socker-, isoglukos- eller 
inulinsirapkvot som tilldelats ett företag 
som är etablerat på dess territorium:
a) med upp till 10 %;;
denna möjlighet är dock utesluten om ett 
företag producerade hela sin kvot under 
föregående regleringsår,  
eller
b) i enlighet med de regler som ska 
fastställas i bilaga (x);
härvid ska medlemsstaterna tillämpa 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier.

Or. en
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Ändringsförslag 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101k (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101k
Nationell omfördelning av kvoterna och 

minskning av kvoterna
1. En medlemsstat får minska en socker-
eller isoglukoskvot som tilldelats ett 
företag som är etablerat på dess 
territorium med upp till 10 procent. 
Härvid ska medlemsstaterna tillämpa 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier.
2. Medlemsstaterna får överföra kvoter 
mellan företag i enlighet med villkoren i 
bilaga IIIc med beaktande av samtliga 
berörda parters intressen, särskilt 
sockerbets- och sockerrörsodlarnas 
intressen.
3. De kvantiteter som erhålls med 
tillämpning av punkterna 1 och 2 ska av 
medlemsstaten tilldelas ett eller flera 
företag på dess territorium, oavsett om 
företagen i fråga redan har tilldelats 
kvoter eller inte.

Or. es

Ändringsförslag 1468
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 101k (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101k
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Nationell omfördelning av kvoterna och 
minskning av kvoterna

1. En medlemsstat får minska en socker-
eller isoglukoskvot som tilldelats ett 
företag som är etablerat på dess 
territorium med upp till 10 procent. 
Härvid ska medlemsstaterna tillämpa 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier.
2. Medlemsstaterna får överföra kvoter 
mellan företag i enlighet med villkoren i 
bilaga XX med beaktande av samtliga 
berörda parters intressen, särskilt 
sockerbets- och sockerrörsodlarnas 
intressen.
3. De kvantiteter som erhålls med 
tillämpning av punkterna 1 och 2 ska av 
medlemsstaten tilldelas ett eller flera 
företag på dess territorium, oavsett om 
företagen i fråga redan har tilldelats 
kvoter eller inte.

Or. fr

Ändringsförslag 1469
Britta Reimers, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 101l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101l
Utomkvotsproduktion

1. Socker, isoglukos eller inulinsirap som 
under ett regleringsår produceras utöver 
kvoterna i artikel 101h får
a) användas för bearbetning av vissa 
produkter enligt artikel 101m,
b) överföras till kvotproduktionen för 
nästa regleringsår i enlighet med artikel 
101n,
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c) användas för den särskilda 
försörjningsordningen för de yttersta 
randområdena, i enlighet med [kapitel III 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning [ex (EG) nr 247/2006],
d) exporteras inom ramen för den 
kvantitativa gräns som kommissionen ska 
fastställa genom genomförandeakter i 
överensstämmelse med de åtaganden som 
följer av avtal som ingåtts enligt artikel 
218 i fördraget, eller
e) automatiskt släppas ut på den inre 
marknaden som kvotsocker för att 
anpassa försörjningen efter utvecklingen 
av efterfrågan, som en del av den 
tillfälliga marknadsstyrningsmekanismen 
som avses i artikel 101.1b. 

Or. en

Ändringsförslag 1470
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 101l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101l
Kvotöverskridande

Socker, isoglukos eller inulinsirap som 
under ett regleringsår produceras utöver 
kvoterna i artikel XX får
a) användas för bearbetning av vissa 
produkter enligt artikel XX,
b) överföras till kvotproduktionen för 
påföljande regleringsår i enlighet med 
artikel XX,
c) användas för den särskilda 
försörjningsordningen för de yttersta 
randområdena, i enlighet med [kapitel III 
i Europaparlamentets och rådets 
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förordning [ex (EG) nr 247/2006], 
d) exporteras inom ramen för den 
kvantitativa gräns som kommissionen ska 
fastställa genom genomförandeakter i 
överensstämmelse med de åtaganden som 
följer av avtal som ingåtts enligt artikel 
218 i fördraget, eller
e) automatiskt släppas ut på den inre 
marknaden som kvotsocker för att 
anpassa försörjningen efter utvecklingen 
av efterfrågan, i de kvantiteter och i 
enlighet med de bestämmelser som 
kommissionen fastställt genom delegerade 
akter som antagits i enlighet med artikel 
101p.6, och mot bakgrund av den 
prognostiserade försörjningsbalansen.
Åtgärderna i denna artikel ska tillämpas 
innan de åtgärder för förebyggande av 
marknadsstörningar som avses i artikel 
154.1 tillämpas.
Övriga överskottskvantiteter ska omfattas 
av den överskottsavgift som avses i 
artikel XX.

Or. fr

Ändringsförslag 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101l
Utomkvotsproduktion

1. Socker, isoglukos eller inulinsirap som 
under ett regleringsår produceras utöver 
kvoterna i artikel 101h får
a) användas för bearbetning av vissa 
produkter enligt artikel 101m,
b) överföras till kvotproduktionen för 
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nästa regleringsår i enlighet med artikel 
101n,
c) användas för den särskilda 
försörjningsordningen för de yttersta 
randområdena, i enlighet med [kapitel III 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning [ex (EG) nr 247/2006], 
d) exporteras inom ramen för den 
kvantitativa gräns som kommissionen ska 
fastställa genom genomförandeakter i 
överensstämmelse med de åtaganden som 
följer av avtal som ingåtts enligt artikel 
218 i fördraget, eller
e) automatiskt släppas ut på den inre 
marknaden som kvotsocker för att 
anpassa försörjningen efter utvecklingen 
av efterfrågan, i de kvantiteter och i 
enlighet med de bestämmelser som 
kommissionen fastställt genom delegerade 
akter som antagits i enlighet med artikel 
101p.6, och mot bakgrund av den 
prognostiserade försörjningsbalansen.
Åtgärderna i föreliggande artikel ska 
tillämpas innan de åtgärder för 
förebyggande av marknadsstörningar som 
avses i artikel 154.1 tillämpas.
Övriga överskottskvantiteter ska omfattas 
av den överskottsavgift som avses i artikel 
101o.
2. De genomförandeakter som antas i 
enlighet med denna artikel ska vara 
förenliga med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. es

Ändringsförslag 1472
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 101l (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101l
Utomkvotsproduktion

1. Socker, isoglukos eller inulinsirap som 
under ett regleringsår produceras utöver 
kvoterna i artikel 101h får
a) användas för bearbetning av vissa 
produkter enligt artikel 101m,
b) överföras till kvotproduktionen för 
nästa regleringsår i enlighet med artikel 
101n,
c) användas för den särskilda 
försörjningsordningen för de yttersta 
randområdena, i enlighet med [kapitel III 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning [ex (EG) nr 247/2006]], 
d) exporteras inom ramen för den 
kvantitativa gräns som kommissionen ska 
fastställa genom genomförandeakter i 
överensstämmelse med de åtaganden som 
följer av avtal som ingåtts enligt artikel 
218 i fördraget, eller
e) automatiskt släppas ut på den inre 
marknaden mot bakgrund av den 
prognostiserade försörjningsbalansen, i 
syfte att bevara den strukturella balansen 
på marknaden, i de kvantiteter och i 
enlighet med de bestämmelser som 
kommissionen fastställt. 
Åtgärderna i föreliggande artikel ska 
tillämpas innan de åtgärder för 
förebyggande av marknadsstörningar som 
avses i artikel 154.1 tillämpas. Övriga 
överskottskvantiteter ska omfattas av den 
överskottsavgift som avses i artikel 101o.
2. De genomförandeakter som tillämpas i 
enlighet med denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. pl
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Ändringsförslag 1473
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 101l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101l
Utomkvotsproduktion

1. Socker, isoglukos eller inulinsirap som 
under ett regleringsår produceras utöver 
kvoterna i artikel 101h får
a) användas för bearbetning av vissa 
produkter enligt artikel 101m,
b) överföras till kvotproduktionen för 
nästa regleringsår i enlighet med artikel 
101n,
c) användas för den särskilda 
försörjningsordningen för de yttersta 
randområdena, i enlighet med [kapitel III 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning [ex (EG) nr 247/2006], eller
d) exporteras inom ramen för den 
kvantitativa gräns som kommissionen ska 
fastställa genom genomförandeakter i 
överensstämmelse med de åtaganden som 
följer av avtal som ingåtts enligt artikel 
218 i fördraget.
e) automatiskt släppas ut på den inre 
marknaden mot bakgrund av den 
prognostiserade försörjningsbalansen, i 
syfte att bevara den strukturella balansen 
på marknaden, i de kvantiteter och i 
enlighet med de bestämmelser som 
kommissionen fastställt. 
Åtgärderna i föreliggande artikel ska 
tillämpas innan de åtgärder för 
förebyggande av marknadsstörningar som 
avses i artikel 154.1 tillämpas.
Övriga kvantiteter ska omfattas av den 
överskottsavgift som avses i artikel 101o.
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2. De genomförandeakter som föreskrivs i 
denna artikel ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1474
Albert Deß

Förslag till förordning
Artiel 101l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiel 101l
Utomkvotsproduktion

1. Socker, isoglukos eller inulinsirap som 
under ett regleringsår produceras utöver 
kvoterna i artikel 101(x) får
a) användas för bearbetning av vissa 
produkter enligt artikel 101(x),
b) överföras till kvotproduktionen för 
nästa regleringsår i enlighet med artikel 
101(x),
c) användas för den särskilda 
försörjningsordningen för de yttersta 
randområdena, i enlighet med [kapitel III 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning [ex (EG) nr 247/2006],
d) exporteras inom ramen för den 
kvantitativa gräns som kommissionen ska 
fastställa genom genomförandeakter i 
överensstämmelse med de åtaganden som 
följer av avtal som ingåtts enligt artikel 
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218 i fördraget, eller
e) automatiskt släppas ut på den inre 
marknaden mot bakgrund av den 
prognostiserade försörjningsbalansen, i 
syfte att bevara den strukturella balansen 
på marknaden, i de kvantiteter och i 
enlighet med de bestämmelser som 
kommissionen fastställt. 
Åtgärderna i föreliggande artikel ska 
tillämpas innan de åtgärder för 
förebyggande av marknadsstörningar som 
avses i artikel 154.1 tillämpas.
Övriga kvantiteter ska omfattas av den 
överskottsavgift som avses i artikel 101(x).
2. De genomförandeakter som föreskrivs i 
denna artikel ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 1475
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 101l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101l
Utomkvotsproduktion

1. Socker, isoglukos eller inulinsirap som 
under ett regleringsår produceras utöver 
kvoterna i artikel 101h får
a) användas för bearbetning av vissa 
produkter enligt artikel 101m,
b) överföras till kvotproduktionen för 
påföljande regleringsår i enlighet med 
artikel 101n,
c) användas för den särskilda 
försörjningsordningen för de yttersta 
randområdena, i enlighet med [kapitel III 
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i Europaparlamentets och rådets 
förordning [ex (EG) nr 247/2006],
d) exporteras inom ramen för den 
kvantitativa gräns som kommissionen ska 
fastställa genom genomförandeakter i 
överensstämmelse med de åtaganden som 
följer av avtal som ingåtts enligt artikel 
218 i fördraget, eller
e) automatiskt släppas ut på den inre 
marknaden mot bakgrund av den 
prognostiserade försörjningsbalansen, i 
syfte att bevara den strukturella balansen 
på marknaden, i de kvantiteter och i 
enlighet med de bestämmelser som 
kommissionens fastställt.
Åtgärderna i denna artikel ska tillämpas 
innan de åtgärder för förebyggande av 
marknadsstörningar som avses i artikel 
154.1 tillämpas.
Övriga överskottskvantiteter ska omfattas 
av den överskottsavgift som avses i artikel 
101o.
2. De genomförandeakter som tillämpas i 
enlighet med denna artikel ska antas 
enligt det granskningsförfarande som 
avses i artikel 162.2.

Or. fr

Ändringsförslag 1476
Britta Reimers, George Lyon

Förslag till förordning
Artiel 101m (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101m
Den tillfälliga 

marknadsstyrningsmekanismen
Fram till dess att kvotsystemet avskaffas 
ska en tillfällig 
marknadsstyrningsmekanism tillämpas 



PE494.484v01-00 52/168 AM\909518SV.doc

SV

för att balansera marknaden, och denna 
ska automatiskt utlösa följande åtgärder: 
– Upphävande av importtullar enligt 
artikel 130b. 
– Utsläppande av kvantiteter utanför 
kvoter enligt artikel 101l.1 e; om det är 
möjligt i de kvantiteter som motsvarar 
dem som tilldelats genom upphävandet av 
importtullar, och utan tullavgifter.    
Den tillfälliga 
marknadsstyrningsmekanismen ska 
automatiskt utlösas så fort uppgifter från 
kommissionen visar att importerat 
råsocker når en nivå under 3,5 miljoner 
ton för ifrågavarande regleringsår. Dessa 
bedömningar ska för varje regleringsår 
inledas senast den 30 oktober. 
Före den 1 mars 2014 ska kommissionen, 
genom en delegerade akt som antagits i 
enlighet med artikel 101.1b, fastställa alla 
de åtgärder som är nödvändiga för 
genomförandet av denna artikel. 

Or. en

Motivering

Kvoten för sockerproduktion begränsar EU:s produktion till 13,3 miljoner ton vitsocker 
samtidigt som konsumtionen uppgår till cirka 16,8 miljoner ton. Om importerat socker som 
omfattas av förmånsbehandling inte anländer enligt planerna måste man tillåta ökad 
sockerförsörjning från andra källor så att marknaden inom EU inte lider underskott. För att 
undvika diskriminering bland alla aktörer i livsmedelskedjan (inte enbart leverantörerna), 
måste de ha jämförbar och lika tillgång till denna tillfälliga marknadsstyrningsmekanism.  

Ändringsförslag 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101m (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101m
Industrisocker
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1. Industrisocker, industriisoglukos och 
industriinulinsirap får endast användas 
för produktion av någon av de produkter 
som avses i punkt 2 om sockret, 
isoglukosen eller inulinsirapen
a) omfattas av ett leveransavtal som före 
regleringsårets slut har ingåtts mellan en 
producent och en användare som båda är 
godkända enligt artikel 101i, och
b) har levererats till användaren senast 
den 30 november det påföljande 
regleringsåret.
2. För att ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen får kommissionen genom en 
delegerad akt som antagits i enlighet med 
artikel 160, upprätta en förteckning över 
de produkter för vars produktion 
industrisockret, industriisoglukosen och 
industriinulinsirapen är nödvändiga.
Förteckningen ska särskilt inbegripa 
följande:
a) Bioetylalkohol, alkohol, rom, levande 
jäst och kvantiteter av bredbar sirap och 
sådana produkter som ska bearbetas till 
”Rinse appelstroop”.
b) Vissa industriprodukter utan 
sockerinnehåll vars framställning sker 
med användning av socker, isoglukos 
eller inulinsirap.
c) Vissa produkter inom den kemiska 
industrin eller läkemedelsindustrin som 
innehåller socker, isoglukos eller 
inulinsirap.

Or. es

Ändringsförslag 1478
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 101m (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101m
Industrisocker

1. Industrisocker, industriisoglukos och 
industriinulinsirap får endast användas 
för produktion av någon av de produkter 
som avses i punkt 2 om sockret, 
isoglukosen eller sirapen:
a) omfattas av ett leveransavtal som har 
ingåtts före utgången av regleringsåret 
mellan en producent och en användare 
som båda är godkända enligt artikel XX, 
och
b) har levererats till användaren senast 
den 30 november det påföljande 
regleringsåret.
2. Kommissionen kan upprätta en 
förteckning över de produkter för vars 
produktion det krävs industrisocker, 
industriisoglukos eller industriinulinsirap.
Förteckningen ska särskilt inbegripa 
följande:
a) Bioetylalkohol, alkohol, rom, levande 
jäst och kvantiteter av bredbar sirap och 
sådana produkter som ska bearbetas till 
”Rinse appelstroop”.
b) Vissa industriprodukter utan 
sockerinnehåll vars framställning kräver  
användning av socker, isoglukos eller 
inulinsirap.
c) Vissa produkter inom den kemiska 
industrin eller läkemedelsindustrin som 
innehåller socker, isoglukos eller 
inulinsirap.

Or. fr

Ändringsförslag 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 101m (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101m
Överföring av överskottssocker

1. Ett företag får besluta att helt eller 
delvis till nästa regleringsår överföra de 
kvantiteter socker, isoglukos eller 
inulinsirap som företaget tillverkar utöver 
sina kvoter. Om inte annat följer av punkt 
3 ska detta beslut vara oåterkalleligt.
2. Företag som beslutar enligt punkt 1 ska
a) underrätta den berörda medlemsstaten, 
före ett datum som den medlemsstaten 
fastställer,
– mellan den 1 februari och den 15 
augusti under det innevarande 
regleringsåret om kvantiteter av rörsocker 
som överförs,
– mellan den 1 februari och den 15 
augusti under det innevarande 
regleringsåret om andra kvantiteter av 
socker eller inulinsirap som överförs,
b) åta sig att på egen bekostnad lagra 
kvantiteterna till utgången av det 
innevarande regleringsåret.
3. Om ett företags slutliga produktion för 
regleringsåret i fråga är mindre än vad 
som beräknades när beslutet om 
överföring antogs enligt punkt 1, får 
storleken på den överförda kvantiteten 
justeras retroaktivt senast den 31 oktober 
det påföljande regleringsåret.
4. De kvantiteter som överförs ska anses 
vara de första kvantiteter som produceras 
inom ramen för nästa regleringsårs 
kvoter.
5. Socker som lagras i enlighet med denna 
artikel under ett regleringsår får inte 
omfattas av någon annan lagringsåtgärd 
enligt artiklarna 16 eller 101d.
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Or. es

Ändringsförslag 1480
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 101n (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101n
Överföring av överskottssocker

1. Ett företag får besluta att helt eller 
delvis till påföljande regleringsår överföra 
de kvantiteter socker, isoglukos eller 
inulinsirap som företaget tillverkar utöver 
sina kvoter. Om inte annat följer av punkt 
3, ska detta beslut vara oåterkalleligt.
2. Företag som beslutar enligt punkt 1 ska
a) underrätta den berörda medlemsstaten, 
före ett datum som den medlemsstaten 
fastställer,
– mellan den 1 februari och den 15 
augusti under det innevarande 
regleringsåret om kvantiteter av rörsocker 
som överförs,
– mellan den 1 februari och den 15 
augusti under det innevarande 
regleringsåret om andra kvantiteter av 
socker eller inulinsirap som överförs,
b) åta sig att på egen bekostnad lagra 
kvantiteterna till utgången av det 
innevarande regleringsåret.
3. Om ett företags slutliga produktion för 
regleringsåret i fråga är mindre än vad 
som beräknades när beslutet om 
överföring antogs enligt punkt 1, får 
storleken på den överförda kvantiteten 
justeras retroaktivt senast den 31 oktober 
det påföljande regleringsåret.
4. De kvantiteter som överförs ska anses 
vara de första kvantiteter som produceras 
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inom ramen för påföljande regleringsårs 
kvoter.
5. Socker som lagras i enlighet med denna 
artikel under ett regleringsår får inte 
omfattas av någon annan lagringsåtgärd 
enligt artiklarna XX, XX eller XX.

Or. fr

Ändringsförslag 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101o (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101o
Överskottsavgift

1. En överskottsavgift ska tas ut för 
kvantiteter av
a) överskottssocker, överskottsisoglukos 
och överskottsinulinsirap som producerats 
under ett regleringsår, utom kvantiteter 
som har överförts till kvotproduktionen 
för det påföljande regleringsåret och har 
lagrats i enlighet med artikel 101n eller 
kvantiteter enligt artikel 101l.1 c, d och e,
b) industrisocker, industriisoglukos och 
industriinulinsirap för vilka det, senast ett 
datum som ska fastställas av 
kommissionen, inte har styrkts att de har 
använts vid bearbetningen av någon av de 
produkter som avses i artikel 101m.2, 
genom genomförandeakter som antagits i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162,
c) socker, isoglukos och inulinsirap som 
dragits tillbaka från marknaden i enlighet 
med artikel 101d och som inte uppfyller 
villkoren i artikel 101d.3.
2. Överskottsavgiften ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
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som antagits i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2, på en så hög nivå att 
kvantiteterna i punkt 1 inte ackumuleras.
3. Medlemsstaterna ska ta ut den 
överskottsavgift som avses i punkt 1 av de 
i medlemsstaten etablerade företagen på 
grundval av företagens konstaterade 
produktionskvantiteter enligt punkt 1 
under regleringsåret.

Or. es

Ändringsförslag 1482
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 101o (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101o
Överskottsavgift

1. En överskottsavgift ska tas ut för 
kvantiteter av
a) överskottssocker, överskottsisoglukos 
och överskottsinulinsirap som producerats 
under ett regleringsår, utom kvantiteter 
som har överförts till kvotproduktionen 
för det påföljande regleringsåret och har 
lagrats i enlighet med artikel XX eller 
kvantiteter enligt artikel XX.1 c, d och e,
b) industrisocker, industriisoglukos och 
industriinulinsirap för vilka det, senast ett 
datum som ska fastställas av 
kommissionen, inte har styrkts att de har 
använts vid bearbetningen av någon av de 
produkter som avses i artikel XX.XX, 
genom genomförandeakter som antagits i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2,
c) socker, isoglukos och inulinsirap som 
dragits tillbaka från marknaden i enlighet 
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med artikel XX och som inte uppfyller 
villkoren i artikel XX.XX.
2. Överskottsavgiften ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
som antagits i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2, på en så hög nivå att 
kvantiteterna i punkt 1 inte ackumuleras.
3. Medlemsstaterna ska ta ut den 
överskottsavgift som avses i punkt 1 av de 
i medlemsstaten etablerade företagen på 
grundval av företagens konstaterade 
produktionskvantiteter enligt punkt 1 
under regleringsåret.

Or. fr

Ändringsförslag 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101p (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101p
Delegerade befogenheter

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 i syfte att anta de åtgärder som 
föreskrivs i punkterna 2–6 i denna artikel.
2. Mot bakgrund av behovet av att 
säkerställa att företagen i artikel 101i 
uppfyller sina åtaganden får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta regler om beviljande och indragning 
av dessa företags godkännanden och om 
kriterierna för administrativa sanktioner.
3. Mot bakgrund av behovet att ta hänsyn 
till de särskilda förhållandena i 
sockersektorn och för att säkerställa att 
alla parters intressen vederbörligen 
beaktas, får kommissionen genom 
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delegerade akter fastställa ytterligare 
definitioner, bland annat rörande 
produktionen av socker, isoglukos och 
inulinsirap, anläggningars produktion 
och de villkor som styr försäljningen till 
de yttersta randområdena.
4. Mot bakgrund av behovet att 
säkerställa att sockerbetsodlarna känner 
medansvar för ett beslut om att överföra 
en viss produktionsmängd, får 
kommissionen genom delegerade akter 
fastställa regler om överföring av socker.
5. Mot bakgrund av behovet av att justera 
minimipriset för sockerbetor när den 
faktiska kvaliteten på sockerbetorna 
skiljer sig från standardkvaliteten, får 
kommissionen genom delegerade akter 
fastställa reglerna för pristillägg och 
prisavdrag enligt artikel 101g.3.
6. Mot bakgrund av behovet av att 
förebygga störningar på marknaden får 
kommissionen genom delegerade akter 
fastställa villkoren för att släppa ut 
utomkvotssocker som avses i artikel 
101l.1 e på marknaden för kvotsocker.

Or. es

Ändringsförslag 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artiel 101p (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101p
Delegerade befogenheter

För att ta hänsyn till särdragen inom 
sockersektorn och att se till att intressena 
hos alla parter ges vederbörlig hänsyn, får 
kommissionen, genom delegerade akter, 
anta regler om de prisjusteringar som ska 



AM\909518SV.doc 61/168 PE494.484v01-00

SV

tillämpas i enlighet med artikel 101g.3. 

Or. en

Ändringsförslag 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 101q (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101q
Genomförandebefogenheter

Avseende företagen i artikel 101i får 
kommissionen enligt 
genomförandebefogenheter i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2 fastställa regler som rör:
a) ansökningar om godkännande av 
företag, de register som godkända företag 
ska föra och uppgifter som de ska lämna,
b) systemet för de kontroller av godkända 
företag som medlemsstaterna ska utföra,
c) medlemsstaternas meddelanden till 
kommissionen och till godkända företag,
d) leveranser av råvaror till företag, 
inklusive leveransavtal och följesedlar,
e) likvärdighet avseende socker enligt 
artikel 101l.1 a,
f) den särskilda försörjningsordningen för 
de yttersta randområdena,
g) export enligt artikel 101l.1 d,
h) medlemsstaternas samarbete för att 
garantera effektiva kontroller,
i) ändring av datumen i artikel 101n,
j) fastställandet av överskottskvantiteten, 
meddelanden och utbetalning av den 
överskottsavgift som avses i artikel 101o,
k) Det automatiska utsläppandet av 
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utomkvotssocker på marknaden för 
kvotsocker som avses i artikel 101l.1 e.

Or. es

Ändringsförslag 1486
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artiel 101q (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101q
Genomförandebefogenheter

1 a. För att ta hänsyn till särdragen inom 
sektorn för heltidsrörsockerraffinaderier 
bör befogenhet att anta vissa 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen, i syfte att upprätta en 
förteckning över heltidsraffinaderier.

Or. en

Ändringsförslag 1487
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning 2 – kaptiel 2 – avsnitt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av resultaten från 
konsekvensanalyserna av systemet med 
mjölkkvoter och avskaffandet av 
planteringsrätter inom vinsektorn, vilka 
beräknas vara genomförda senast 
den 31 december 2012, ska kommissionen 
senast den 30 juni 2013 överlämna ett 
förslag om en fortsättning eller en 
översyn av processerna för avskaffandet 
av kvoter och planteringsrätter inom 
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sektorerna för mjölk, vin och sockerbetor.       

Or. pt

Ändringsförslag 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föra ett 
vinodlingsregister med uppdaterad 
information om produktionskapaciteten.

1. Medlemsstaterna ska föra ett 
vinodlingsregister med uppdaterad 
information om produktionskapaciteten, 
och det ska integreras i de system för 
identifiering av jordlotter som utgör en 
del av det integrerade administrations-
och kontrollsystemet inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. pt

Ändringsförslag 1489
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter den 1 januari 2016 får 
kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att punkterna 
1–3 i denna artikel inte längre ska gälla. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning2 – kaptiel 2 – avsnitt 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SYSTEM FÖR 
PRODUKTIONSSTYRNING

Or. es

Ändringsförslag 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 102a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 102a
Ansvariga nationella myndigheter inom 

vinsektorn
1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra bestämmelser i denna förordning 
om fastställande av behöriga nationella 
myndigheter ska medlemsstaterna utse en 
eller flera myndigheter som ska ansvara 
för att unionens regler inom vinsektorn 
efterlevs. Medlemsstaterna ska i synnerhet 
utse de laboratorier som har rätt att göra 
officiella analyser inom vinsektorn. De 
utsedda laboratorierna ska uppfylla de 
allmänna kriterierna för drift av 
testlaboratorier i ISO/IEC 17025.
2. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om namn och 
kontaktuppgifter för de myndigheter och 
laboratorier som avses i punkt 1. 
Kommissionen ska offentliggöra denna 
information och uppdatera den 
regelbundet.
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Or. fr

Ändringsförslag 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 102b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 102b
Utvärderingar inom vinsektorn

Medlemsstaterna ska meddela om och 
genomföra utvärderingar inom 
vinsektorn:
a) När det gäller olagliga planteringar 
som planterats efter den 31 augusti 1998 
enligt artikel 85a i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska medlemsstaterna senast 
den 1 mars varje år underrätta 
kommissionen om de arealer som 
planterats med vinstockar utan 
motsvarande planteringsrätt efter den 31 
augusti 1998 och om de arealer som röjts 
i enlighet med punkt 1 i den artikeln.
b) När det gäller sådan obligatorisk 
reglering av planteringar som planterats 
olagligt före den 1 september 1998 och 
som avses i förordning (EG) nr 1234/2007 
ska medlemsstaterna senast den 1 mars 
varje berört år underrätta kommissionen 
om
i) vilka arealer som har planterats med 
vinstockar utan motsvarande 
planteringsrätt före den 1 september 1998,
ii) vilka arealer som har reglerats, om 
avgifterna och om det genomsnittliga 
värdet av de regionala planteringsrätterna 
enligt förordning (EG) nr 1234/2007.
c) Medlemsstaterna ska senast den 1 mars 
varje år lämna in en rapport till 
kommissionen om genomförandet av 
åtgärderna i deras stödprogram enligt del 
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II avdelning I kapitel II avsnitt IV under 
det föregående budgetåret.
Rapporterna ska förteckna och beskriva 
de åtgärder för vilka unionsstöd har 
beviljats enligt stödprogrammen och ska i 
synnerhet innehålla uppgifter om 
genomförandet av de säljfrämjande 
åtgärder som avses i artikel 43.
d) Medlemsstaterna ska senast 
den 1 mars 2014 lämna in en utvärdering 
till kommissionen av kostnaderna och 
fördelarna med stödprogrammen och 
ange hur de kan göras mer effektiva.
e) För att säkerställa enhetlig tillämpning 
av denna artikel får kommissionen genom 
genomförandeakter anta regler om 
anmälningar och utvärdering.

Or. fr

Ändringsförslag 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Produkter från vinsektorn ska sättas i 
omlopp inom unionen åtföljda av ett 
officiellt kontrollerat dokument.

1. Produkter från vinsektorn ska sättas i 
omlopp inom unionen åtföljda av ett 
officiellt kontrollerat dokument. Med 
beaktande av nödvändigheten att 
standardisera och förenkla de dokument 
som används av medlemsstaterna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 i vilka man fastställer 
bestämmelser avseende de 
modelldokument som ska användas för 
ändamålet. 

Or. pt
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Ändringsförslag 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fysiska eller juridiska personer eller 
sammanslutningar av sådana personer som 
för sin yrkesutövning innehar produkter 
från vinsektorn, särskilt producenter, 
tappningsföretag och bearbetningsföretag, 
liksom även näringsidkare, ska föra 
register över mottagna och avsända 
leveranser av dessa produkter.

2. Fysiska eller juridiska personer eller 
sammanslutningar av sådana personer som 
för sin yrkesutövning innehar produkter 
från vinsektorn som är avsedda att släppas 
ut på marknaden, särskilt producenter, 
tappningsföretag och bearbetningsföretag, 
liksom även näringsidkare, ska föra 
register över mottagna och avsända 
leveranser av dessa produkter.

Or. pt

Ändringsförslag 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att underlätta transporten av 
vinprodukter och medlemsstaternas 
kontroll av denna ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 rörande följande:

3. För att underlätta transporten av 
vinprodukter och medlemsstaternas 
kontroll av denna, och med beaktande av 
bestämmelserna i punkt 1 ovan, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
rörande följande:

Or. pt

Ändringsförslag 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 3 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Förenkling och standardisering av 
registret.

Or. pt

Ändringsförslag 1497
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Regler om registrets sammansättning, 
vilka produkter som ska ingå, tidsfrister 
för inmatning i register och avslutande av 
register.

Or. de

Ändringsförslag 1498
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Regler om registrets sammansättning, 
vilka produkter som ska ingå, tidsfrister 
för inmatning i register och avslutande av 
register.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Förslag till förordning
Artikel 103b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103b
Förbud mot plantering av vinstockar

1. Generellt ska plantering av vinstockar 
med druvsorter för vinframställning som 
är klassificerbara enligt artikel 24.1 i 
rådets förordning (EG) 479/2008 av den 
29 april 2008 vara förbjuden.
2. Det ska även vara förbjudet att ympa de 
sorter för vinframställning som avses i 
punkt 1 på andra sorter än sådana för 
vinframställning enligt nämnda artikel.
3. Utan hinder av punkterna 1 och 2 ska 
plantering och ympning enligt de 
punkterna vara tillåten om den täcks av
a) en nyplanteringsrätt, enligt vad som 
avses i artikel 103c,
b) en återplanteringsrätt, enligt vad som 
avses i artikel 103d,
c) en planteringsrätt som beviljats från en 
reserv, enligt vad som avses i 
artiklarna 103e och 103f.
4. De planteringsrätter som avses i punkt 
3 ska beviljas i hektar.
5. Artiklarna 103c och 103f ska gälla 
åtminstone fram till 
den 31 december 2020.
6. Medlemsstaterna får besluta att inom 
sitt territorium förlänga den tidsfrist som 
fastställs i föregående punkt.  De regler 
som gäller för systemet för 
planteringsrätter enligt denna artikel, ska 
i så fall gälla i medlemsstaten i fråga på 
motsvarande sätt.

Or. es
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Ändringsförslag 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 103b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103b
Förbud mot plantering av vinstockar

1. Generellt ska plantering av vinstockar 
med druvsorter för vinframställning som 
är klassificerbara enligt artikel 24.1 i 
rådets förordning (EG) 479/2008 av den 
29 april 2008 vara förbjuden.
2. Det ska även vara förbjudet att ympa de 
sorter för vinframställning som avses i 
punkt 1 på andra sorter än sådana för 
vinframställning enligt nämnda artikel.
3. Utan hinder av punkterna 1 och 2 ska 
plantering och ympning enligt de 
punkterna vara tillåten om den täcks av
a) en nyplanteringsrätt, enligt vad som 
avses i artikel 103c,
b) en återplanteringsrätt, enligt vad som 
avses i artikel 103d,
c) en planteringsrätt som beviljats från en 
reserv, enligt vad som avses i 
artiklarna 103e och 103f.
4. De planteringsrätter som avses i punkt 
3 ska beviljas i hektar.
5. Artiklarna 103c och 103f ska gälla 
åtminstone fram till 
den 31 december 2020.
6. Medlemsstaterna får besluta att inom 
sitt territorium förlänga den tidsfrist som 
fastställs i föregående punkt.  De regler 
som gäller för systemet för 
planteringsrätter enligt denna artikel, ska 
i så fall gälla i medlemsstaten i fråga på 
motsvarande sätt.

Or. es
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Motivering

Alla ändringsförslag i anslutning till denna artikel syftar till att bevara ett system genom 
vilket produktionspotentialen kontrolleras och genom vilket förbättringar avseende 
priskvalitet och stabilitet uppnås. Detta system innebär inga kostnader för kommissionen och 
det har visat sig vara effektivt.

Ändringsförslag 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103c
Nyplanteringsrätter

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
föregående artikel får medlemsstaterna 
bevilja producenter nyplanteringsrätter 
för arealer
a) avsedda för nyplantering i samband 
med fastighetsreglering eller 
expropriation som i det allmänna intresset 
genomförs enligt nationell lagstiftning,
b) avsedda för försöksändamål,
c) avsedda för odling av moderplantor för 
ympmaterial, eller
d) vars vin eller vinprodukter enbart är 
avsedda för konsumtion i vinodlarens 
hushåll.
2. Nyplanteringsrätter ska
a) användas av den producent som 
beviljats dem,
b) utnyttjas före utgången av det andra 
vinåret efter det år de beviljades, och
c) användas för de ändamål som 
beviljandet gäller.

Or. es
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Ändringsförslag 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 103c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103c
Nyplanteringsrätter

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
föregående artikel får medlemsstaterna 
bevilja producenter nyplanteringsrätter 
för arealer
a) avsedda för nyplantering i samband 
med fastighetsreglering eller 
expropriation som i det allmänna intresset 
genomförs enligt nationell lagstiftning,
b) avsedda för försöksändamål,
c) avsedda för odling av moderplantor för 
ympmaterial, eller
d) vars vin eller vinprodukter enbart är 
avsedda för konsumtion i vinodlarens 
hushåll.
2. Nyplanteringsrätter ska
a) användas av den producent som 
beviljats dem,
b) utnyttjas före utgången av det andra 
vinåret efter det år de beviljades, och
c) användas för de ändamål som 
beviljandet gäller.

Or. es

Ändringsförslag 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103 d(ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103d
Återplanteringsrätter

1. Medlemsstaterna ska bevilja 
återplanteringsrätter till producenter som 
har röjt en rättsligt erkänd och registrerad 
areal planterad med vinstockar. 
Röjningsarealer för vilka det beviljats ett 
röjningsbidrag ska dock inte ge upphov 
till återplanteringsrätter.
2. Medlemsstaterna får bevilja 
återplanteringsrätter till producenter som 
åtar sig att röja en areal planterad med 
vinstockar. I så fall ska den areal 
åtagandet gäller röjas senast före 
utgången av det tredje året efter det år då 
de nya vinstockar, som 
återplanteringsrätterna gäller, 
planterades.
3. Återplanteringsrätterna ska beviljas för 
en areal som i ren odling motsvarar den 
röjda arealen.
4. Återplanteringsrätterna ska utnyttjas av 
det företag för vilket de har beviljats. 
Medlemsstaterna får föreskriva att dessa 
rätter bara får utnyttjas för de arealer där 
röjningen ägde rum.
5. Utan hinder av punkt 4 får 
medlemsstaterna besluta att 
återplanteringsrätter helt eller delvis får 
överföras till ett annat företag inom 
samma medlemsstat om
a) en del av företaget i fråga överförs till 
det andra företaget,
b) om arealer i det senare företaget är 
avsedda för
i) produktion av vin med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning, eller
ii) odling av moderplantor för 
ympmaterial.



PE494.484v01-00 74/168 AM\909518SV.doc

SV

Medlemsstaterna ska se till att 
tillämpningen av undantagen i första 
stycket inte medför en allmän ökning av 
produktionskapaciteten på deras 
territorium, särskilt när överföringar görs 
från icke-bevattnade till bevattnade 
arealer.
6. Punkterna 1–5 ska även gälla för rätter 
som kan likställas med 
återplanteringsrätter och som förvärvats 
med stöd av tidigare 
gemenskapsbestämmelser eller nationell 
lag.
7. Återplanteringsrätter som förvärvats 
med stöd av artikel 4.5 i förordning (EG) 
nr 1493/1999 ska användas inom de 
tidsfrister som föreskrivs i den 
förordningen.

Or. es

Ändringsförslag 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 103d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103d
Återplanteringsrätter

1. Medlemsstaterna ska bevilja 
återplanteringsrätter till producenter som 
har röjt en rättsligt erkänd och registrerad 
areal planterad med vinstockar.
Röjningsarealer för vilka det beviljats ett 
röjningsbidrag ska dock inte ge upphov 
till återplanteringsrätter.
2. Medlemsstaterna får bevilja 
återplanteringsrätter till producenter som 
åtar sig att röja en areal planterad med 
vinstockar. I så fall ska den areal 
åtagandet gäller röjas senast före 
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utgången av det tredje året efter det år då 
de nya vinstockar, som 
återplanteringsrätterna gäller, 
planterades.
3. Återplanteringsrätterna ska beviljas för 
en areal som i ren odling motsvarar den 
röjda arealen.
4. Återplanteringsrätterna ska utnyttjas av 
det företag för vilket de har beviljats. 
Medlemsstaterna får föreskriva att dessa 
rätter bara får utnyttjas för de arealer där 
röjningen ägde rum.
5. Utan hinder av punkt 4 får 
medlemsstaterna besluta att 
återplanteringsrätter helt eller delvis får 
överföras till ett annat företag inom 
samma medlemsstat om
a) en del av företaget i fråga överförs till 
det andra företaget,
b) om arealer i det senare företaget är 
avsedda för
i) produktion av vin med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning, eller
ii) odling av moderplantor för 
ympmaterial.
Medlemsstaterna ska se till att 
tillämpningen av undantagen i första 
stycket inte medför en allmän ökning av 
produktionskapaciteten på deras 
territorium, särskilt när överföringar görs 
från icke-bevattnade till bevattnade 
arealer.
6. Punkterna 1–5 ska även gälla för rätter 
som kan likställas med 
återplanteringsrätter och som förvärvats 
med stöd av tidigare 
gemenskapsbestämmelser eller nationell 
lag.
7. Återplanteringsrätter som förvärvats 
med stöd av artikel 4.5 i förordning (EG) 
nr 1493/1999 ska användas inom de 
tidsfrister som föreskrivs i den.
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Or. es

Ändringsförslag 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103e
Nationella och regionala reserver av 

planteringsrätter
1. För att förbättra förvaltningen av 
produktionskapaciteten ska 
medlemsstaterna inrätta en nationell 
reserv eller regionala reserver av 
planteringsrätter.
2. Medlemsstater som har inrättat 
nationella eller regionala reserver av 
planteringsrätter enligt förordning (EG) 
nr 1493/1999 får behålla de reserverna så 
länge som de tillämpar övergångssystemet 
för planteringsrätter i enlighet med detta 
underavsnitt.
3. Följande planteringsrätter ska föras till 
nationella eller regionala reserver om de 
inte används inom föreskriven tid:
a) Nyplanteringsrätter.
b) Återplanteringsrätter.
c) Planteringsrätter som tilldelats från 
reserven.
4. Producenter får överföra 
återplanteringsrätter till nationella eller 
regionala reserver.
Villkoren för sådan överföring, vid behov
mot ekonomisk ersättning från 
medlemsstaten, ska bestämmas av 
medlemsstaten med hänsyn till parternas 
legitima intressen.
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5. Med avvikelse från punkt 1 kan en 
medlemsstat välja att inte tillämpa 
systemet med reserver på villkor att den 
kan bevisa att den har ett effektivt 
alternativt system för förvaltning av 
planteringsrätterna för hela sitt 
territorium. Det alternativa systemet får 
om så erfordras avvika från relevanta 
bestämmelser i detta underavsnitt.

Or. es

Ändringsförslag 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 103e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103e
Reserver av planteringsrätter

1. För att förbättra förvaltningen av 
produktionskapaciteten ska 
medlemsstaterna inrätta en nationell 
reserv eller regionala reserver av 
planteringsrätter.
2. Medlemsstater som har inrättat 
nationella eller regionala reserver av 
planteringsrätter enligt förordning 
(EG) nr 1493/1999 får behålla de 
reserverna så länge som de tillämpar 
övergångssystemet för planteringsrätter i 
enlighet med detta underavsnitt.
3. Följande planteringsrätter ska föras till 
nationella eller regionala reserver om de 
inte används inom föreskriven tid:
a) Nyplanteringsrätter.
b) Återplanteringsrätter.
c) Planteringsrätter som tilldelats från 
reserven.
4. Producenter får överföra 
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återplanteringsrätter till nationella eller 
regionala reserver. Villkoren för sådan 
överföring, vid behov mot ekonomisk 
ersättning från medlemsstaten, ska 
bestämmas av medlemsstaten med hänsyn 
till parternas legitima intressen.
5. Med avvikelse från punkt 1 kan en 
medlemsstat välja att inte tillämpa 
systemet med reserver på villkor att den 
kan bevisa att den har ett effektivt 
alternativt system för förvaltning av 
planteringsrätterna för hela sitt 
territorium. Det alternativa systemet får 
om så erfordras avvika från relevanta 
bestämmelser i detta underavsnitt.

Or. es

Ändringsförslag 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103f
Tilldelning av planteringsrätter från 

reserven
1. Medlemsstater får bevilja rätter från 
reserven
a) utan betalning till producenter som är 
yngre är 40 år, som har nödvändiga 
yrkeskunskaper och som för första 
gången etablerar sig och som har en 
ledande ställning i företaget, eller
b) mot betalning till staten eller i 
förekommande fall till regionen, till 
producenter som avser att använda 
rätterna för att plantera arealer vars 
produktion har en säker marknad; 
medlemsstaterna ska ställa upp 
kriterierna för fastställandet av storleken 
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på den ersättning som avses i led b,
2. Om planteringsrätter som beviljats från 
en reserv används, ska medlemsstaterna 
se till
a) att platsen, de använda sorterna och de 
använda odlingsmetoderna garanterar att 
den efterföljande produktionen är 
anpassad till efterfrågan på marknaden, 
och
b) att den berörda avkastningen är typisk 
för genomsnittet i regionen, särskilt när 
planteringsrätter från icke-bevattnade 
arealer används för bevattnade arealer.
3. Planteringsrätter som beviljats från en 
reserv, men som inte används före 
utgången av det andra vinåret efter det 
vinår då de beviljades ska vara förverkade 
och föras tillbaka till reserven.
4. Planteringsrätter i en reserv som inte är 
fördelade före utgången av det femte 
vinåret efter det år då de fördes till 
reserven ska förfalla.
5. Om det finns regionala reserver i en 
medlemsstat får medlemsstaten fastställa 
regler om omfördelning av 
planteringsrätter mellan de regionala 
reserverna. Om det finns både regionala 
och nationella reserver i en medlemsstat 
får medlemsstaten även tillåta 
överföringar mellan dessa, och en 
nedsättningskoefficient får tillämpas på 
överföringarna.

Or. es

Ändringsförslag 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 103f (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103f
Planteringsrätter från reserven

1. Medlemsstater får bevilja rätter från 
reserven
a) utan betalning till producenter som är 
yngre är 40 år, som har nödvändiga 
yrkeskunskaper och som för första 
gången etablerar sig och som har en 
ledande ställning i företaget, eller
b) mot betalning till staten eller i 
förekommande fall till regionen, till 
producenter som avser att använda 
rätterna för att plantera arealer vars 
produktion har en säker marknad;
medlemsstaterna ska ställa upp 
kriterierna för fastställandet av storleken 
på den ersättning som avses i led b, vilken 
kan variera beroende på den avsedda 
slutprodukten från den berörda 
vinodlingen och på och på den 
återstående giltighetstiden för de rätter 
som överförs.
2. Om planteringsrätter som beviljats från 
en reserv används, ska medlemsstaterna 
se till
a) att platsen, de använda sorterna och de 
använda odlingsmetoderna garanterar att 
den efterföljande produktionen är 
anpassad till efterfrågan på marknaden, 
och
b) att den berörda avkastningen är typisk 
för genomsnittet i regionen, särskilt när 
planteringsrätter från icke-bevattnade 
arealer används för bevattnade arealer.
3. Planteringsrätter som beviljats från en 
reserv, men som inte används före 
utgången av det andra vinåret efter det 
vinår då de beviljades ska vara förverkade 
och föras tillbaka till reserven.
4. Planteringsrätter i en reserv som inte är 
fördelade före utgången av det femte 
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vinåret efter det år då de fördes till
reserven ska förfalla.
5. Om det finns regionala reserver i en 
medlemsstat får medlemsstaten fastställa 
regler om omfördelning av 
planteringsrätter mellan de regionala 
reserverna. Om det finns både regionala 
och nationella reserver i en medlemsstat 
får medlemsstaten även tillåta 
överföringar mellan dessa, och en 
nedsättningskoefficient får tillämpas på 
överföringarna.

Or. es

Ändringsförslag 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103g
De minimis

Detta underavsnitt ska inte tillämpas i 
medlemsstater där gemenskapens system 
för planteringsrätter inte gällde 
den 31 december 2007.

Or. es

Ändringsförslag 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103h (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103h
Strängare nationella regler

Medlemsstaterna får anta strängare 
nationella regler avseende tilldelningen 
av nyplanteringsrätter eller 
återplanteringsrätter.
De får också kräva att ansökningarna och 
de relevanta upplysningar som ska 
lämnas i ansökningarna, kompletteras 
med ytterligare uppgifter som behövs för 
att övervaka utvecklingen av 
produktionskapaciteten.

Or. es

Ändringsförslag 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 103i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103i
Genomförandeåtgärder

De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra detta underavsnitt ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 162 i denna förordning.
Dessa åtgärder kan omfatta något av 
följande:
a) Bestämmelser som gör det möjligt att 
undvika onödigt stora administrativa 
pålagor vid tillämpning av nämnda 
bestämmelser.
b) Bestämmelser om den samtidiga 
förekomsten av vinodlingar som avses i 
artikel 103f.2.
c) Tillämpning av den 
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nedsättningskoefficient som avses i artikel 
103f.5.

Or. es

Ändringsförslag 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103j (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103j
Genomförandeåtgärder

De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra detta underavsnitt ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 162 i denna förordning.
Dessa åtgärder kan omfatta något av 
följande:
a) Bestämmelser som gör det möjligt att 
undvika onödigt stora administrativa 
pålagor vid tillämpning av nämnda 
bestämmelser.
b) Bestämmelser om den samtidiga 
förekomsten av vinodlingar som avses i 
artikel 103f.2.
c) Tillämpning av den 
nedsättningskoefficient som avses i artikel 
103f.5.

Or. es

Ändringsförslag 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Del II – avdelningII – kaptiel II – avsnitt III – underavsnitt 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

UNDERAVSNITT 1
SYSTEM FÖR 

PRODUKTIONSSTYRNING INOM 
MJÖLKSEKTORN

Artíkel 103k
Definitioner

1. I detta avsnitt gäller följande 
definitioner:
a) mjölk: mjölkavkastningen från en eller 
flera kor,
b) andra mjölkprodukter: alla 
mjölkprodukter förutom mjölk, särskilt 
skummjölk, grädde, smör, yoghurt och 
ost; när så är lämpligt ska dessa räknas 
om till "mjölkekvivalenter" med hjälp av 
koefficienter som ska fastställas av 
kommissionen,
c) producent: jordbrukare vars jordbruk 
är beläget inom en medlemsstats 
geografiska gränser och som producerar 
och säljer mjölk eller som förbereder sig 
för att börja med detta inom kort,
d) jordbruksföretag: enligt definitionen i 
artikel 4 i EU:s förordning om direktstöd, 
e) uppköpare: företag eller en 
sammanslutning som köper upp mjölk 
från producenter
– för att låta den undergå insamling, 
förpackning, lagring, kylning eller 
bearbetning (även kontraktarbete räknas),
– för att sälja den till ett eller flera företag 
som behandlar eller bearbetar mjölk eller 
andra mjölkprodukter,
f) leverans: alla leveranser av enbart 
mjölk, dvs. inga andra mjölkprodukter, av 
en producent till en uppköpare, oavsett 
om transporten utförs av producenten, en 
uppköpare, ett företag som behandlar 
eller bearbetar sådana produkter eller av 
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en tredje part,
g) direktförsäljning: en producents totala 
försäljning eller samtliga överlåtelser av 
mjölk direkt till konsumenterna samt en 
producents totala försäljning eller 
samtliga överlåtelser av andra 
mjölkprodukter,
h) saluföring: leverans av mjölk eller 
direktförsäljning av mjölk eller andra 
mjölkprodukter,
i) individuell kvot: producentens kvot den 
1 april i en tolvmånadersperiod,
j) nationell kvot: den kvot som avses i 
artikel 103l och som fastställs för varje 
medlemsstat,
k) disponibel kvot: kvot disponibel för 
producenterna den 31 mars under den 
tolvmånadersperiod för vilken 
överskottsavgiften beräknas, med 
beaktande av all försäljning samt alla 
överföringar, omställningar och tillfälliga 
omfördelningar som föreskrivs i denna 
förordning och som skett under denna 
tolvmånadersperiod.
2. När det gäller definitionen i punkt 1 e 
ska som uppköpare betraktas även varje 
sammanslutning av uppköpare inom 
samma geografiska område som för 
medlemmarnas räkning utför det 
administrativa och bokföringsmässiga 
arbete som krävs för inbetalningen av 
överskottsavgiften. I samband med 
tillämpningen av den första meningen i 
detta stycke ska Grekland betraktas som 
ett enda geografiskt område där ett 
offentligt organ får betraktas som 
sammanslutning av uppköpare.
3. Kommissionen får med iakttagande av 
definitionen av leverans i led f, och 
genom en delegerad akt, justera 
definitionen av direktförsäljning för att 
särskilt säkerställa att inga kvantiteter av 
mjölk som saluförs eller andra 
mjölkprodukter hamnar utanför 
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kvotsystemet.
Artikel 1031

Nationella kvoter
1. De nationella kvoterna för produktion 
av mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs under fem på varandra följande 
perioder på tolv månader med början den 
1 april 2015 (nedan kallade 
tolvmånadersperioder) fastställs i bilaga 
[VIIIa].
2. De kvoter som avses i punkt 1 ska 
fördelas mellan producenter i enlighet 
med artikel 103m, varvid åtskillnad ska 
göras mellan leveranser och 
direktförsäljning. Eventuella 
överskridanden av de nationella kvoterna 
ska fastställas på nationell nivå inom 
varje medlemsstat, i enlighet med detta 
avsnitt och för leveranser och 
direktförsäljning var för sig.
3. De nationella kvoter som avses i bilaga 
VIIIa ska fastställas utan att det påverkar 
eventuella revideringar med hänsyn till 
det allmänna marknadsläget eller 
specifika förhållanden i vissa 
medlemsstater.
4. För Bulgarien, Tjeckien, Estland, 
Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, 
Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och 
Slovakien ska de nationella kvoterna 
omfatta all komjölk eller mjölkekvivalent 
som levereras till en uppköpare eller säljs 
direkt för konsumtion, oavsett om den 
produceras eller saluförs enligt en 
övergångsbestämmelse som är tillämplig i 
dessa länder.
5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de regler som 
krävs för att säkra att denna artikel 
tillämpas enhetligt. Förfaranden, 
anmälningar och tekniska kriterier ska 
fastställas i dessa regler.

Artikel 103m
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Individuella kvoter
1. Producenternas individuella kvot eller 
kvoter den 1 april 2015 ska vara lika med 
deras individuella referenskvantitet eller 
referenskvantiteter den 31 mars 2015, 
utan att det påverkar överföringar, 
försäljning och omställningar av kvoter 
som träder i kraft den 1 april 2015.
2. En producent kan ha antingen en eller 
två individuella kvoter, en för leverans 
och en för direktförsäljning. 
Omställningen av en producents 
kvantiteter från en kvot till en annan kan 
endast göras av det behöriga organet i 
medlemsstaten, på vederbörligen 
motiverad begäran från producenten.
3. Om en producent förfogar över två 
kvoter ska dennes bidrag till en eventuell 
överskottsavgift beräknas separat på varje 
kvot.
4. Den del av den finska nationella kvoten 
som är avdelad för leveranser enligt 
artikel 105l får av kommissionen genom 
genomförandeakter ökas upp till 200 000 
ton för att kompensera finska Slom-
producenter. Denna reserv, som ska 
tilldelas i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen, ska 
uteslutande användas för producenter 
vars rätt att återuppta produktion har 
påverkats av anslutningen.
5. De individuella kvoterna ska när så 
krävs ändras för var och en av de aktuella 
tolvmånadersperioderna, så att för varje 
medlemsstat summan av de individuella 
kvoterna avseende leveranser och av dem 
som avser direktförsäljning inte överstiger 
den motsvarande del av den nationella 
kvoten som justerats i enlighet med artikel 
103o, med hänsyn till eventuella 
minskningar som gjorts för tilldelningar 
till den nationella reserven enligt artikel 
103q.

Artikel 103n
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Tilldelning av kvoter ur den nationella 
reserven

Medlemsstaterna ska fastställa
bestämmelser för att, utifrån objektiva 
kriterier som ska meddelas kommissionen, 
mellan producenterna kunna fördela alla 
eller en del av kvoterna i den nationella 
reserven enligt artikel 103q.

Artikel 103o
Förvaltning av kvoter

1. För varje medlemsstat och för varje 
period ska kommissionen, före periodens 
slut och genom genomförandeakter enligt 
artikel 103af, justera fördelningen mellan 
leveranser och direktförsäljning av de 
nationella kvoterna med hänsyn till de 
omräkningar mellan de individuella 
kvoterna för leveranser och för 
direktförsäljning som begärts av 
producenterna.
2. Medlemsstaterna ska varje år till 
kommissionen före de datum och enligt de 
föreskrifter som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt i enlighet med 
artikel 162, överlämna nödvändiga 
uppgifter
a) för den justering som avses i punkt 1 i 
denna artikel,
b) för beräkningen av den överskottsavgift 
som varje medlemsstat ska betala.

Artikel 103p
Fetthalt

1. Varje producent ska tilldelas en 
referenshalt för fett som ska tillämpas på 
den individuella kvoten för leveranser 
som den producenten tilldelats.
2. För de kvoter som tilldelas producenter 
den 31 mars 2015 i enlighet med artikel 
105c.1 ska den referenshalt för fett som 
avses i punkt 1 vara lika med den 
referenshalt som den dagen gäller för 
denna kvot.
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3. Referenshalten för fett ska ändras i och 
med sådan omställning som avses i artikel 
103m.2 och när kvoter förvärvas, överförs 
eller tillfälligt överförs i enlighet med 
regler som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103af b.
4. För nya producenter som har en 
individuell kvot för leveranser, vilken helt 
och hållet kommer från den nationella 
reserven, ska fetthalten fastställas i 
enlighet med regler som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103af b.
5. De individuella referenshalter för fett 
som avses i punkt 1 ska vid behov justeras 
när denna förordning träder i kraft och 
därefter vid varje tolvmånadersperiods 
början när så krävs, så att för varje 
medlemsstat det vägda medelvärdet av 
dessa halter inte med mer än 0,1 gram per 
kg överskrider den referenshalt för fett 
som fastställs i bilaga [VIIIb].

Artikel 103q
Nationell reserv

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv inom ramen för de 
nationella kvoter som avses i bilaga 
[VIIIa], särskilt med avseende på den 
tilldelning som föreskrivs i artikel 103l. 
Den nationella reserven ska vid behov 
ökas genom återtagande av kvantiteter 
enligt artikel 103r, genom avdrag från de 
överföringar som föreskrivs i artikel 103w 
eller genom en linjär minskning av alla 
individuella kvoter. Ändamålet för dessa 
kvoter, dvs. leveranser eller 
direktförsäljning, ska förbli detsamma.
2. Alla tilläggskvoter som tilldelas en 
medlemsstat ska automatiskt sättas in i 
den nationella reserven och fördelas 
mellan leveranser och direktförsäljning 
på grundval av en uppskattning av 
behoven.
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3. För de kvoter som överförts till den 
nationella reserven ska ingen referenshalt 
för fett anges.

Artikel 103r
Fall då verksamhet upphör

1. När en fysisk eller juridisk person som 
innehar kvoter under en 
tolvmånadersperiod inte längre uppfyller 
kraven enligt artikel 103k a c, ska dessa 
kvoter övergå till den nationella reserven 
senast den 1 april det påföljande 
kalenderåret, utom om denna person på 
nytt blir producent i den mening som 
avses i artikel 103l c senast den dagen.
Om den berörda fysiska eller juridiska 
personen på nytt blir producent senast i 
slutet av den andra tolvmånadersperiod 
som följer på indragningen av kvoterna, 
ska hela eller en del av den individuella 
kvot som dragits in återlämnas till den 
personen senast den 1 april som följer på 
dagen för ansökan.
2. Om en producent under åtminstone en 
tolvmånadersperiod inte saluför en 
kvantitet motsvarande minst 85 % av sin 
individuella kvot kan medlemsstaten 
besluta om, och på vilka villkor, den 
outnyttjade kvoten helt eller delvis ska 
återgå till den nationella reserven.
Medlemsstaten får fastställa under vilka 
villkor en kvot ska återgå till den berörda 
producenten om denne återupptar 
saluföringen.
3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas 
vid force majeure eller i vederbörligen 
motiverade fall som godkänts av den 
behöriga myndigheten och där de berörda 
producenternas produktionskapacitet 
endast påverkas tillfälligt.

Artikel 103s
Tillfällig överföring

1. Vid utgången av varje 
tolvmånadersperiod ska medlemsstaterna, 
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för den berörda perioden, godkänna 
tillfällig överföring av en del av de 
individuella kvoter som den därtill 
berättigade producenten inte avser att 
utnyttja.
Medlemsstaterna får reglera 
överföringarna med hänsyn till 
producentkategori eller 
mjölkproduktionens struktur och får 
begränsa överföringar till uppköparnivå 
eller, inom regioner, tillåta total 
överföring i de fall som avses i artikel 
103r.3, samt fastställa i vilken mån 
överföringarna får ske på nytt.
2. Varje medlemsstat får besluta att inte 
tillämpa punkt 1 på grundval av ett eller 
båda av följande kriterier:
a) Behovet att underlätta strukturell 
utveckling och anpassning.
b) Betydande administrativa behov.

Artikel 103t
Överföring av kvoter tillsammans med 

mark
1. Individuella kvoter ska överföras 
tillsammans med jordbruksföretaget till de 
producenter som tar över det vid 
försäljning, utarrendering, faktiskt eller
förtida arv eller vid annan överföring som 
har jämförbara rättsverkningar för 
producenterna, i enlighet med närmare 
föreskrifter som medlemsstaterna ska 
fastställa med hänsyn till de arealer som 
används för mjölkproduktion eller andra 
objektiva kriterier samt med beaktande av 
eventuella avtal mellan parterna. Den del 
av kvoten som eventuellt inte överförs 
med jordbruksföretaget ska överföras till 
den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter har överförts 
eller överförs i enlighet med punkt 1 på 
grundval av ett arrendekontrakt eller på 
annat sätt med jämförbara 
rättsverkningar, kan medlemsstaterna, 
med utgångspunkt i objektiva kriterier 
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och med syftet att kvoterna uteslutande 
ska tilldelas producenterna, besluta att 
kvoterna inte överförs tillsammans med 
jordbruksföretaget.
3. Om mark överlåts till offentliga 
myndigheter och/eller för offentligt bruk 
eller om överföringar sker i syften som 
inte har något samband med jordbruk, 
ska medlemsstaterna föreskriva att 
nödvändiga åtgärder för att skydda 
parternas rättmätiga intressen genomförs 
och särskilt att den överförande 
producenten ges möjlighet att fortsätta 
med mjölkproduktion om det är dennes 
avsikt.
4. Om det inte finns något avtal mellan 
parterna i det fall ett arrendekontrakt 
löper ut utan att det finns möjlighet till 
förnyelse på liknande villkor eller i 
situationer som medför jämförbara 
rättsverkningar, ska de individuella 
kvoterna i fråga helt eller delvis överföras 
till de producenter som övertar dem, i 
enlighet med bestämmelser som antagits 
av medlemsstaterna, med beaktande av 
parternas rättmätiga intressen.

Artikel 103u
Särskilda överföringsbestämmelser

1. I syfte att framgångsrikt omstrukturera 
mjölkproduktionen eller att förbättra 
miljön och i enlighet med närmare 
föreskrifter som de ska fastställa med 
beaktande av parternas rättmätiga 
intressen, får medlemsstaterna
a) bevilja ersättning genom en eller flera 
årliga utbetalningar till producenter som 
åtar sig att definitivt lägga ned hela eller 
en del av sin mjölkproduktion och tillföra 
den nationella reserven de således 
frigjorda individuella kvoterna,
b) på grundval av objektiva kriterier 
fastställa de villkor på vilka producenter i 
början av en tolvmånadersperiod av den 
behöriga myndigheten eller av ett av 
denna utsett organ, mot betalning, får 
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erhålla en extratilldelning av sådana 
kvoter som andra producenter i slutet av 
den föregående tolvmånadersperioden 
definitivt har frigjort mot en ersättning, i 
en eller flera årliga utbetalningar, vilken 
motsvarar ovannämnda betalning,
c) centralisera och övervaka överföring av 
kvoter utan mark,
d) när det gäller överföring av mark i 
miljöförbättrande syfte, fastställa att den 
individuella kvoten ska tilldelas den 
överförande producenten om denne avser 
att fortsätta med mjölkproduktion,
e) utifrån objektiva kriterier fastställa 
inom vilka regioner eller 
uppsamlingsområden det ska vara tillåtet 
med definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark, i syfte 
att förbättra mjölkproduktionens struktur,
f) på producentens begäran hos behörig 
myndighet eller hos av denna utsett organ 
och i syfte att förbättra 
mjölkproduktionens struktur på 
företagsnivå eller för att möjliggöra en 
övergång till extensiv produktion, tillåta 
definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark eller 
omvänt.
2. Punkt 1 kan genomföras på nationell 
nivå, på lämplig regional nivå eller inom 
specificerade uppsamlingsområden.

Artikel 103v
Innehållande av kvoter

1. Vid överföringar enligt artiklarna 103t 
och 103u kan medlemsstaterna, på 
grundval av objektiva kriterier, hålla inne 
en del av de individuella kvoterna till 
förmån för den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter, med eller 
utan tillhörande mark, har överförts eller 
överförs i enlighet med artiklarna 103t 
och 103u på grundval av ett 
arrendekontrakt eller på annat sätt med 
jämförbara rättsverkningar, kan 



PE494.484v01-00 94/168 AM\909518SV.doc

SV

medlemsstaterna, med utgångspunkt i 
objektiva kriterier och med syftet att 
kvoterna uteslutande ska tilldelas 
producenterna, besluta huruvida och på 
vilka villkor hela eller en del av den 
överförda kvoten ska återgå till den 
nationella reserven.

Artikel 103w
Stöd för förvärv av kvoter

Inget offentligt organ har rätt att bevilja 
finansiellt stöd direkt knutet till förvärv av 
kvoter, vare sig vid försäljning,
överföringar eller tilldelning av kvoter 
enligt detta avsnitt.

Artikel 103x
Överskottsavgift

1. En överskottsavgift ska erläggas för 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs utöver den nationella kvoten.
Avgiften ska uppgå till 27,83 EUR/100 kg
mjölk.
2. Medlemsstaterna ska till gemenskapen 
betala den överskottsavgift som utgår vid 
överskridande av den nationella kvot som 
på nationell nivå fastställts separat för 
leveranser och direktförsäljning, och de 
ska, mellan den 16 oktober och 
den 30 november efter den berörda 
tolvmånadersperioden, betala in 99 % av 
det belopp de är skyldiga Europeiska 
garantifonden för jordbruket (EGFJ).
3. Om överskottsavgiften enligt punkt 1 
inte har betalats in i tid ska 
kommissionen, efter samråd med 
kommittén för jordbruksfonderna, dra av 
ett belopp motsvarande den obetalda 
överskottsavgiften från 
månadsbetalningarna i den mening som 
avses i artikel xx.x i EU:s övergripande 
förordning. Innan kommissionen fattar 
sitt beslut ska den underrätta den berörda 
medlemsstaten, som ska framföra sina 
synpunkter inom en vecka. Artikel xx i 
den övergripande förordningen ska inte 
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tillämpas.
Artikel 103y

Producenternas bidrag till 
överskottsavgiften

Överskottsavgiften ska i enlighet med 
artiklarna 103x och 103ac i sin helhet 
fördelas mellan de producenter som har 
bidragit till vart och ett av de 
överskridanden av de nationella kvoterna 
som avses i artikel 103l.2.
Om inte annat följer av artiklarna 103z 
och 103ac.1 ska producenterna vara 
skyldiga att till medlemsstaten betala in 
sin andel av den överskottsavgift som ska 
erläggas och som ska beräknas enligt 
artiklarna 103o, 103p och 103z, endast av 
det skälet att de har överskridit sina 
disponibla kvoter.

Artikel 103z
Överskottsavgift på leveranser

1. Med avseende på upprättandet av 
slutavräkningen för överskottsavgiften 
ska de kvantiteter som levereras av en 
producent justeras genom ökning eller 
minskning när den verkliga fetthalten hos 
kvantiteterna skiljer sig från 
referenshalten för fett.
2. Medlemsstaterna ska fatta beslut om de 
enskilda producenternas bidrag till den 
överskottsavgift som ska betalas, efter 
eventuell omfördelning av den outnyttjade 
del av den nationella kvoten som avsatts 
för leveranser, antingen i förhållande till 
varje producents individuella kvoter eller 
på grundval av objektiva kriterier som ska 
fastställas av medlemsstaterna
a) antingen på nationell nivå, på grundval 
av det belopp med vilket varje enskild 
producents kvot har överskridits,
b) eller först på uppköparnivå, och sedan, 
vid behov, på nationell nivå.

Artikel 103aa
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Uppköparens roll
1. Uppköparen ska ansvara för 
inkasseringen av producenternas andel av 
överskottsavgiften och ska, före ett datum 
och enligt ett förfarande som ska 
fastställas av kommissionen genom 
genomförandeakter i enlighet med artikel 
103af d, f och g, till medlemsstatens 
behöriga organ betala de inkasserade 
beloppen som har dragits av på det 
mjölkpris som betalas till de producenter 
som står för överskridandet eller, om detta 
inte varit möjligt, har tagits ut på annat 
lämpligt sätt.
2. Om en uppköpare helt eller delvis 
träder i stället för en eller flera 
uppköpare, ska hänsyn tas till de 
individuella kvoter som producenterna 
disponerar över under återstoden av den 
innevarande tolvmånadersperioden, 
minus de kvantiteter som redan levererats 
och med beaktande av dessa kvantiteters 
fetthalt. Denna punkt ska också gälla när 
en producent övergår från en uppköpare 
till en annan.
3. Om under referensperiodens gång de 
kvantiteter som en producent levererar 
överstiger den kvot som han disponerar 
över, kan medlemsstaten besluta att 
uppköparen, i enlighet med närmare 
föreskrifter som fastställts av 
medlemsstaten, som ett förskott på 
avgiften från producenten, ska dra av en 
del av mjölkpriset för varje leverans från 
denne producent som överstiger den kvot 
som han disponerar över för leveranser. 
Medlemsstaten får fastställa särskilda 
bestämmelser enligt vilka uppköpare 
tillåts dra av detta förskott när 
producenterna levererar till flera 
uppköpare.

Artikel 103ab
Tillstånd

En uppköpares verksamhet måste först 
godkännas av medlemsstaten, enligt 
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kriterier som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter 
enligt artikel 103ae f och i enlighet med 
det förfarande som införts genom 
genomförandeakter enligt artikel 103af. .

Artikel 103ac
Överskottsavgift vid direktförsäljning

1. Vid direktförsäljning och i enlighet med 
medlemsstatens beslut ska producenternas 
bidrag till överskottsavgiften, efter 
eventuell omfördelning av den outnyttjade 
delen av den nationella kvot som avsatts 
för direktförsäljning, fastställas på 
lämplig territoriell nivå eller på nationell 
nivå.
2. Medlemsstaterna ska fastställa 
beräkningsgrunden för producentens 
bidrag till överskottsavgiften på den totala 
kvantitet mjölk som sålts, överlåtits eller 
använts för framställning av 
mjölkprodukter som sålts eller överlåtits 
enligt kriterier som fastställts av 
kommissionen genom delegerade akter 
enligt artikel 103ae b.
3. Ingen korrigering kopplad till 
fetthalten får beaktas vid upprättandet av 
slutavräkningen.
4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter enligt artikel 103af d 
och f fastslå hur och när 
överskottsavgiften måste betalas till 
medlemsstatens behöriga organ.

Artikel 103ad
Överskjutande eller icke betalade belopp
1. Om det för leveranser eller för 
direktförsäljning fastställs att en 
överskottsavgift ska betalas och om det 
uttagna bidraget från producenterna är 
högre än avgiften får medlemsstaten
a) helt eller delvis använda överskottet till 
att finansiera åtgärder enligt artikel 
103u.1 a, och/eller
b) helt eller delvis omfördela det till 
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producenter som
– tillhör de prioriterade kategorier som 
medlemsstaten fastställt utifrån objektiva 
kriterier och inom en tidsfrist som ska 
fastställas av kommissionen genom 
delegerade akter enligt artikel 103ae g, 
– påverkas av särskilda omständigheter 
till följd av en nationell regel som inte har 
något samband med kvotsystemet för 
mjölk- och mjölkprodukter enligt detta 
kapitel.
2. När det fastställs att ingen 
överskottsavgift ska betalas ska eventuella 
avgiftsförskott som tagits ut av uppköpare 
eller medlemsstaten återbetalas senast vid 
slutet av nästa tolvmånadersperiod.
3. Om en uppköpare inte har uppfyllt 
skyldigheten att inkassera producenternas 
andel i överskottsavgiften enligt artikel 
103aa, kan medlemsstaten utkräva de 
obetalda beloppen direkt av producenten, 
utan att det påverkar de påföljder denna 
kan göra gällande vid underlåtenhet från 
uppköparens sida.
4. Om betalningsfristen inte iakttas av 
producenten eller uppköparen, ska en 
dröjsmålsränta som fastställs av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103af e 
betalas till medlemsstaten.

Artikel 103ae
Delegerade akter

För att säkerställa att målen med 
mjölkkvotsystemet nås, i synnerhet när det 
gäller effektivitet i fråga om utnyttjande 
och beräkning av enskilda kvoter samt 
inkassering och användning av avgiften, 
ska kommissionen genom delegerade 
akter anta regler avseende
a) tillfälliga och definitiva omställningar 
av kvoter,
b) tilldelning av outnyttjade kvoter, 
c) tröskeln för 
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fetthaltskorrigeringsfaktorn,
d) producenternas skyldighet att leverera 
till godkända uppköpare,
e) kriterierna för medlemsstaternas 
godkännade av uppköpare,
f) objektiva kriterier för omfördelning av 
tilläggsavgiften,
g) ändringar i definitionen av 
direktförsäljning, med beaktande av 
definitionen av leverans enligt artikel 
103k.1 f.

Artikel 103af
Genomförandeakter

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa de regler 
som krävs för tillämpningen av 
kvotsystemet, inbegripet regler avseende
a) definitiva omställningar och fördelning 
av de nationella kvoterna mellan 
leveranser och direktförsäljning, efter det 
att medlemsstaterna underrättats,
b) fastställande av en koefficient för 
fetthalten i enskilda kvoter och 
korrigeringen av fetthalten, 
c) medlemsstaternas fastställande av 
mjölkekvivalenter,
d) förfarande, tidsfrister och 
tillvägagångssätt för betalningen av 
avgiften, omfördelningen av 
tilläggsavgiften samt minskningen eller 
förskotten när tidsfristerna måste 
respekteras,
e) påförande av ränta vid 
betalningsförseningar och korrekta 
avgifter, 
f) information till producenter om nya 
definitioner, meddelande om individuella 
kvoter och anmälan av avgift,
g) information om ansökningar och avtal 
avseende tilläggsavgifter inom 
mjölksektorn, 
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h) upprättande av en modell för 
deklaration av leveranser och 
direktförsäljning, 
i) producenters och uppköpares skyldighet 
att utfärda deklarationer, föra register 
och lämna information, 
j) kontroller av leveranser och 
direktförsäljning.

Or. es

Motivering

Inom mjölksektorn bör kvotsystemet bevaras åtminstone till 2020 i enlighet med parlamentets 
linje att förlänga systemen för produktionsstyrning avseende socker och vin.   Mjölksektorn 
behöver mera tid för att – genom en mjuklandning – anpassa sig till liberaliseringen av 
marknaden.

Ändringsförslag 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Del II – avdelningII – kaptiel II – avsnitt III – underavstnitt 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UNDERAVSNITT 1
SYSTEM FÖR 

PRODUKTIONSSTYRNING INOM 
MJÖLKSEKTORN

Artikel 103k
Definitioner

1. I detta avsnitt gäller följande 
definitioner:
a) mjölk: mjölkavkastningen från en eller 
flera kor,
b) andra mjölkprodukter: alla 
mjölkprodukter förutom mjölk, särskilt 
skummjölk, grädde, smör, yoghurt och 
ost; när så är lämpligt ska dessa räknas 
om till "mjölkekvivalenter" med hjälp av 
koefficienter som ska fastställas av 
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kommissionen,
c) producent: jordbrukare vars jordbruk 
är beläget inom en medlemsstats 
geografiska gränser och som producerar 
och säljer mjölk eller som förbereder sig 
för att börja med detta inom kort,
d) jordbruksföretag: enligt definitionen i 
artikel 4 i EU:s förordning om direktstöd, 
e) uppköpare: företag eller en 
sammanslutning som köper upp mjölk 
från producenter
– för att låta den undergå insamling, 
förpackning, lagring, kylning eller 
bearbetning (även kontraktarbete räknas),
– för att sälja den till ett eller flera företag 
som behandlar eller bearbetar mjölk eller 
andra mjölkprodukter,
f) leverans: alla leveranser av enbart 
mjölk, dvs. inga andra mjölkprodukter, av 
en producent till en uppköpare, oavsett 
om transporten utförs av producenten, en 
uppköpare, ett företag som behandlar 
eller bearbetar sådana produkter eller av 
en tredje part,
g) direktförsäljning: en producents totala 
försäljning eller samtliga överlåtelser av 
mjölk direkt till konsumenterna samt en 
producents totala försäljning eller 
samtliga överlåtelser av andra 
mjölkprodukter,
h) saluföring: leverans av mjölk eller 
direktförsäljning av mjölk eller andra 
mjölkprodukter,
i) individuell kvot: producentens kvot den 
1 april i en tolvmånadersperiod,
j) nationell kvot: den kvot som avses i 
artikel 103l och som fastställs för varje 
medlemsstat,
k) disponibel kvot: kvot disponibel för 
producenterna den 31 mars under den 
tolvmånadersperiod för vilken 
överskottsavgiften beräknas, med 
beaktande av all försäljning samt alla 
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överföringar, omställningar och tillfälliga 
omfördelningar som föreskrivs i denna 
förordning och som skett under denna 
tolvmånadersperiod.
2. När det gäller definitionen i punkt 1 e 
ska som uppköpare betraktas även varje 
sammanslutning av uppköpare inom 
samma geografiska område som för 
medlemmarnas räkning utför det 
administrativa och bokföringsmässiga 
arbete som krävs för inbetalningen av 
överskottsavgiften. I samband med 
tillämpningen av den första meningen i 
detta stycke ska Grekland betraktas som 
ett enda geografiskt område där ett 
offentligt organ får betraktas som 
sammanslutning av uppköpare.
3. Kommissionen får med iakttagande av 
definitionen av leverans i led f, och 
genom en delegerad akt, justera 
definitionen av direktförsäljning för att 
särskilt säkerställa att inga kvantiteter av 
mjölk som saluförs eller andra 
mjölkprodukter hamnar utanför 
kvotsystemet.

Artikel 1031
Nationella kvoter

1. De nationella kvoterna för produktion 
av mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs under fem på varandra följande 
perioder på tolv månader med början den 
1 april 2015 (nedan kallade 
tolvmånadersperioder) fastställs i bilaga 
[VIIIa].
2. De kvoter som avses i punkt 1 ska 
fördelas mellan producenter i enlighet 
med artikel 103m, varvid åtskillnad ska 
göras mellan leveranser och 
direktförsäljning. Eventuella 
överskridanden av de nationella kvoterna 
ska fastställas på nationell nivå inom 
varje medlemsstat, i enlighet med detta 
avsnitt och för leveranser och 
direktförsäljning var för sig.



AM\909518SV.doc 103/168 PE494.484v01-00

SV

3. De nationella kvoter som avses i bilaga 
(VIIIa) ska fastställas utan att det 
påverkar eventuella revideringar med 
hänsyn till det allmänna marknadsläget 
eller specifika förhållanden i vissa 
medlemsstater.
4. För Bulgarien, Tjeckien, Estland, 
Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, 
Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och 
Slovakien ska de nationella kvoterna 
omfatta all komjölk eller mjölkekvivalent 
som levereras till en uppköpare eller säljs 
direkt för konsumtion, oavsett om den 
produceras eller saluförs enligt en 
övergångsbestämmelse som är tillämplig i 
dessa länder.
5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de regler som 
krävs för att säkra att denna artikel 
tillämpas enhetligt. Förfaranden, 
anmälningar och tekniska kriterier ska 
fastställas i dessa regler.

Artikel 103m
Individuella kvoter

1. Producenternas individuella kvot eller 
kvoter den 1 april 2015 ska vara lika med 
deras individuella referenskvantitet eller 
referenskvantiteter den 31 mars 2015, 
utan att det påverkar överföringar, 
försäljning och omställningar av kvoter 
som träder i kraft den 1 april 2015.
2. En producent kan ha antingen en eller 
två individuella kvoter, en för leverans 
och en för direktförsäljning. 
Omställningen av en producents 
kvantiteter från en kvot till en annan kan 
endast göras av det behöriga organet i 
medlemsstaten, på vederbörligen 
motiverad begäran från producenten.
3. Om en producent förfogar över två 
kvoter ska dennes bidrag till en eventuell 
överskottsavgift beräknas separat på varje 
kvot.
4. Den del av den finska nationella kvoten 



PE494.484v01-00 104/168 AM\909518SV.doc

SV

som är avdelad för leveranser enligt 
artikel 105l får av kommissionen genom 
genomförandeakter ökas upp till 200 000 
ton för att kompensera finska Slom-
producenter. Denna reserv, som ska 
tilldelas i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen, ska 
uteslutande användas för producenter 
vars rätt att återuppta produktion har 
påverkats av anslutningen.
5. De individuella kvoterna ska när så 
krävs ändras för var och en av de aktuella 
tolvmånadersperioderna, så att för varje 
medlemsstat summan av de individuella 
kvoterna avseende leveranser och av dem 
som avser direktförsäljning inte överstiger 
den motsvarande del av den nationella 
kvoten som justerats i enlighet med artikel 
103o, med hänsyn till eventuella 
minskningar som gjorts för tilldelningar 
till den nationella reserven enligt artikel 
103q.

Artikel 103n
Tilldelning av kvoter ur den nationella 

reserven
Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser för att, utifrån objektiva 
kriterier som ska meddelas kommissionen, 
mellan producenterna kunna fördela alla 
eller en del av kvoterna i den nationella 
reserven enligt artikel 103q.

Artikel 103o
Förvaltning av kvoter

1. För varje medlemsstat och för varje 
period ska kommissionen, före periodens 
slut och genom genomförandeakter enligt 
artikel 103af, justera fördelningen mellan 
leveranser och direktförsäljning av de 
nationella kvoterna med hänsyn till de 
omräkningar mellan de individuella 
kvoterna för leveranser och för 
direktförsäljning som begärts av 
producenterna.
2. Medlemsstaterna ska varje år till 



AM\909518SV.doc 105/168 PE494.484v01-00

SV

kommissionen före de datum och enligt de 
föreskrifter som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt i enlighet med 
artikel 162, överlämna nödvändiga 
uppgifter
a) för den justering som avses i punkt 1 i 
denna artikel,
b) för beräkningen av den överskottsavgift 
som varje medlemsstat ska betala.

Artikel 103p
Fetthalt

1. Varje producent ska tilldelas en 
referenshalt för fett som ska tillämpas på 
den individuella kvoten för leveranser 
som den producenten tilldelats.
2. För de kvoter som tilldelas producenter 
den 31 mars 2015 i enlighet med artikel 
105c.1 ska den referenshalt för fett som 
avses i punkt 1 vara lika med den 
referenshalt som den dagen gäller för 
denna kvot.
3. Referenshalten för fett ska ändras i och 
med sådan omställning som avses i artikel 
103m.2 och när kvoter förvärvas, överförs 
eller tillfälligt överförs i enlighet med 
regler som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103af b.
4. För nya producenter som har en 
individuell kvot för leveranser, vilken helt 
och hållet kommer från den nationella 
reserven, ska fetthalten fastställas i 
enlighet med regler som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103af b.
5. De individuella referenshalter för fett 
som avses i punkt 1 ska vid behov justeras 
när denna förordning träder i kraft och 
därefter vid varje tolvmånadersperiods 
början när så krävs, så att för varje 
medlemsstat det vägda medelvärdet av 
dessa halter inte med mer än 0,1 gram per 
kg överskrider den referenshalt för fett 
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som fastställs i bilaga [VIIIb].
Artikel 103q

Nationell reserv
1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv inom ramen för de 
nationella kvoter som avses i bilaga 
[VIIIa], särskilt med avseende på den 
tilldelning som föreskrivs i artikel 103l. 
Den nationella reserven ska vid behov 
ökas genom återtagande av kvantiteter 
enligt artikel 103r, genom avdrag från de 
överföringar som föreskrivs i artikel 103w 
eller genom en linjär minskning av alla 
individuella kvoter. Ändamålet för dessa 
kvoter, dvs. leveranser eller 
direktförsäljning, ska förbli detsamma.
2. Alla tilläggskvoter som tilldelas en 
medlemsstat ska automatiskt sättas in i 
den nationella reserven och fördelas 
mellan leveranser och direktförsäljning 
på grundval av en uppskattning av 
behoven.
3. För de kvoter som överförts till den 
nationella reserven ska ingen referenshalt 
för fett anges.

Artikel 103r
Fall då verksamhet upphör

1. När en fysisk eller juridisk person som 
innehar kvoter under en 
tolvmånadersperiod inte längre uppfyller 
kraven enligt artikel 103k a c, ska dessa 
kvoter övergå till den nationella reserven 
senast den 1 april det påföljande 
kalenderåret, utom om denna person på 
nytt blir producent i den mening som 
avses i artikel 103l c senast den dagen.
Om den berörda fysiska eller juridiska 
personen på nytt blir producent senast i 
slutet av den andra tolvmånadersperiod 
som följer på indragningen av kvoterna, 
ska hela eller en del av den individuella 
kvot som dragits in återlämnas till den 
personen senast den 1 april som följer på 
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dagen för ansökan.
2. Om en producent under åtminstone en 
tolvmånadersperiod inte saluför en 
kvantitet motsvarande minst 85 % av sin 
individuella kvot kan medlemsstaten 
besluta om, och på vilka villkor, den 
outnyttjade kvoten helt eller delvis ska 
återgå till den nationella reserven.
Medlemsstaten får fastställa under vilka 
villkor en kvot ska återgå till den berörda 
producenten om denne återupptar 
saluföringen.
3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas 
vid force majeure eller i vederbörligen 
motiverade fall som godkänts av den 
behöriga myndigheten och där de berörda 
producenternas produktionskapacitet 
endast påverkas tillfälligt.

Artikel 103s
Tillfällig överföring

1. Vid utgången av varje 
tolvmånadersperiod ska medlemsstaterna, 
för den berörda perioden, godkänna 
tillfällig överföring av en del av de 
individuella kvoter som den därtill 
berättigade producenten inte avser att
utnyttja.
Medlemsstaterna får reglera 
överföringarna med hänsyn till 
producentkategori eller 
mjölkproduktionens struktur och får 
begränsa överföringar till uppköparnivå 
eller, inom regioner, tillåta total 
överföring i de fall som avses i artikel 
103r.3, samt fastställa i vilken mån 
överföringarna får ske på nytt.
2. Varje medlemsstat får besluta att inte 
tillämpa punkt 1 på grundval av ett eller 
båda av följande kriterier:
a) Behovet att underlätta strukturell 
utveckling och anpassning.
b) Betydande administrativa behov.

Artikel 103t
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Överföring av kvoter tillsammans med 
mark

1. Individuella kvoter ska överföras 
tillsammans med jordbruksföretaget till de 
producenter som tar över det vid 
försäljning, utarrendering, faktiskt eller 
förtida arv eller vid annan överföring som 
har jämförbara rättsverkningar för 
producenterna, i enlighet med närmare 
föreskrifter som medlemsstaterna ska 
fastställa med hänsyn till de arealer som 
används för mjölkproduktion eller andra 
objektiva kriterier samt med beaktande av 
eventuella avtal mellan parterna. Den del 
av kvoten som eventuellt inte överförs 
med jordbruksföretaget ska överföras till 
den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter har överförts 
eller överförs i enlighet med punkt 1 på 
grundval av ett arrendekontrakt eller på 
annat sätt med jämförbara 
rättsverkningar, kan medlemsstaterna, 
med utgångspunkt i objektiva kriterier 
och med syftet att kvoterna uteslutande 
ska tilldelas producenterna, besluta att 
kvoterna inte överförs tillsammans med 
jordbruksföretaget.
3. Om mark överlåts till offentliga 
myndigheter och/eller för offentligt bruk 
eller om överföringar sker i syften som 
inte har något samband med jordbruk, 
ska medlemsstaterna föreskriva att 
nödvändiga åtgärder för att skydda 
parternas rättmätiga intressen genomförs 
och särskilt att den överförande 
producenten ges möjlighet att fortsätta 
med mjölkproduktion om det är dennes 
avsikt.
4. Om det inte finns något avtal mellan 
parterna i det fall ett arrendekontrakt 
löper ut utan att det finns möjlighet till 
förnyelse på liknande villkor eller i 
situationer som medför jämförbara 
rättsverkningar, ska de individuella 
kvoterna i fråga helt eller delvis överföras 
till de producenter som övertar dem, i 
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enlighet med bestämmelser som antagits 
av medlemsstaterna, med beaktande av 
parternas rättmätiga intressen.

Artikel 103u
Särskilda överföringsbestämmelser

1. I syfte att framgångsrikt omstrukturera 
mjölkproduktionen eller att förbättra 
miljön och i enlighet med närmare 
föreskrifter som de ska fastställa med 
beaktande av parternas rättmätiga 
intressen, får medlemsstaterna
a) bevilja ersättning genom en eller flera 
årliga utbetalningar till producenter som 
åtar sig att definitivt lägga ned hela eller 
en del av sin mjölkproduktion och tillföra 
den nationella reserven de således 
frigjorda individuella kvoterna,
b) på grundval av objektiva kriterier 
fastställa de villkor på vilka producenter i 
början av en tolvmånadersperiod av den 
behöriga myndigheten eller av ett av 
denna utsett organ, mot betalning, får 
erhålla en extratilldelning av sådana 
kvoter som andra producenter i slutet av 
den föregående tolvmånadersperioden 
definitivt har frigjort mot en ersättning, i 
en eller flera årliga utbetalningar, vilken 
motsvarar ovannämnda betalning,
c) centralisera och övervaka överföring av 
kvoter utan mark,
d) när det gäller överföring av mark i 
miljöförbättrande syfte, fastställa att den 
individuella kvoten ska tilldelas den 
överförande producenten om denne avser 
att fortsätta med mjölkproduktion,
e) utifrån objektiva kriterier fastställa 
inom vilka regioner eller 
uppsamlingsområden det ska vara tillåtet 
med definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark, i syfte 
att förbättra mjölkproduktionens struktur,
f) på producentens begäran hos behörig 
myndighet eller hos av denna utsett organ 
och i syfte att förbättra 
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mjölkproduktionens struktur på 
företagsnivå eller för att möjliggöra en 
övergång till extensiv produktion, tillåta 
definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark eller 
omvänt.
2. Punkt 1 kan genomföras på nationell 
nivå, på lämplig regional nivå eller inom 
specificerade uppsamlingsområden.

Artikel 103v
Innehållande av kvoter

1. Vid överföringar enligt artiklarna 103t 
och 103u kan medlemsstaterna, på 
grundval av objektiva kriterier, hålla inne 
en del av de individuella kvoterna till 
förmån för den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter, med eller 
utan tillhörande mark, har överförts eller 
överförs i enlighet med artiklarna 103t 
och 103u på grundval av ett 
arrendekontrakt eller på annat sätt med 
jämförbara rättsverkningar, kan 
medlemsstaterna, med utgångspunkt i 
objektiva kriterier och med syftet att 
kvoterna uteslutande ska tilldelas 
producenterna, besluta huruvida och på 
vilka villkor hela eller en del av den 
överförda kvoten ska återgå till den 
nationella reserven.

Artikel 103w
Stöd för förvärv av kvoter

Inget offentligt organ har rätt att bevilja 
finansiellt stöd direkt knutet till förvärv av 
kvoter, vare sig vid försäljning, 
överföringar eller tilldelning av kvoter 
enligt detta avsnitt.

Artikel 103x
Överskottsavgift

1. En överskottsavgift ska erläggas för 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs utöver den nationella kvoten.
Avgiften ska uppgå till 27,83 EUR/100 kg 
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mjölk.
2. Medlemsstaterna ska till gemenskapen 
betala den överskottsavgift som utgår vid 
överskridande av den nationella kvot som 
på nationell nivå fastställts separat för 
leveranser och direktförsäljning, och de 
ska, mellan den 16 oktober och 
den 30 november efter den berörda 
tolvmånadersperioden, betala in 99 % av 
det belopp de är skyldiga Europeiska 
garantifonden för jordbruket (EGFJ).
3. Om överskottsavgiften enligt punkt 1 
inte har betalats in i tid ska 
kommissionen, efter samråd med 
kommittén för jordbruksfonderna, dra av 
ett belopp motsvarande den obetalda 
överskottsavgiften från 
månadsbetalningarna i den mening som 
avses i artikel xx.x i EU:s övergripande 
förordning. Innan kommissionen fattar 
sitt beslut ska den underrätta den berörda 
medlemsstaten, som ska framföra sina 
synpunkter inom en vecka. Artikel xx i 
den övergripande förordningen ska inte 
tillämpas.

Artikel 103y
Producenternas bidrag till 

överskottsavgiften
Överskottsavgiften ska i enlighet med 
artiklarna 103x och 103ac i sin helhet 
fördelas mellan de producenter som har 
bidragit till vart och ett av de 
överskridanden av de nationella kvoterna 
som avses i artikel 103l.2.
Om inte annat följer av artiklarna 103z 
och 103ac.1 ska producenterna vara 
skyldiga att till medlemsstaten betala in 
sin andel av den överskottsavgift som ska 
erläggas och som ska beräknas enligt 
artiklarna 103o, 103p och 103z, endast av 
det skälet att de har överskridit sina 
disponibla kvoter.

Artikel 103z
Överskottsavgift på leveranser
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1. Med avseende på upprättandet av 
slutavräkningen för överskottsavgiften 
ska de kvantiteter som levereras av en 
producent justeras genom ökning eller 
minskning när den verkliga fetthalten hos 
kvantiteterna skiljer sig från 
referenshalten för fett.
2. Medlemsstaterna ska fatta beslut om de 
enskilda producenternas bidrag till den 
överskottsavgift som ska betalas, efter 
eventuell omfördelning av den outnyttjade 
del av den nationella kvoten som avsatts 
för leveranser, antingen i förhållande till 
varje producents individuella kvoter eller 
på grundval av objektiva kriterier som ska 
fastställas av medlemsstaterna
a) antingen på nationell nivå, på grundval 
av det belopp med vilket varje enskild 
producents kvot har överskridits,
b) eller först på uppköparnivå, och sedan, 
vid behov, på nationell nivå.

Artikel 103aa
Uppköparens roll

1. Uppköparen ska ansvara för 
inkasseringen av producenternas andel av 
överskottsavgiften och ska, före ett datum 
och enligt ett förfarande som ska 
fastställas av kommissionen genom 
genomförandeakter i enlighet med artikel 
103af d, f och g, till medlemsstatens 
behöriga organ betala de inkasserade 
beloppen som har dragits av på det 
mjölkpris som betalas till de producenter 
som står för överskridandet eller, om detta 
inte varit möjligt, har tagits ut på annat 
lämpligt sätt.
2. Om en uppköpare helt eller delvis 
träder i stället för en eller flera 
uppköpare, ska hänsyn tas till de 
individuella kvoter som producenterna 
disponerar över under återstoden av den 
innevarande tolvmånadersperioden, 
minus de kvantiteter som redan levererats 
och med beaktande av dessa kvantiteters 
fetthalt. Denna punkt ska också gälla när 
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en producent övergår från en uppköpare 
till en annan.
3. Om under referensperiodens gång de 
kvantiteter som en producent levererar 
överstiger den kvot som han disponerar 
över, kan medlemsstaten besluta att 
uppköparen, i enlighet med närmare 
föreskrifter som fastställts av 
medlemsstaten, som ett förskott på 
avgiften från producenten, ska dra av en 
del av mjölkpriset för varje leverans från 
denne producent som överstiger den kvot 
som han disponerar över för leveranser. 
Medlemsstaten får fastställa särskilda 
bestämmelser enligt vilka uppköpare 
tillåts dra av detta förskott när 
producenterna levererar till flera 
uppköpare.

Artikel 103ab
Tillstånd

En uppköpares verksamhet måste först 
godkännas av medlemsstaten, enligt 
kriterier som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter 
enligt artikel 103ae f och i enlighet med 
det förfarande som införts genom 
genomförandeakter enligt artikel 103af. .

Artikel 103ac
Överskottsavgift vid direktförsäljning

1. Vid direktförsäljning och i enlighet med 
medlemsstatens beslut ska producenternas 
bidrag till överskottsavgiften, efter 
eventuell omfördelning av den outnyttjade 
delen av den nationella kvot som avsatts 
för direktförsäljning, fastställas på 
lämplig territoriell nivå eller på nationell 
nivå.
2. Medlemsstaterna ska fastställa 
beräkningsgrunden för producentens 
bidrag till överskottsavgiften på den totala 
kvantitet mjölk som sålts, överlåtits eller 
använts för framställning av 
mjölkprodukter som sålts eller överlåtits 
enligt kriterier som fastställts av 
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kommissionen genom delegerade akter 
enligt artikel 103ae b.
3. Ingen korrigering kopplad till 
fetthalten får beaktas vid upprättandet av 
slutavräkningen.
4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter enligt artikel 103af d 
och f fastslå hur och när 
överskottsavgiften måste betalas till 
medlemsstatens behöriga organ.

Artikel 103ad
Överskjutande eller icke betalade belopp
1. Om det för leveranser eller för 
direktförsäljning fastställs att en 
överskottsavgift ska betalas och om det 
uttagna bidraget från producenterna är 
högre än avgiften får medlemsstaten
a) helt eller delvis använda överskottet till 
att finansiera åtgärder enligt artikel 
103u.1 a, och/eller
b) helt eller delvis omfördela det till 
producenter som
– tillhör de prioriterade kategorier som 
medlemsstaten fastställt utifrån objektiva 
kriterier och inom en tidsfrist som ska 
fastställas av kommissionen genom 
delegerade akter enligt artikel 103ae g, 
– påverkas av särskilda omständigheter 
till följd av en nationell regel som inte har 
något samband med kvotsystemet för 
mjölk- och mjölkprodukter enligt detta 
kapitel.
2. När det fastställs att ingen 
överskottsavgift ska betalas ska eventuella 
avgiftsförskott som tagits ut av uppköpare 
eller medlemsstaten återbetalas senast vid 
slutet av nästa tolvmånadersperiod.
3. Om en uppköpare inte har uppfyllt 
skyldigheten att inkassera producenternas 
andel i överskottsavgiften enligt artikel 
103aa, kan medlemsstaten utkräva de 
obetalda beloppen direkt av producenten, 
utan att det påverkar de påföljder denna 
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kan göra gällande vid underlåtenhet från 
uppköparens sida.
4. Om betalningsfristen inte iakttas av 
producenten eller uppköparen, ska en 
dröjsmålsränta som fastställs av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103af e 
betalas till medlemsstaten.

Artikel 103ae
Delegerade akter

För att säkerställa att målen med 
mjölkkvotsystemet nås, i synnerhet när det 
gäller effektivitet i fråga om utnyttjande 
och beräkning av enskilda kvoter samt 
inkassering och användning av avgiften, 
ska kommissionen genom delegerade 
akter anta regler avseende
a) tillfälliga och definitiva omställningar 
av kvoter,
b) tilldelning av outnyttjade kvoter, 
c) tröskeln för 
fetthaltskorrigeringsfaktorn,
d) producenternas skyldighet att leverera 
till godkända uppköpare,
e) kriterierna för medlemsstaternas 
godkännade av uppköpare,
f) objektiva kriterier för omfördelning av 
tilläggsavgiften,
g) ändringar i definitionen av 
direktförsäljning, med beaktande av 
definitionen av leverans enligt artikel 
103k.1 f.

Artikel 103af
Genomförandeakter

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa de regler 
som krävs för tillämpningen av 
kvotsystemet, inbegripet regler avseende
a) definitiva omställningar och fördelning 
av de nationella kvoterna mellan 
leveranser och direktförsäljning, efter det 
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att medlemsstaterna underrättats,
b) fastställande av en koefficient för 
fetthalten i enskilda kvoter och 
korrigeringen av fetthalten, 
c) medlemsstaternas fastställande av 
mjölkekvivalenter,
d) förfarande, tidsfrister och 
tillvägagångssätt för betalningen av 
avgiften, omfördelningen av 
tilläggsavgiften samt minskningen eller 
förskotten när tidsfristerna måste 
respekteras,
e) påförande av ränta vid 
betalningsförseningar och korrekta 
avgifter, 
f) information till producenter om nya 
definitioner, meddelande om individuella 
kvoter och anmälan av avgift,
g)information om ansökningar och avtal 
avseende tilläggsavgifter inom 
mjölksektorn, 
h)upprättande av en modell för 
deklaration av leveranser och 
direktförsäljning, 
i) producenters och uppköpares skyldighet 
att utfärda deklarationer, föra register 
och lämna information, 
j) kontroller av leveranser och 
direktförsäljning.

Or. es

Ändringsförslag 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Del II – AvdelningII – Kaptiel II – Avsnitt III – Underavsnitt 1 (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UNDERAVSNITT 1
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SYSTEM FÖR 
PRODUKTIONSSTYRNING INOM 

MJÖLKSEKTORN
Artikel 103k
Definitioner

1. I detta avsnitt gäller följande 
definitioner:
a) mjölk: mjölkavkastningen från en eller 
flera kor,
b) andra mjölkprodukter: alla 
mjölkprodukter förutom mjölk, särskilt 
skummjölk, grädde, smör, yoghurt och 
ost; när så är lämpligt ska dessa räknas 
om till "mjölkekvivalenter" med hjälp av 
koefficienter som ska fastställas av 
kommissionen,
c) producent: jordbrukare vars jordbruk 
är beläget inom en medlemsstats 
geografiska gränser och som producerar 
och säljer mjölk eller som förbereder sig 
för att börja med detta inom kort,
d) jordbruksföretag: enligt definitionen i 
artikel 4 i EU:s förordning om direktstöd, 
e) uppköpare: företag eller en 
sammanslutning som köper upp mjölk 
från producenter
för att låta den undergå insamling, 
förpackning, lagring, kylning eller 
bearbetning (även kontraktarbete räknas),
– för att sälja den till ett eller flera företag 
som behandlar eller bearbetar mjölk eller 
andra mjölkprodukter,
f) leverans: alla leveranser av enbart 
mjölk, dvs. inga andra mjölkprodukter, av
en producent till en uppköpare, oavsett 
om transporten utförs av producenten, en 
uppköpare, ett företag som behandlar 
eller bearbetar sådana produkter eller av 
en tredje part,
g) direktförsäljning: en producents totala 
försäljning eller samtliga överlåtelser av 
mjölk direkt till konsumenterna samt en 
producents totala försäljning eller 
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samtliga överlåtelser av andra 
mjölkprodukter,
h) saluföring: leverans av mjölk eller 
direktförsäljning av mjölk eller andra 
mjölkprodukter,
i) individuell kvot: producentens kvot den 
1 april i en tolvmånadersperiod,
j) nationell kvot: den kvot som avses i 
artikel 103l och som fastställs för varje 
medlemsstat,
k) disponibel kvot: kvot disponibel för 
producenterna den 31 mars under den 
tolvmånadersperiod för vilken 
överskottsavgiften beräknas, med 
beaktande av all försäljning samt alla 
överföringar, omställningar och tillfälliga 
omfördelningar som föreskrivs i denna 
förordning och som skett under denna 
tolvmånadersperiod.
2. När det gäller definitionen i punkt 1 e 
ska som uppköpare betraktas även varje 
sammanslutning av uppköpare inom 
samma geografiska område som för 
medlemmarnas räkning utför det 
administrativa och bokföringsmässiga 
arbete som krävs för inbetalningen av 
överskottsavgiften. I samband med 
tillämpningen av den första meningen i 
detta stycke ska Grekland betraktas som 
ett enda geografiskt område där ett 
offentligt organ får betraktas som 
sammanslutning av uppköpare.
3. Kommissionen får med iakttagande av 
definitionen av leverans i led f, och 
genom en delegerad akt, justera 
definitionen av direktförsäljning för att 
särskilt säkerställa att inga kvantiteter av 
mjölk som saluförs eller andra 
mjölkprodukter hamnar utanför 
kvotsystemet.

Artikel 1031
Nationella kvoter

1. De nationella kvoterna för produktion 
av mjölk och andra mjölkprodukter som 
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saluförs under fem på varandra följande 
perioder på tolv månader med början den 
1 april 2015 (nedan kallade 
tolvmånadersperioder) fastställs i bilaga 
[VIIIa].
2. De kvoter som avses i punkt 1 ska 
fördelas mellan producenter i enlighet 
med artikel 103m, varvid åtskillnad ska 
göras mellan leveranser och 
direktförsäljning. Eventuella 
överskridanden av de nationella kvoterna 
ska fastställas på nationell nivå inom 
varje medlemsstat, i enlighet med detta 
avsnitt och för leveranser och 
direktförsäljning var för sig.
3. De nationella kvoter som avses i bilaga 
(VIIIa) ska fastställas utan att det 
påverkar eventuella revideringar med 
hänsyn till det allmänna marknadsläget 
eller specifika förhållanden i vissa 
medlemsstater.
4. För Bulgarien, Tjeckien, Estland, 
Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, 
Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och 
Slovakien ska de nationella kvoterna 
omfatta all komjölk eller mjölkekvivalent 
som levereras till en uppköpare eller säljs 
direkt för konsumtion, oavsett om den 
produceras eller saluförs enligt en 
övergångsbestämmelse som är tillämplig i 
dessa länder.
5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de regler som 
krävs för att säkra att denna artikel 
tillämpas enhetligt. Förfaranden, 
anmälningar och tekniska kriterier ska 
fastställas i dessa regler.

Artikel 103m
Individuella kvoter

1. Producenternas individuella kvot eller 
kvoter den 1 april 2015 ska vara lika med 
deras individuella referenskvantitet eller 
referenskvantiteter den 31 mars 2015, 
utan att det påverkar överföringar, 
försäljning och omställningar av kvoter 
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som träder i kraft den 1 april 2015.
2. En producent kan ha antingen en eller 
två individuella kvoter, en för leverans 
och en för direktförsäljning. 
Omställningen av en producents 
kvantiteter från en kvot till en annan kan 
endast göras av det behöriga organet i 
medlemsstaten, på vederbörligen 
motiverad begäran från producenten.
3. Om en producent förfogar över två 
kvoter ska dennes bidrag till en eventuell 
överskottsavgift beräknas separat på varje 
kvot.
4. Den del av den finska nationella kvoten 
som är avdelad för leveranser enligt 
artikel 105l får av kommissionen genom 
genomförandeakter ökas upp till 200 000 
ton för att kompensera finska Slom-
producenter. Denna reserv, som ska 
tilldelas i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen, ska 
uteslutande användas för producenter 
vars rätt att återuppta produktion har 
påverkats av anslutningen.
5. De individuella kvoterna ska när så 
krävs ändras för var och en av de aktuella 
tolvmånadersperioderna, så att för varje 
medlemsstat summan av de individuella 
kvoterna avseende leveranser och av dem 
som avser direktförsäljning inte överstiger 
den motsvarande del av den nationella 
kvoten som justerats i enlighet med artikel 
103o, med hänsyn till eventuella 
minskningar som gjorts för tilldelningar 
till den nationella reserven enligt artikel 
103q.

Artikel 103n
Tilldelning av kvoter ur den nationella 

reserven
Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser för att, utifrån objektiva 
kriterier som ska meddelas kommissionen, 
mellan producenterna kunna fördela alla 
eller en del av kvoterna i den nationella 
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reserven enligt artikel 103q.
Artikel 103o

Förvaltning av kvoter
1. För varje medlemsstat och för varje 
period ska kommissionen, före periodens 
slut och genom genomförandeakter enligt 
artikel 103af, justera fördelningen mellan 
leveranser och direktförsäljning av de 
nationella kvoterna med hänsyn till de 
omräkningar mellan de individuella 
kvoterna för leveranser och för 
direktförsäljning som begärts av 
producenterna.
2. Medlemsstaterna ska varje år till 
kommissionen före de datum och enligt de 
föreskrifter som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt i enlighet med 
artikel 162, överlämna nödvändiga 
uppgifter
a) för den justering som avses i punkt 1 i 
denna artikel,
b) för beräkningen av den överskottsavgift 
som varje medlemsstat ska betala.

Artikel 103p
Fetthalt

1. Varje producent ska tilldelas en 
referenshalt för fett som ska tillämpas på 
den individuella kvoten för leveranser 
som den producenten tilldelats.
2. För de kvoter som tilldelas producenter 
den 31 mars 2015 i enlighet med artikel 
105c.1 ska den referenshalt för fett som 
avses i punkt 1 vara lika med den 
referenshalt som den dagen gäller för 
denna kvot.
3. Referenshalten för fett ska ändras i och 
med sådan omställning som avses i artikel 
103m.2 och när kvoter förvärvas, överförs 
eller tillfälligt överförs i enlighet med 
regler som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103af b.
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4. För nya producenter som har en 
individuell kvot för leveranser, vilken helt 
och hållet kommer från den nationella 
reserven, ska fetthalten fastställas i 
enlighet med regler som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103af b.
5. De individuella referenshalter för fett 
som avses i punkt 1 ska vid behov justeras 
när denna förordning träder i kraft och 
därefter vid varje tolvmånadersperiods 
början när så krävs, så att för varje 
medlemsstat det vägda medelvärdet av
dessa halter inte med mer än 0,1 gram per 
kg överskrider den referenshalt för fett 
som fastställs i bilaga [VIIIb].

Artikel 103q
Nationell reserv

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv inom ramen för de 
nationella kvoter som avses i bilaga 
[VIIIa], särskilt med avseende på den 
tilldelning som föreskrivs i artikel 103l. 
Den nationella reserven ska vid behov 
ökas genom återtagande av kvantiteter 
enligt artikel 103r, genom avdrag från de 
överföringar som föreskrivs i artikel 103w 
eller genom en linjär minskning av alla 
individuella kvoter. Ändamålet för dessa 
kvoter, dvs. leveranser eller 
direktförsäljning, ska förbli detsamma.
2. Alla tilläggskvoter som tilldelas en 
medlemsstat ska automatiskt sättas in i 
den nationella reserven och fördelas 
mellan leveranser och direktförsäljning 
på grundval av en uppskattning av 
behoven.
3. För de kvoter som överförts till den 
nationella reserven ska ingen referenshalt 
för fett anges.

Artikel 103r
Fall då verksamhet upphör

1. När en fysisk eller juridisk person som 
innehar kvoter under en 
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tolvmånadersperiod inte längre uppfyller 
kraven enligt artikel 103k a c, ska dessa 
kvoter övergå till den nationella reserven 
senast den 1 april det påföljande 
kalenderåret, utom om denna person på 
nytt blir producent i den mening som 
avses i artikel 103l c senast den dagen.
Om den berörda fysiska eller juridiska 
personen på nytt blir producent senast i 
slutet av den andra tolvmånadersperiod 
som följer på indragningen av kvoterna, 
ska hela eller en del av den individuella 
kvot som dragits in återlämnas till den 
personen senast den 1 april som följer på 
dagen för ansökan.
2. Om en producent under åtminstone en 
tolvmånadersperiod inte saluför en 
kvantitet motsvarande minst 85 % av sin 
individuella kvot kan medlemsstaten 
besluta om, och på vilka villkor, den 
outnyttjade kvoten helt eller delvis ska 
återgå till den nationella reserven.
Medlemsstaten får fastställa under vilka 
villkor en kvot ska återgå till den berörda 
producenten om denne återupptar 
saluföringen.
3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas 
vid force majeure eller i vederbörligen 
motiverade fall som godkänts av den 
behöriga myndigheten och där de berörda 
producenternas produktionskapacitet 
endast påverkas tillfälligt.

Artikel 103s
Tillfällig överföring

1. Vid utgången av varje 
tolvmånadersperiod ska medlemsstaterna, 
för den berörda perioden, godkänna 
tillfällig överföring av en del av de 
individuella kvoter som den därtill 
berättigade producenten inte avser att 
utnyttja.
Medlemsstaterna får reglera 
överföringarna med hänsyn till 
producentkategori eller 
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mjölkproduktionens struktur och får 
begränsa överföringar till uppköparnivå 
eller, inom regioner, tillåta total 
överföring i de fall som avses i artikel 
103r.3, samt fastställa i vilken mån 
överföringarna får ske på nytt.
2. Varje medlemsstat får besluta att inte 
tillämpa punkt 1 på grundval av ett eller 
båda av följande kriterier:
a) Behovet att underlätta strukturell 
utveckling och anpassning.
b) Betydande administrativa behov.

Artikel 103t
Överföring av kvoter tillsammans med 

mark
1. Individuella kvoter ska överföras 
tillsammans med jordbruksföretaget till de 
producenter som tar över det vid 
försäljning, utarrendering, faktiskt eller 
förtida arv eller vid annan överföring som 
har jämförbara rättsverkningar för 
producenterna, i enlighet med närmare 
föreskrifter som medlemsstaterna ska 
fastställa med hänsyn till de arealer som 
används för mjölkproduktion eller andra 
objektiva kriterier samt med beaktande av 
eventuella avtal mellan parterna. Den del 
av kvoten som eventuellt inte överförs 
med jordbruksföretaget ska överföras till 
den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter har överförts 
eller överförs i enlighet med punkt 1 på 
grundval av ett arrendekontrakt eller på 
annat sätt med jämförbara 
rättsverkningar, kan medlemsstaterna, 
med utgångspunkt i objektiva kriterier 
och med syftet att kvoterna uteslutande 
ska tilldelas producenterna, besluta att 
kvoterna inte överförs tillsammans med 
jordbruksföretaget.
3. Om mark överlåts till offentliga 
myndigheter och/eller för offentligt bruk 
eller om överföringar sker i syften som 
inte har något samband med jordbruk, 



AM\909518SV.doc 125/168 PE494.484v01-00

SV

ska medlemsstaterna föreskriva att 
nödvändiga åtgärder för att skydda 
parternas rättmätiga intressen genomförs 
och särskilt att den överförande 
producenten ges möjlighet att fortsätta 
med mjölkproduktion om det är dennes 
avsikt.
4. Om det inte finns något avtal mellan 
parterna i det fall ett arrendekontrakt 
löper ut utan att det finns möjlighet till 
förnyelse på liknande villkor eller i 
situationer som medför jämförbara 
rättsverkningar, ska de individuella 
kvoterna i fråga helt eller delvis överföras 
till de producenter som övertar dem, i 
enlighet med bestämmelser som antagits 
av medlemsstaterna, med beaktande av 
parternas rättmätiga intressen.

Artikel 103u
Särskilda överföringsbestämmelser

1. I syfte att framgångsrikt omstrukturera 
mjölkproduktionen eller att förbättra 
miljön och i enlighet med närmare 
föreskrifter som de ska fastställa med 
beaktande av parternas rättmätiga 
intressen, får medlemsstaterna
a) bevilja ersättning genom en eller flera 
årliga utbetalningar till producenter som 
åtar sig att definitivt lägga ned hela eller 
en del av sin mjölkproduktion och tillföra 
den nationella reserven de således 
frigjorda individuella kvoterna,
b) på grundval av objektiva kriterier 
fastställa de villkor på vilka producenter i 
början av en tolvmånadersperiod av den 
behöriga myndigheten eller av ett av 
denna utsett organ, mot betalning, får 
erhålla en extratilldelning av sådana 
kvoter som andra producenter i slutet av 
den föregående tolvmånadersperioden 
definitivt har frigjort mot en ersättning, i 
en eller flera årliga utbetalningar, vilken 
motsvarar ovannämnda betalning,
c) centralisera och övervaka överföring av 
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kvoter utan mark,
d) när det gäller överföring av mark i 
miljöförbättrande syfte, fastställa att den 
individuella kvoten ska tilldelas den 
överförande producenten om denne avser 
att fortsätta med mjölkproduktion,
e) utifrån objektiva kriterier fastställa 
inom vilka regioner eller 
uppsamlingsområden det ska vara tillåtet 
med definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark, i syfte 
att förbättra mjölkproduktionens struktur,
f) på producentens begäran hos behörig 
myndighet eller hos av denna utsett organ 
och i syfte att förbättra 
mjölkproduktionens struktur på 
företagsnivå eller för att möjliggöra en 
övergång till extensiv produktion, tillåta 
definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark eller 
omvänt.
2. Punkt 1 kan genomföras på nationell 
nivå, på lämplig regional nivå eller inom 
specificerade uppsamlingsområden.

Artikel 103v
Innehållande av kvoter

1. Vid överföringar enligt artiklarna 103t 
och 103u kan medlemsstaterna, på 
grundval av objektiva kriterier, hålla inne 
en del av de individuella kvoterna till 
förmån för den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter, med eller 
utan tillhörande mark, har överförts eller 
överförs i enlighet med artiklarna 103t 
och 103u på grundval av ett 
arrendekontrakt eller på annat sätt med 
jämförbara rättsverkningar, kan 
medlemsstaterna, med utgångspunkt i 
objektiva kriterier och med syftet att 
kvoterna uteslutande ska tilldelas 
producenterna, besluta huruvida och på 
vilka villkor hela eller en del av den 
överförda kvoten ska återgå till den 
nationella reserven.
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Artikel 103w
Stöd för förvärv av kvoter

Inget offentligt organ har rätt att bevilja 
finansiellt stöd direkt knutet till förvärv av 
kvoter, vare sig vid försäljning, 
överföringar eller tilldelning av kvoter 
enligt detta avsnitt.

Artikel 103x
Överskottsavgift

1. En överskottsavgift ska erläggas för 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs utöver den nationella kvoten.
Avgiften ska uppgå till 27,83 EUR/100 kg 
mjölk.
2. Medlemsstaterna ska till gemenskapen 
betala den överskottsavgift som utgår vid 
överskridande av den nationella kvot som 
på nationell nivå fastställts separat för 
leveranser och direktförsäljning, och de 
ska, mellan den 16 oktober och 
den 30 november efter den berörda 
tolvmånadersperioden, betala in 99 % av 
det belopp de är skyldiga Europeiska 
garantifonden för jordbruket (EGFJ).
3. Om överskottsavgiften enligt punkt 1 
inte har betalats in i tid ska 
kommissionen, efter samråd med 
kommittén för jordbruksfonderna, dra av 
ett belopp motsvarande den obetalda 
överskottsavgiften från 
månadsbetalningarna i den mening som 
avses i artikel xx.x i EU:s övergripande 
förordning. Innan kommissionen fattar 
sitt beslut ska den underrätta den berörda 
medlemsstaten, som ska framföra sina 
synpunkter inom en vecka. Artikel xx i 
den övergripande förordningen ska inte 
tillämpas.

Artikel 103y
Producenternas bidrag till 

överskottsavgiften
Överskottsavgiften ska i enlighet med 
artiklarna 103x och 103ac i sin helhet 



PE494.484v01-00 128/168 AM\909518SV.doc

SV

fördelas mellan de producenter som har 
bidragit till vart och ett av de 
överskridanden av de nationella kvoterna 
som avses i artikel 103l.2.
Om inte annat följer av artiklarna 103z 
och 103ac.1 ska producenterna vara 
skyldiga att till medlemsstaten betala in 
sin andel av den överskottsavgift som ska 
erläggas och som ska beräknas enligt 
artiklarna 103o, 103p och 103z, endast av 
det skälet att de har överskridit sina 
disponibla kvoter.

Artikel 103z
Överskottsavgift på leveranser

1. Med avseende på upprättandet av 
slutavräkningen för överskottsavgiften 
ska de kvantiteter som levereras av en 
producent justeras genom ökning eller 
minskning när den verkliga fetthalten hos 
kvantiteterna skiljer sig från 
referenshalten för fett.
2. Medlemsstaterna ska fatta beslut om de 
enskilda producenternas bidrag till den 
överskottsavgift som ska betalas, efter 
eventuell omfördelning av den outnyttjade 
del av den nationella kvoten som avsatts 
för leveranser, antingen i förhållande till 
varje producents individuella kvoter eller 
på grundval av objektiva kriterier som ska 
fastställas av medlemsstaterna
a) antingen på nationell nivå, på grundval 
av det belopp med vilket varje enskild 
producents kvot har överskridits,
b) eller först på uppköparnivå, och sedan, 
vid behov, på nationell nivå.

Artikel 103aa
Uppköparens roll

1. Uppköparen ska ansvara för 
inkasseringen av producenternas andel av 
överskottsavgiften och ska, före ett datum 
och enligt ett förfarande som ska 
fastställas av kommissionen genom 
genomförandeakter i enlighet med artikel 
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103af d, f och g, till medlemsstatens 
behöriga organ betala de inkasserade 
beloppen som har dragits av på det 
mjölkpris som betalas till de producenter 
som står för överskridandet eller, om detta 
inte varit möjligt, har tagits ut på annat 
lämpligt sätt.
2. Om en uppköpare helt eller delvis 
träder i stället för en eller flera 
uppköpare, ska hänsyn tas till de 
individuella kvoter som producenterna 
disponerar över under återstoden av den 
innevarande tolvmånadersperioden, 
minus de kvantiteter som redan levererats 
och med beaktande av dessa kvantiteters 
fetthalt. Denna punkt ska också gälla när 
en producent övergår från en uppköpare 
till en annan.
3. Om under referensperiodens gång de 
kvantiteter som en producent levererar 
överstiger den kvot som han disponerar 
över, kan medlemsstaten besluta att 
uppköparen, i enlighet med närmare 
föreskrifter som fastställts av 
medlemsstaten, som ett förskott på 
avgiften från producenten, ska dra av en 
del av mjölkpriset för varje leverans från 
denne producent som överstiger den kvot 
som han disponerar över för leveranser. 
Medlemsstaten får fastställa särskilda 
bestämmelser enligt vilka uppköpare 
tillåts dra av detta förskott när 
producenterna levererar till flera 
uppköpare.

Artikel 103ab
Tillstånd

En uppköpares verksamhet måste först 
godkännas av medlemsstaten, enligt 
kriterier som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter 
enligt artikel 103ae f och i enlighet med 
det förfarande som införts genom 
genomförandeakter enligt artikel 103af. .

Artikel 103ac
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Överskottsavgift vid direktförsäljning
1. Vid direktförsäljning och i enlighet med 
medlemsstatens beslut ska producenternas 
bidrag till överskottsavgiften, efter 
eventuell omfördelning av den outnyttjade 
delen av den nationella kvot som avsatts 
för direktförsäljning, fastställas på 
lämplig territoriell nivå eller på nationell 
nivå.
2. Medlemsstaterna ska fastställa 
beräkningsgrunden för producentens 
bidrag till överskottsavgiften på den totala 
kvantitet mjölk som sålts, överlåtits eller 
använts för framställning av 
mjölkprodukter som sålts eller överlåtits 
enligt kriterier som fastställts av 
kommissionen genom delegerade akter 
enligt artikel 103ae b.
3. Ingen korrigering kopplad till 
fetthalten får beaktas vid upprättandet av 
slutavräkningen.
4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter enligt artikel 103af d 
och f fastslå hur och när 
överskottsavgiften måste betalas till 
medlemsstatens behöriga organ.

Artikel 103ad
Överskjutande eller icke betalade belopp
1. Om det för leveranser eller för 
direktförsäljning fastställs att en 
överskottsavgift ska betalas och om det 
uttagna bidraget från producenterna är 
högre än avgiften får medlemsstaten
a) helt eller delvis använda överskottet till 
att finansiera åtgärder enligt artikel 
103u.1 a, och/eller
b) helt eller delvis omfördela det till 
producenter som
– tillhör de prioriterade kategorier som 
medlemsstaten fastställt utifrån objektiva 
kriterier och inom en tidsfrist som ska 
fastställas av kommissionen genom 
delegerade akter enligt artikel 103ae g, 
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– påverkas av särskilda omständigheter 
till följd av en nationell regel som inte har 
något samband med kvotsystemet för 
mjölk- och mjölkprodukter enligt detta 
kapitel.
2. När det fastställs att ingen 
överskottsavgift ska betalas ska eventuella 
avgiftsförskott som tagits ut av uppköpare 
eller medlemsstaten återbetalas senast vid 
slutet av nästa tolvmånadersperiod.
3. Om en uppköpare inte har uppfyllt 
skyldigheten att inkassera producenternas 
andel i överskottsavgiften enligt artikel 
103aa, kan medlemsstaten utkräva de 
obetalda beloppen direkt av producenten, 
utan att det påverkar de påföljder denna 
kan göra gällande vid underlåtenhet från 
uppköparens sida.
4. Om betalningsfristen inte iakttas av 
producenten eller uppköparen, ska en 
dröjsmålsränta som fastställs av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103af e 
betalas till medlemsstaten.

Artikel 103ae
Delegerade akter

För att säkerställa att målen med 
mjölkkvotsystemet nås, i synnerhet när det 
gäller effektivitet i fråga om utnyttjande 
och beräkning av enskilda kvoter samt 
inkassering och användning av avgiften, 
ska kommissionen genom delegerade 
akter anta regler avseende
a) tillfälliga och definitiva omställningar 
av kvoter,
b) tilldelning av outnyttjade kvoter, 
c) tröskeln för 
fetthaltskorrigeringsfaktorn,
d) producenternas skyldighet att leverera 
till godkända uppköpare,
e) kriterierna för medlemsstaternas 
godkännade av uppköpare,
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f) objektiva kriterier för omfördelning av 
tilläggsavgiften,
g) ändringar i definitionen av 
direktförsäljning, med beaktande av 
definitionen av leverans enligt artikel 
103k.1 f.

Artikel 103af
Genomförandeakter

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa de regler 
som krävs för tillämpningen av 
kvotsystemet, inbegripet regler avseende
a) definitiva omställningar och fördelning 
av de nationella kvoterna mellan 
leveranser och direktförsäljning, efter det 
att medlemsstaterna underrättats,
b) fastställande av en koefficient för 
fetthalten i enskilda kvoter och 
korrigeringen av fetthalten, 
c) medlemsstaternas fastställande av 
mjölkekvivalenter,
d) förfarande, tidsfrister och 
tillvägagångssätt för betalningen av 
avgiften, omfördelningen av 
tilläggsavgiften samt minskningen eller 
förskotten när tidsfristerna måste 
respekteras,
e) påförande av ränta vid
betalningsförseningar och korrekta 
avgifter, 
f) information till producenter om nya 
definitioner, meddelande om individuella 
kvoter och anmälan av avgift,
g) information om ansökningar och avtal 
avseende tilläggsavgifter inom 
mjölksektorn, 
h) upprättande av en modell för 
deklaration av leveranser och 
direktförsäljning, 
i) producenters och uppköpares skyldighet 
att utfärda deklarationer, föra register 
och lämna information, 
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j) kontroller av leveranser och 
direktförsäljning.

Or. es

Ändringsförslag 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103k (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103k
Avsnitt IV 

Definitioner
1. I detta avsnitt avses med
a) mjölk: mjölkavkastningen från en eller 
flera kor,
b) andra mjölkprodukter: alla 
mjölkprodukter förutom mjölk, särskilt 
skummjölk, grädde, smör, yoghurt och 
ost, vilka, när så är lämpligt, ska räknas 
om till ”mjölkekvivalenter” med hjälp av 
koefficienter som ska fastställas av 
kommissionen genom 
genomförandeakter,
c) producent: jordbrukare vars jordbruk 
är beläget inom en medlemsstats 
geografiska gränser och som producerar 
och säljer mjölk eller som förbereder sig 
för att börja med detta inom kort,
d) jordbruksföretag: jordbruksföretag 
enligt definitionen i artikel 4b i 
COM(2011)0625/3,
e) uppköpare: företag eller 
sammanslutningar som köper upp mjölk 
från producenter
– för att låta den undergå insamling, 
förpackning, lagring, kylning eller 
bearbetning (även inom ramen för avtal),
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– för att sälja den till ett eller flera företag 
som behandlar eller bearbetar mjölk eller 
andra mjölkprodukter.
f) leverans: alla leveranser av enbart 
mjölk, dvs. inga andra mjölkprodukter, av 
en producent till en uppköpare, oavsett 
om transporten utförs av producenten, en 
uppköpare, ett företag som behandlar 
eller bearbetar sådana produkter eller av 
en tredje part,
g) direktförsäljning: en producents totala 
försäljning eller samtliga överlåtelser av 
mjölk direkt till konsumenterna samt en 
producents totala försäljning eller 
samtliga överlåtelser av andra 
mjölkprodukter,
h) saluföring: leverans av mjölk eller 
direktförsäljning av mjölk eller andra 
mjölkprodukter,
i) individuell kvot: producentens kvot 
den 1 april i en tolvmånadersperiod,
j) nationell kvot: den kvot som avses i 
artikel 105c och som fastställs för varje 
medlemsstat,
k) disponibel kvot: kvot disponibel för 
producenterna den 31 mars under den 
tolvmånadersperiod för vilken 
överskottsavgiften beräknas, med 
beaktande av all försäljning samt alla 
överföringar, omställningar och tillfälliga 
omfördelningar som föreskrivs i denna 
förordning och som skett under denna 
tolvmånadersperiod.
2. När det gäller definitionen i punkt 1 e 
ska som uppköpare betraktas även varje 
sammanslutning av uppköpare inom 
samma geografiska område som för 
medlemmarnas räkning utför det 
administrativa och bokföringsmässiga 
arbete som krävs för inbetalningen av 
överskottsavgiften. Grekland ska i detta 
sammanhang betraktas som ett enda 
geografiskt område där ett offentligt 
organ får betraktas som sammanslutning 
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av uppköpare.
3. Kommissionen kan med iakttagande av 
definitionen av leverans i punkt 1 f, 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 105x c, anpassa definitionen av 
direktförsäljning för att framför allt 
säkerställa att inga kvantiteter mjölk eller 
andra mjölkprodukter, som saluförs, 
hamnar utanför kvotsystemet,

Or. pl

Ändringsförslag 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 103k (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UNDERAVSNITT 1 (ny)
SYSTEM FÖR 

PRODUKTIONSSTYRNING
Artikel 103 k
Definitioner

I detta avsnitt avses med
a) mjölk: mjölkavkastningen från en eller 
flera kor,
b) andra mjölkprodukter: alla 
mjölkprodukter förutom mjölk, inbegripet 
skummjölkspulver, grädde, smör, yoghurt 
och ost; när så är lämpligt ska dessa 
räknas om till ”mjölkekvivalenter” med 
hjälp av koefficienter som ska fastställas 
av kommissionen, 
c) producent: jordbrukare vars 
jordbruksföretag är beläget inom en 
medlemsstats geografiska gränser och 
som producerar och säljer mjölk eller som 
förbereder sig för att börja med detta 
inom kort,
d) jordbruksföretag: jordbruksföretag 
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enligt definitionen i artikel 4 i förordning 
(EG) nr XXXX/XXXX om direktstöd,
e) köpare: företag eller en 
sammanslutning som köper upp mjölk 
från producenter
– för att låta den undergå insamling, 
förpackning, lagring, kylning eller 
bearbetning (även kontraktarbete räknas),
– för att sälja den till ett eller flera företag 
som behandlar eller bearbetar mjölk eller 
andra mjölkprodukter;
som uppköpare betraktas även varje 
sammanslutning av uppköpare inom 
samma geografiska område som för 
medlemmarnas räkning utför det
administrativa och bokföringsmässiga 
arbete som krävs för inbetalningen av 
överskottsavgiften; i samband med 
tillämpningen av den första meningen i 
detta stycke ska Grekland betraktas som 
ett enda geografiskt område där ett 
offentligt organ får betraktas som 
sammanslutning av uppköpare,
f) leverans: alla leveranser av enbart 
mjölk, dvs. inga andra mjölkprodukter, av 
en producent till en uppköpare, oavsett 
om transporten utförs av producenten, en 
uppköpare, ett företag som behandlar 
eller bearbetar sådana produkter eller av 
en tredje part,
g) direktförsäljning: en producents totala 
försäljning eller samtliga överlåtelser av 
mjölk direkt till konsumenterna samt en 
producents totala försäljning eller 
samtliga överlåtelser av andra 
mjölkprodukter; kommissionen kan, 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 och med iakttagande av 
definitionen av leverans i punkt f i denna 
artikel, justera definitionen av 
direktförsäljning för att framför allt 
säkerställa att inga mjölkkvantiteter eller 
kvantiteter av andra mjölkprodukter som 
saluförs hamnar utanför kvotsystemet,
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h) saluföring: leverans av mjölk eller 
direktförsäljning av mjölk eller andra 
mjölkprodukter,
i) individuell kvot: producentens kvot den 
1 april i en tolvmånadersperiod,
j) nationell kvot: den kvot som avses i 
artikel 105b och som fastställs för varje 
medlemsstat,
k) disponibel kvot: kvot disponibel för 
producenterna den 31 mars under den 
tolvmånadersperiod för vilken 
överskottsavgiften beräknas, med 
beaktande av all försäljning samt alla 
överföringar, omställningar och tillfälliga 
omfördelningar som föreskrivs i denna 
förordning och som skett under denna 
tolvmånadersperiod.

Or. pt

Ändringsförslag 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103l
Underavsnitt II

Nationella kvoter
1. De nationella kvoterna för produktion 
av mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs under sju på varandra följande 
perioder på tolv månader med början den 
1 april 2014  (nedan kallade 
tolvmånadersperioder) fastställs i bilaga 
VIIa.
2. De kvoter som avses i punkt 1 ska 
fördelas mellan producenter i enlighet 
med artikel 105d, varvid åtskillnad ska 
göras mellan leveranser och 
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direktförsäljning. Eventuella 
överskridanden av de nationella kvoterna 
ska fastställas på nationell nivå inom 
varje medlemsstat, i enlighet med detta 
avsnitt och för leveranser och 
direktförsäljning var för sig.
3. De nationella kvoter som avses i bilaga 
VIIa ska fastställas utan att det påverkar 
eventuella revideringar med hänsyn till 
det allmänna marknadsläget och specifika 
förhållanden i vissa medlemsstater.
4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta alla regler som 
krävs för att denna artikel ska tillämpas 
enhetligt i medlemsstaterna. Dessa regler 
får omfatta förfaranden, anmälningar 
och tekniska villkor.

Or. pl

Ändringsförslag 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 103 l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103 l
Kvoter inom mjölksektorn

1. De nationella kvoter för produktion av 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs under sju på varandra följande 
perioder på tolv månader med början den 
1 april 2015 (nedan kallade 
”tolvmånadersperioder”) fastställs i 
bilaga VIb (ny).
2. De kvoter som avses i punkt 1 ska 
fördelas mellan producenter i enlighet 
med artikel 105c, varvid åtskillnad ska 
göras mellan leveranser och 
direktförsäljning. Eventuella 
överskridanden av de nationella kvoterna 
ska fastställas på nationell nivå inom 
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varje medlemsstat, i enlighet med detta 
underavsnitt och för leveranser och 
direktförsäljning var för sig.
3. De nationella kvoter som avses i bilaga 
VIIb (ny) ska fastställas utan att det 
påverkar eventuella revideringar med 
hänsyn till det allmänna marknadsläget 
och specifika förhållanden i vissa 
medlemsstater.
4. För Bulgarien, Tjeckien, Estland, 
Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, 
Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och 
Slovakien ska de nationella kvoterna 
omfatta all mjölk eller alla 
mjölkekvivalenter som levereras till en 
uppköpare eller säljs direkt för 
konsumtion, oavsett om den produceras 
eller saluförs enligt en 
övergångsbestämmelse som är tillämplig i 
dessa länder.
5. Genom genomförandeakter som antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2 ska 
kommissionen fastställa de bestämmelser 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
denna artikel tillämpas på samma sätt i 
alla medlemsstater. 

Or. pt

Ändringsförslag 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103l
Nationella kvoter

1. De nationella kvoterna för produktion 
av mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs under sju på varandra följande 
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perioder på tolv månader med början 
den 1 april 2014 (nedan kallade 
tolvmånadersperioder) fastställs i 
bilaga XX.
2. De kvoter som avses i punkt 1 ska 
fördelas mellan producenter i enlighet 
med artikel 101b, varvid åtskillnad ska 
göras mellan leveranser och 
direktförsäljning. Eventuella 
överskridanden av de nationella kvoterna 
ska fastställas på nationell nivå inom 
varje medlemsstat, i enlighet med detta 
avsnitt och för leveranser och 
direktförsäljning var för sig.
3. De nationella kvoter som avses i 
bilaga XX ska fastställas utan att det 
påverkar eventuella revideringar med 
hänsyn till det allmänna marknadsläget 
eller specifika förhållanden i vissa 
medlemsstater.

Or. es

Ändringsförslag 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103m (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103m
Individuella kvoter

1. Producenternas individuella kvot eller 
kvoter den 1 april 2014  ska vara lika med 
deras individuella kvoter den 31 mars 
2014, utan att det påverkar överföringar, 
försäljning och omställningar av kvoter 
som träder i kraft den 1 april 2014.
2. En producent kan ha antingen en eller 
två individuella kvoter, en för leverans 
och en för direktförsäljning. 
Omställningen av en producents 
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kvantiteter från en kvot till en annan kan 
endast göras av det behöriga organet i 
medlemsstaten, på vederbörligen 
motiverad begäran från producenten.
3. Om en producent förfogar över två 
kvoter ska dennes bidrag till en eventuell 
överskottsavgift beräknas separat på varje 
kvot.
4. De individuella kvoterna ska när så 
krävs ändras för var och en av de aktuella 
tolvmånadersperioderna, så att för varje 
medlemsstat summan av de individuella 
kvoterna avseende leveranser och av dem 
som avser direktförsäljning inte överstiger 
den motsvarande del av den nationella 
kvoten som justerats i enlighet med artikel 
105f, med hänsyn till eventuella 
minskningar som gjorts för tilldelningar 
till den nationella reserven enligt artikel 
105h.

Or. pl

Ändringsförslag 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 103m (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103m
Individuella kvoter inom mjölksektorn

1. Producenternas individuella kvot eller 
kvoter den 1 april 2015 ska vara lika med 
deras individuella referenskvantitet eller 
referenskvantiteter den 31 mars 2015, 
utan att det påverkar överföringar, 
försäljning och omställningar av kvoter 
som träder i kraft den 1 april 2015.
2. En producent kan ha antingen en eller 
två individuella kvoter, en för leverans 
och en för försäljning. Omställningen av 
en producents kvantiteter från en kvot till 
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en annan kan endast göras av det 
behöriga organet i medlemsstaten, på 
vederbörligen motiverad begäran från 
producenten.
3. Om en producent förfogar över två 
kvoter ska dennes bidrag till en eventuell 
överskottsavgift beräknas separat på varje 
kvot.
4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter öka den finska 
nationella kvot som är avdelad för de 
leveranser som avses i artikel 105b, i syfte 
att kompensera finska Slom-producenter, 
upp till 200 000 ton. Denna reserv, som 
ska tilldelas i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen, ska 
uteslutande användas för producenter 
vars rätt att återuppta produktion har 
påverkats av anslutningen.
5. De individuella kvoterna ska när så 
krävs ändras för var och en av de aktuella 
tolvmånadersperioderna, så att för varje 
medlemsstat summan av de individuella 
kvoterna avseende leveranser och av dem 
som avser direktförsäljning inte överstiger 
den motsvarande del av den nationella 
kvoten som justerats i enlighet med artikel 
105e, med hänsyn tagen till eventuella 
minskningar som gjorts för överföringar 
till den nationella reserven enligt artikel 
105g.

Or. pt

Ändringsförslag 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103m (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103m
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Individuella kvoter
1. Producenternas individuella kvot eller 
kvoter den 1 april 2014 ska vara lika med 
deras individuella referenskvantitet eller 
referenskvantiteter den 31 mars 2014, 
utan att det påverkar överföringar, 
försäljning och omställningar av kvoter 
som träder i kraft den 1 april 2014.
2. En producent kan ha antingen en eller 
två individuella kvoter, en för leverans 
och en för direktförsäljning. 
Omställningen av en producents 
kvantiteter från en kvot till en annan kan 
endast göras av det behöriga organet i 
medlemsstaten, på vederbörligen 
motiverad begäran från producenten.
3. Om en producent förfogar över två 
kvoter ska dennes bidrag till en eventuell 
överskottsavgift beräknas separat på varje 
kvot.
4. De individuella kvoterna ska när så 
krävs ändras för var och en av de aktuella 
tolvmånadersperioderna, så att för varje 
medlemsstat summan av de individuella 
kvoterna avseende leveranser och av dem 
som avser direktförsäljning inte överstiger 
den motsvarande del av den nationella 
kvoten som justerats i enlighet med artikel 
101d, med hänsyn till eventuella 
minskningar som gjorts för tilldelningar 
till den nationella reserven enligt artikel 
101f.

Or. es

Ändringsförslag 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103m (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103m
Tilldelning av kvoter ur den nationella 

reserven
Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser för att, utifrån objektiva 
kriterier som ska meddelas kommissionen, 
mellan producenterna kunna fördela alla 
eller en del av kvoterna i den nationella 
reserven enligt artikel 105h.

Or. pl

Ändringsförslag 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 103n (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103n
Tilldelning av kvoter ur den nationella 

reserven
Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser för att, utifrån objektiva 
kriterier som ska meddelas kommissionen, 
mellan producenterna kunna fördela alla 
eller en del av kvoterna i den nationella 
reserven enligt artikel 105g.

Or. pt

Ändringsförslag 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103n (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103n
Tilldelning av kvoter ur den nationella 

reserven
Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser för att, utifrån objektiva 
kriterier som ska meddelas kommissionen, 
mellan producenterna kunna fördela alla 
eller en del av kvoterna i den nationella 
reserven enligt artikel 101f.

Or. es

Ändringsförslag 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103o (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103o
Förvaltning av kvoter

1. För varje medlemsstat och för varje 
period ska kommissionen, genom 
genomförandeakter enligt artikel 105y a, 
före periodens slut justera fördelningen 
mellan leveranser och direktförsäljning 
av de nationella kvoterna med hänsyn till 
de omräkningar mellan de individuella 
kvoterna för leveranser och för 
direktförsäljning som begärts av 
producenterna.
2. Medlemsstaterna ska varje år till 
kommissionen, före de datum och enligt 
de regler som ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
i enlighet med artikel 157.3, överlämna 
nödvändiga uppgifter
a) för den justering som avses i punkt 1,
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b) för beräkningen av den överskottsavgift 
som medlemsstaterna ska betala.
3. Bestämmelser avseende tillämpning av 
denna artikel ska antas genom 
genomförandeakter enligt artikel 105y g.

Or. pl

Ändringsförslag 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 103o (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103o
Förvaltning av kvoter

1. För varje medlemsstat och för varje 
period ska kommissionen, genom 
genomförandeakter enligt artikel 162.2, 
före periodens slut justera fördelningen 
mellan leveranser och direktförsäljning 
av de nationella kvoterna med hänsyn till 
de omräkningar mellan de individuella 
kvoterna för leveranser och för 
direktförsäljning som begärts av 
producenterna.
2. Medlemsstaterna ska årligen till 
kommissionen, senast de datum som 
kommissionen ska fastställa och i enlighet 
med de bestämmelser som den ska 
fastställa genom genomförandeakter 
enligt artikel 162.2, överlämna de 
uppgifter som krävs
a) för den justering som avses i punkt 1,
b) för beräkningen av den överskottsavgift 
som medlemsstaterna ska betala.

Or. pt
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Ändringsförslag 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103o (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103o
Förvaltning av kvoter

1. För varje medlemsstat och för varje 
period ska kommissionen, före periodens 
slut, justera fördelningen mellan 
leveranser och direktförsäljning av de 
nationella kvoterna med hänsyn till de 
omräkningar mellan de individuella 
kvoterna för leveranser och för 
direktförsäljning som begärts av 
producenterna.
2. Medlemsstaterna ska varje år till 
kommissionen, före de datum som ska 
fastställas av kommissionen, överlämna 
nödvändiga uppgifter 
a) för den justering som avses i punkt 1 i 
denna artikel,
b) för beräkningen av den överskottsavgift 
som varje medlemsstat ska betala.

Or. es

Ändringsförslag 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103p (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103p
Fetthalt

1. Varje producent ska tilldelas en 
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referenshalt för fett som ska tillämpas på 
den individuella kvoten för leveranser 
som den producenten tilldelats.
2. För de kvoter som tilldelas producenter 
den 31 mars 2014 i enlighet med 
artikel 105c 1 ska den referenshalt för fett 
som avses i punkt 1 vara lika med den 
referenshalt som den dagen gäller för 
denna kvot.
3. Referenshalten för fett ska ändras i och 
med sådan omställning som avses i 
artikel 105c 2 och när kvoter förvärvas, 
överförs eller tillfälligt överförs i enlighet 
med regler som ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
enligt artikel 105y b.
4. För nya producenter som har en 
individuell kvot för leveranser, vilken helt 
och hållet kommer från den nationella 
reserven, ska fetthalten fastställas i 
enlighet med regler som ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
enligt artikel 105y b.
5. De individuella referenshalter för fett 
som avses i punkt 1 ska vid behov justeras 
när denna förordning träder i kraft och
därefter vid varje tolvmånadersperiods 
början när så krävs, så att för varje 
medlemsstat det vägda medelvärdet av 
dessa halter inte med mer än 0,1 gram per 
kg överskrider den referenshalt för fett 
som fastställs i bilaga VIIb.

Or. pl

Ändringsförslag 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 103p (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103p
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Fetthalt
1. Varje producent ska tilldelas en 
referenshalt för fett som ska tillämpas på 
den individuella kvoten för leveranser 
som den producenten tilldelats.
2. För de kvoter som tilldelas producenter 
den 31 mars 2015 i enlighet med  
artikel 105c.1 ska den referenshalt för fett 
som avses i punkt 1 vara lika med den 
referenshalt som den dagen gäller för 
denna kvot.
3. Referenshalten för fett ska ändras i och 
med sådan omställning som avses i artikel 
105c.2 och när kvoter förvärvas, överförs 
eller tillfälligt överförs i enlighet med 
regler som ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
enligt artikel 162.2.
4. För nya producenter som har en 
individuell kvot för leveranser, vilken helt 
och hållet kommer från den nationella 
reserven, ska fetthalten fastställas i 
enlighet med regler som ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
enligt artikel 162.2.
5. De individuella referenshalter för fett 
som avses i punkt 1 ska vid behov justeras 
när denna förordning träder i kraft och 
därefter vid varje tolvmånadersperiods 
början när så krävs, så att för varje 
medlemsstat det vägda medelvärdet av 
dessa halter inte med mer än 0,1 gram per 
kg överskrider den referenshalt för fett 
som fastställs i bilaga VIa (ny).

Or. pt

Ändringsförslag 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103p (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103p
Fetthalt

1. Varje producent ska tilldelas en 
referenshalt för fett som ska tillämpas på 
den individuella kvoten för leveranser 
som den producenten tilldelats.
2. För de kvoter som tilldelas producenter 
den 31 mars 2014 i enlighet med artikel 
101b.1 ska den referenshalt för fett som 
avses i punkt 1 vara lika med den 
referenshalt som den dagen gäller för 
denna kvot.
3. Referenshalten för fett ska ändras i och 
med sådan omställning som avses i 
artikel 101b.2 och när kvoter förvärvas, 
överförs eller tillfälligt överförs i enlighet 
med regler som ska fastställas av 
kommissionen.
4. För nya producenter som har en 
individuell kvot för leveranser, vilken helt 
och hållet kommer från den nationella 
reserven, ska fetthalten fastställas i 
enlighet med regler som ska fastställas av 
kommissionen.
5. De individuella referenshalter för fett 
som avses i punkt 1 ska vid behov justeras 
när denna förordning träder i kraft och 
därefter vid varje tolvmånadersperiods 
början när så krävs, så att för varje 
medlemsstat det vägda medelvärdet av 
dessa halter inte med mer än 0,1 gram per 
kg överskrider den referenshalt för fett 
som fastställs i bilaga [X].

Or. es

Ändringsförslag 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Förslag till förordning
Artikel 103q (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103q
Nationell reserv

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv inom ramen för de 
nationella kvoter som avses i bilaga VIIb, 
särskilt med avseende på den tilldelning 
som föreskrivs i artikel 105e. Den 
nationella reserven ska vid behov ökas 
genom återtagande av kvantiteter enligt 
artikel 105i, genom avdrag från de 
överföringar som föreskrivs i artikel 105m 
eller genom en linjär minskning av alla 
individuella kvoter. Ändamålet för dessa 
kvoter, dvs. leveranser eller 
direktförsäljning, ska förbli detsamma.
2. Alla tilläggskvoter som tilldelas en 
medlemsstat ska automatiskt sättas in i 
den nationella reserven och fördelas 
mellan leveranser och direktförsäljning 
på grundval av en uppskattning av 
behoven.
3. För de kvoter som överförts till den 
nationella reserven ska ingen referenshalt 
för fett anges.

Or. pl

Ändringsförslag 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 103q (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103q
Nationell reserv

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
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nationell reserv inom ramen för de 
nationella kvoter som fastställs i 
bilaga VIb (ny), med avseende på den 
tilldelning som föreskrivs i artikel 105d. 
Beroende på vad som är tillämpligt ska 
den nationella reserven utgöras av 
kvantiteter som dragits tillbaka med stöd 
av artikel 105h, avdrag från överföringar 
enligt artikel 105l eller kvoter som 
frigjorts genom en linjär minskning av 
samtliga individuella kvoter. Ändamålet 
för dessa kvoter, dvs. leveranser eller 
direktförsäljning, ska förbli detsamma.
2. Alla tilläggskvoter som tilldelas en 
medlemsstat ska automatiskt sättas in i 
den nationella reserven och fördelas 
mellan leveranser och direktförsäljning 
på grundval av en uppskattning av 
behoven.
3. För de kvoter som överförts till den 
nationella reserven ska ingen referenshalt 
för fett anges.

Or. pt

Ändringsförslag 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103q (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103q
Nationell reserv

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv inom ramen för de 
nationella kvoter som avses i bilaga ..., 
särskilt med avseende på den tilldelning 
som föreskrivs i artikel 101c.
Den nationella reserven ska vid behov 
ökas genom återtagande av kvantiteter 
enligt artikel 101g, genom avdrag från de 
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överföringar som föreskrivs i artikel 101k 
eller genom en linjär minskning av alla 
individuella kvoter. Ändamålet för dessa 
kvoter, dvs. leveranser eller 
direktförsäljning, ska förbli detsamma.
2. Alla tilläggskvoter som tilldelas en 
medlemsstat ska automatiskt sättas in i 
den nationella reserven och fördelas 
mellan leveranser och direktförsäljning 
på grundval av en uppskattning av 
behoven.
3. För de kvoter som överförts till den 
nationella reserven ska ingen referenshalt 
för fett anges.

Or. es

Ändringsförslag 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103r (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103r
Fall då verksamhet upphör

1. När en fysisk eller juridisk person som 
innehar individuella kvoter under en 
tolvmånadersperiod inte längre uppfyller 
kraven enligt artikel 105b.1 c, ska dessa 
kvoter övergå till den nationella reserven 
senast den 1 april påföljande kalenderår, 
utom om denna person på nytt blir 
producent i den mening som avses i 
artikel 105b.1 c före den dagen.
Om den berörda fysiska eller juridiska 
personen på nytt blir producent senast i 
slutet av den andra tolvmånadersperiod 
som följer på indragningen av kvoterna, 
ska hela eller en del av den individuella 
kvot som dragits in återlämnas till den 
personen senast den 1 april som följer på 
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dagen för ansökan.
2. Om en producent under åtminstone en 
tolvmånadersperiod inte saluför en 
kvantitet motsvarande minst 85 % av sin 
individuella kvot kan medlemsstaten 
besluta om, och på vilka villkor, den 
outnyttjade kvoten helt eller delvis ska 
återgå till den nationella reserven.
Medlemsstaten får fastställa under vilka 
villkor en kvot ska återgå till den berörda 
producenten om denne återupptar 
saluföringen.
3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas 
vid force majeure eller i vederbörligen 
motiverade fall som godkänts av den 
behöriga myndigheten och där de berörda 
producenternas produktionskapacitet 
endast påverkas tillfälligt.

Or. pl

Ändringsförslag 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 103r (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103r
Fall då verksamhet upphör

1. När en fysisk eller juridisk person som 
innehar individuella kvoter under en 
tolvmånadersperiod inte längre uppfyller 
kraven enligt artikel 105a c, ska dessa 
kvoter övergå till den nationella reserven 
senast den 1 april påföljande kalenderår, 
utom om denna person på nytt blir 
producent i den mening som avses i 
artikel 105a c före den dagen. Om den 
berörda fysiska eller juridiska personen 
på nytt blir producent senast i slutet av 
den andra tolvmånadersperiod som följer 
på indragningen av kvoterna, ska hela 
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eller en del av den individuella kvot som 
dragits in återlämnas till den personen 
senast den 1 april som följer på dagen för 
ansökan.
2. Om en producent under åtminstone en 
tolvmånadersperiod inte saluför en 
kvantitet motsvarande minst 85 % av sin 
individuella kvot kan medlemsstaten 
besluta om, och på vilka villkor, den 
outnyttjade kvoten helt eller delvis ska 
återgå till den nationella reserven.
3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas 
vid force majeure eller i vederbörligen 
motiverade fall som godkänts av den 
behöriga myndigheten och där de berörda 
producenternas produktionskapacitet 
endast påverkas tillfälligt.

Or. pt

Ändringsförslag 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103r (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103r
Fall då verksamhet upphör

1. När en fysisk eller juridisk person som 
innehar individuella kvoter upphör med 
produktion och saluföring av mjölk under 
en tolvmånadersperiod, ska dessa kvoter 
övergå till den nationella reserven senast 
den 1 april påföljande kalenderår, utom 
om denna person på nytt blir producent 
före den dagen.
Om den berörda fysiska eller juridiska 
personen på nytt blir producent senast i 
slutet av den andra tolvmånadersperiod 
som följer på indragningen av kvoterna, 
ska hela eller en del av den individuella 



PE494.484v01-00 156/168 AM\909518SV.doc

SV

kvot som dragits in återlämnas till den 
personen senast den 1 april som följer på 
dagen för ansökan.
2. Om en producent under åtminstone en 
tolvmånadersperiod inte saluför en 
kvantitet motsvarande minst 85 % av sin 
individuella kvot kan medlemsstaten 
besluta om, och på vilka villkor, den 
outnyttjade kvoten helt eller delvis ska 
återgå till den nationella reserven. 
Medlemsstaten får fastställa under vilka 
villkor en kvot ska återgå till den berörda 
producenten om denne återupptar 
saluföringen.
3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas 
vid force majeure eller i vederbörligen 
motiverade fall som godkänts av den 
behöriga myndigheten och där de berörda 
producenternas produktionskapacitet 
endast påverkas tillfälligt.

Or. es

Ändringsförslag 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 103s (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103s
Tillfällig överföring

1. Vid utgången av varje 
tolvmånadersperiod ska medlemsstaterna, 
för den berörda perioden, godkänna 
tillfällig överföring av en del av de 
individuella kvoter som den därtill 
berättigade producenten inte avser att 
utnyttja.
Medlemsstaterna får reglera 
överföringarna med hänsyn till 
producentkategori eller 
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mjölkproduktionens struktur och får 
begränsa överföringar till uppköparnivå 
eller, inom regioner, tillåta total 
överföring i de fall som avses i artikel 
105i.3, samt fastställa i vilken mån 
överföringarna får ske på nytt.
2. Varje medlemsstat får besluta att inte 
tillämpa punkt 1 på grundval av ett eller 
båda av följande kriterier:
a) Behovet att underlätta strukturell 
utveckling och anpassning.
b) Betydande administrativa behov.

Or. pl

Ändringsförslag 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 103s (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103s
Tillfällig överföring

1. Före slutet av varje tolvmånadersperiod 
ska medlemsstaterna, för den berörda 
perioden, godkänna tillfällig överföring 
av en del av de individuella kvoter som 
den därtill berättigade producenten inte 
avser att utnyttja. Medlemsstaterna får 
reglera överföringarna med hänsyn till 
producentkategori eller 
mjölkproduktionens struktur och får 
begränsa överföringar till uppköparnivå 
eller, inom regioner, tillåta total 
överföring i de fall som avses i 
artikel 105h.3, samt fastställa i vilken 
mån överföringarna får ske på nytt.
2. Varje medlemsstat får besluta att inte 
tillämpa punkt 1 på grundval av ett eller 
båda av följande kriterier:
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a) Behovet att underlätta strukturell 
utveckling och anpassning.
b) Betydande administrativa behov.

Or. pt

Ändringsförslag 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103s (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103s
Tillfällig överföring

1. Vid utgången av varje 
tolvmånadersperiod ska medlemsstaterna, 
för den berörda perioden, godkänna 
tillfällig överföring av en del av de 
individuella kvoter som den därtill 
berättigade producenten inte avser att 
utnyttja. Medlemsstaterna får reglera 
överföringarna med hänsyn till 
producentkategori eller 
mjölkproduktionens struktur och får 
begränsa överföringar till uppköparnivå 
eller, inom regioner, tillåta total 
överföring i de fall som avses i artikel 
101g.3, samt fastställa i vilken mån 
överföringarna får ske på nytt.
2. Varje medlemsstat får besluta att inte 
tillämpa punkt 1 på grundval av ett eller 
båda av följande kriterier:
a) Behovet att underlätta strukturell 
utveckling och anpassning.
b) Betydande administrativa behov.

Or. es
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Ändringsförslag 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 103t (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103t
Överföring av kvoter tillsammans med 

mark
1. Individuella kvoter ska överföras 
tillsammans med jordbruksföretaget till de 
producenter som tar över det vid 
försäljning, utarrendering, faktiskt eller 
förtida arv eller vid annan överföring som 
har jämförbara rättsverkningar för 
producenterna, i enlighet med närmare 
föreskrifter som medlemsstaterna ska 
fastställa med hänsyn till de arealer som 
används för mjölkproduktion eller andra 
objektiva kriterier samt med beaktande av 
eventuella avtal mellan parterna. Den del 
av kvoten som eventuellt inte överförs 
med jordbruksföretaget ska överföras till 
den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter har överförts 
eller överförs i enlighet med punkt 1 på 
grundval av ett arrendekontrakt eller på 
annat sätt med jämförbara 
rättsverkningar, kan medlemsstaterna, 
med utgångspunkt i objektiva kriterier 
och med syftet att kvoterna uteslutande 
ska tilldelas producenterna, besluta att 
kvoterna inte överförs tillsammans med 
jordbruksföretaget.
3. Om mark överlåts till offentliga 
myndigheter och/eller för offentligt bruk 
eller om överföringar sker i syften som 
inte har något samband med jordbruk, 
ska medlemsstaterna föreskriva att 
nödvändiga åtgärder för att skydda 
parternas rättmätiga intressen genomförs 
och särskilt att den överförande 
producenten ges möjlighet att fortsätta 
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med mjölkproduktion om det är hans 
avsikt.
4. Om det inte finns något avtal mellan 
parterna i det fall ett arrendekontrakt 
löper ut utan att det finns möjlighet till 
förnyelse på liknande villkor, eller i 
situationer som medför jämförbara 
rättsverkningar, ska de individuella 
kvoterna i fråga helt eller delvis överföras 
till de producenter som övertar dem, i 
enlighet med bestämmelser som antagits 
av medlemsstaterna, med beaktande av 
parternas rättmätiga intressen.

Or. pl

Ändringsförslag 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 103t (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103t
Överföring av kvoter tillsammans med 

mark
1. Individuella kvoter ska överföras 
tillsammans med jordbruksföretaget till de 
producenter som tar över det vid 
försäljning, utarrendering, faktiskt eller 
förtida arv eller vid annan överföring som 
har jämförbara rättsverkningar för 
producenterna, i enlighet med närmare 
bestämmelser som medlemsstaterna ska 
fastställa med hänsyn till de arealer som 
används för mjölkproduktion eller andra 
objektiva kriterier samt med beaktande av 
eventuella avtal mellan parterna. Den del 
av kvoten som eventuellt inte överförs 
med jordbruksföretaget ska överföras till 
den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter har överförts 
eller överförs i enlighet med punkt 1 på 



AM\909518SV.doc 161/168 PE494.484v01-00

SV

grundval av ett arrendekontrakt eller på 
annat sätt med jämförbara 
rättsverkningar, kan medlemsstaterna, 
med utgångspunkt i objektiva kriterier 
och med syftet att kvoterna uteslutande 
ska tilldelas producenterna, besluta att 
kvoterna inte överförs tillsammans med 
jordbruksföretaget.
3. Om mark överlåts till offentliga 
myndigheter och/eller för offentligt bruk 
eller om överföringar sker i syften som 
inte har något samband med jordbruk, 
ska medlemsstaterna föreskriva att 
nödvändiga åtgärder för att skydda 
parternas rättmätiga intressen genomförs 
och särskilt att den överförande 
producenten ges möjlighet att fortsätta 
med mjölkproduktion om det är hans 
avsikt.
4. Om det inte finns något avtal mellan 
parterna i det fall ett arrendekontrakt 
löper ut utan att det finns möjlighet till 
förnyelse på liknande villkor eller i 
situationer som medför jämförbara 
rättsverkningar ska de individuella 
kvoterna i fråga helt eller delvis överföras 
till de producenter som övertar dem, i 
enlighet med bestämmelser som antagits 
av medlemsstaterna, med beaktande av 
parternas rättmätiga intressen.

Or. pt

Ändringsförslag 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103t (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103t
Överföring av kvoter tillsammans med 
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mark
1. Individuella kvoter ska överföras 
tillsammans med jordbruksföretaget till de 
producenter som tar över det vid 
försäljning, utarrendering, faktiskt eller 
förtida arv eller vid annan överföring som 
har jämförbara rättsverkningar för 
producenterna, i enlighet med närmare 
föreskrifter som medlemsstaterna ska 
fastställa med hänsyn till de arealer som 
används för mjölkproduktion eller andra 
objektiva kriterier samt med beaktande av 
eventuella avtal mellan parterna. Den del 
av kvoten som eventuellt inte överförs 
med jordbruksföretaget ska överföras till 
den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter har överförts 
eller överförs i enlighet med punkt 1 på 
grundval av ett arrendekontrakt eller på 
annat sätt med jämförbara 
rättsverkningar, kan medlemsstaterna, 
med utgångspunkt i objektiva kriterier 
och med syftet att kvoterna uteslutande 
ska tilldelas producenterna, besluta att 
kvoterna inte överförs tillsammans med 
jordbruksföretaget.
3. Om mark överlåts till offentliga 
myndigheter och/eller för offentligt bruk 
eller om överföringar sker i syften som 
inte har något samband med jordbruk, 
ska medlemsstaterna föreskriva att 
nödvändiga åtgärder för att skydda 
parternas rättmätiga intressen genomförs 
och särskilt att den överförande 
producenten ges möjlighet att fortsätta 
med mjölkproduktion om det är dennes 
avsikt.
4. Om det inte finns något avtal mellan 
parterna i det fall ett arrendekontrakt 
löper ut utan att det finns möjlighet till 
förnyelse på liknande villkor eller i 
situationer som medför jämförbara 
rättsverkningar, ska de individuella 
kvoterna i fråga helt eller delvis överföras 
till de producenter som övertar dem, i 
enlighet med bestämmelser som antagits 
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av medlemsstaterna, med beaktande av 
parternas rättmätiga intressen.

Or. es

Ändringsförslag 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 103u (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103u
Särskilda överföringsbestämmelser
1. I syfte att framgångsrikt omstrukturera 
mjölkproduktionen eller att förbättra 
miljön och i enlighet med närmare 
föreskrifter som de ska fastställa med 
beaktande av parternas rättmätiga 
intressen, får medlemsstaterna
a) bevilja ersättning genom en eller flera 
årliga utbetalningar till producenter som 
åtar sig att definitivt lägga ned hela eller 
en del av sin mjölkproduktion och tillföra 
den nationella reserven de således 
frigjorda individuella kvoterna,
b) på grundval av objektiva kriterier 
fastställa de villkor på vilka producenter i 
början av en tolvmånadersperiod av den 
behöriga myndigheten eller av ett av 
denna utsett organ, mot betalning, får 
erhålla en extratilldelning av sådana 
kvoter som andra producenter i slutet av 
den föregående tolvmånadersperioden 
definitivt har frigjort mot en ersättning, i 
en eller flera årliga utbetalningar, vilken 
motsvarar ovannämnda betalning,
c) centralisera och övervaka överföring av 
kvoter utan mark,
d) när det gäller överföring av mark i 
miljöförbättrande syfte, fastställa att den 



PE494.484v01-00 164/168 AM\909518SV.doc

SV

individuella referenskvoten ska tilldelas 
den överförande producenten om denne 
avser att fortsätta med mjölkproduktion,
e) utifrån objektiva kriterier fastställa 
inom vilka regioner eller 
uppsamlingsområden det ska vara tillåtet 
med definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark, i syfte 
att förbättra mjölkproduktionens struktur,
f) på producentens begäran hos behörig 
myndighet eller hos av denna utsett organ 
och i syfte att förbättra 
mjölkproduktionens struktur på 
företagsnivå eller för att möjliggöra en 
övergång till extensiv produktion, tillåta 
definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark eller 
omvänt.
2. Punkt 1 kan genomföras på nationell 
nivå, på lämplig regional nivå eller inom 
specificerade uppsamlingsområden.

Or. pl

Ändringsförslag 1546
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 103u (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103u
Särskilda överföringsbestämmelser

1. I syfte att framgångsrikt omstrukturera 
mjölkproduktionen eller att förbättra 
miljön och i enlighet med närmare 
föreskrifter som de ska fastställa med 
beaktande av parternas rättmätiga 
intressen, får medlemsstaterna
a) bevilja ersättning genom en eller flera 
årliga utbetalningar till producenter som 
åtar sig att definitivt lägga ned hela eller 
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en del av sin mjölkproduktion och tillföra 
den nationella reserven de således 
frigjorda individuella kvoterna,
b) på grundval av objektiva kriterier 
fastställa de villkor på vilka producenter i 
början av en tolvmånadersperiod av den 
behöriga myndigheten eller av ett av 
denna utsett organ, mot betalning, får 
erhålla en extratilldelning av sådana 
kvoter som andra producenter i slutet av 
den föregående tolvmånadersperioden 
definitivt har frigjort mot en ersättning, i 
en eller flera årliga utbetalningar, vilken 
motsvarar ovannämnda betalning,
c) centralisera och övervaka överföring av 
kvoter utan mark,
d) när det gäller överföring av mark i 
miljöförbättrande syfte, fastställa att den 
individuella referenskvoten ska tilldelas 
den överförande producenten om denne 
avser att fortsätta med mjölkproduktion,
e) utifrån objektiva kriterier fastställa 
inom vilka regioner eller 
uppsamlingsområden det ska vara tillåtet 
med definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark, i syfte 
att förbättra mjölkproduktionens struktur,
f) på producentens begäran hos behörig 
myndighet eller hos av denna utsett organ 
och i syfte att förbättra 
mjölkproduktionens struktur på 
företagsnivå eller för att möjliggöra en 
övergång till extensiv produktion, tillåta 
definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark eller 
omvänt.
2. Punkt 1 kan genomföras på nationell 
nivå, på lämplig regional nivå eller inom 
specificerade uppsamlingsområden.

Or. pl
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Ändringsförslag 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 103u (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103u
Särskilda överföringsbestämmelser

1. I syfte att framgångsrikt omstrukturera 
mjölkproduktionen eller att förbättra 
miljön och i enlighet med närmare 
föreskrifter som de ska fastställa med 
beaktande av parternas rättmätiga 
intressen, får medlemsstaterna
a) bevilja ersättning genom en eller flera 
årliga utbetalningar till producenter som 
åtar sig att definitivt lägga ned hela eller 
en del av sin mjölkproduktion och tillföra 
den nationella reserven de således 
frigjorda individuella kvoterna,
b) på grundval av objektiva kriterier 
fastställa de villkor på vilka producenter i 
början av en tolvmånadersperiod av den 
behöriga myndigheten eller av ett av 
denna utsett organ, mot betalning, får 
erhålla en extratilldelning av sådana 
kvoter som andra producenter i slutet av 
den föregående tolvmånadersperioden 
definitivt har frigjort mot en ersättning, i 
en eller flera årliga utbetalningar, vilken 
motsvarar ovannämnda betalning,
c) centralisera och övervaka överföring av 
kvoter utan mark,
d) när det gäller överföring av mark i 
miljöförbättrande syfte, fastställa att den 
individuella referenskvoten ska tilldelas 
den överförande producenten om denne 
avser att fortsätta med mjölkproduktion,
e) utifrån objektiva kriterier fastställa 
inom vilka regioner eller 
uppsamlingsområden det ska vara tillåtet 
med definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark, i syfte 
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att förbättra mjölkproduktionens struktur,
f) på producentens begäran hos behörig 
myndighet eller hos av denna utsett organ 
och i syfte att förbättra 
mjölkproduktionens struktur på 
företagsnivå eller för att möjliggöra en 
övergång till extensiv produktion, tillåta 
definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark eller 
omvänt.
2. Punkt 1 kan genomföras på nationell 
nivå, på lämplig regional nivå eller inom 
specificerade uppsamlingsområden.

Or. pt

Ändringsförslag 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103u (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103u
Särskilda överföringsbestämmelser

1. I syfte att framgångsrikt omstrukturera 
mjölkproduktionen eller att förbättra 
miljön och i enlighet med närmare 
föreskrifter som de ska fastställa med 
beaktande av parternas rättmätiga 
intressen, får medlemsstaterna
a) bevilja ersättning genom en eller flera 
årliga utbetalningar till producenter som 
åtar sig att definitivt lägga ned hela eller 
en del av sin mjölkproduktion och tillföra 
den nationella reserven de således 
frigjorda individuella kvoterna,
b) på grundval av objektiva kriterier 
fastställa de villkor på vilka producenter i 
början av en tolvmånadersperiod av den 
behöriga myndigheten eller av ett av 
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denna utsett organ, mot betalning, får 
erhålla en extratilldelning av sådana 
kvoter som andra producenter i slutet av 
den föregående tolvmånadersperioden 
definitivt har frigjort mot en ersättning, i 
en eller flera årliga utbetalningar, vilken 
motsvarar ovannämnda betalning,
c) centralisera och övervaka överföring av 
kvoter utan mark,
d) när det gäller överföring av mark i 
miljöförbättrande syfte, fastställa att den 
individuella kvoten ska tilldelas den 
överförande producenten om denne avser 
att fortsätta med mjölkproduktion,
e) utifrån objektiva kriterier fastställa 
inom vilka regioner eller 
uppsamlingsområden det ska vara tillåtet 
med definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark, i syfte 
att förbättra mjölkproduktionens struktur,
f) på producentens begäran hos behörig 
myndighet eller hos av denna utsett organ 
och i syfte att förbättra 
mjölkproduktionens struktur på 
företagsnivå eller för att möjliggöra en 
övergång till extensiv produktion, tillåta 
definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark eller 
omvänt.
2. Punkt 1 kan genomföras på nationell 
nivå, på lämplig regional nivå eller inom 
specificerade uppsamlingsområden.

Or. es


