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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en 
gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för 
vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”)
(KOM(2010)0799 – C7–0008/2011 – 2010/0385(COD)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0799),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0008/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den 15 mars 20111,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-…/2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning 
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 43.3 i fördraget ska 
rådet besluta om åtgärder om 
fastställande av priser, avgifter, stöd och 
kvantitativa begränsningar. Av 

utgår

                                               
1 EGT C 132, 3.5.2011, s. 89
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tydlighetsskäl bör denna förordning, när 
artikel 43.3 i fördraget är tillämplig, 
uttryckligen hänvisa till det faktum att 
rådet kommer att besluta om åtgärder på 
den grunden.

Or. en

Motivering

Artikel 43.3 i EUF-fördraget är inte tillämplig. I stället bör innehållet i kommissionens 
senaste förslag till rådets förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och 
priser avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna 
(KOM(2011)0193) ersätta motsvarande delar av den nya förordningen om den gemensamma 
organisationen av marknaderna. I kommissionens förslag till rådets förordning återges i 
huvudsak motsvarande bestämmelser i den nuvarande förordningen om den gemensamma 
organisationen av marknaderna 1234/2007.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning 
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget för att komplettera 
eller ändra vissa icke väsentliga delar av 
denna förordning. Det bör fastställas 
avseende vilka delar befogenheten får 
utövas, liksom vilka villkor delegationen 
omfattas av.

(4) För att säkerställa att denna 
förordning fungerar väl bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt för 
att komplettera eller ändra vissa icke 
väsentliga delar av denna förordning. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, även på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt, i 
god tid och på ett korrekt sätt.

Or. en

Motivering

Återspeglar samförståndet mellan institutionerna om delegerade akter.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning 
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utom när det uttryckligen bestäms 
annorlunda bör kommissionen anta dessa 
genomförandeakter i enlighet med 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr XX/XXXX om 
[förordningens titel].

(11) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll 
av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter1.
_____________________
1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Motivering

Återspeglar gemensamma mallar för genomförandeakter som står under medlemsstaternas 
kontroll.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning 
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det gäller vissa åtgärder enligt den 
här förordningen som kräver snabba 
åtgärder eller som består endast av att 
allmänna bestämmelser tillämpas i 
specifika situationer, utan utrymme för fri 
bedömning, bör kommissionen ges 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan bistånd från kommittén.

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

Or. en
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Motivering

Dessa genomförandeakter står inte under medlemsstaternas kontroll. Hänvisningen till 
förordning (EU) nr 182/2011 syftar till ökad tydlighet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning 
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ta hänsyn till de särskilda 
förhållandena i sektorerna för frukt och 
grönsaker och bearbetad frukt och 
bearbetade grönsaker ska kommissionen, 
när så krävs, fastställa regleringsårens 
löptid för sådana produkter genom 
delegerade akter.

För att ta hänsyn till de särskilda 
förhållandena i sektorerna för frukt och 
grönsaker och bearbetad frukt och 
bearbetade grönsaker ska kommissionen, 
när så krävs, fastställa regleringsårens 
löptid för sådana produkter genom 
delegerade akter som antas i enlighet med 
artikel 321.

Or. en

(Detta ändringsförslag gäller hela förordningen varje gång orden ”genom delegerade akter” 
förekommer.)

Motivering

Återspeglar (endast delvis, för att inte lägga till för mycket text i denna långa förordning) 
samförståndet mellan institutionerna om delegerade akter. Orden ”i enlighet med 
artikel 321” har lagts till för att skapa större rättslig klarhet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning 
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Artikel 5
Genomförandebefogenheter Genomförandebefogenheter

Kommissionen får genom 
genomförandeakter

Kommissionen får genom 
genomförandeakter som antagits i enlighet 
med artikel 323.1a
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Or. en

(Detta ändringsförslag berör hela förordningen varje gång orden ”genom 
genomförandeakter” förekommer.)

Motivering

Återspeglar (endast delvis, med tanke på denna mycket långa förordning) gemensamma 
mallar för genomförandeakter som står under medlemsstaternas kontroll. Orden "i enlighet 
med artikel 323.1a” har lagts till för att skapa större rättslig klarhet.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning 
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Intervention avseende nöt- och kalvkött 
som inleds av kommissionen genom 
genomförandeakter och utan bistånd av 
den kommitté som avses i artikel 323.1, 
om det genomsnittliga marknadspris för 
nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller i 
en region i en medlemsstat som noteras på 
grundval av den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar som avses i 
artikel 34.1 för en representativ period är 
lägre än 1 560 EUR/ton.

c) Intervention avseende nöt- och kalvkött 
som inleds av kommissionen genom 
genomförandeakter som antagits utan
tillämpning av artikel 323.1a, om det 
genomsnittliga marknadspris för nöt- och 
kalvkött i en medlemsstat eller i en region i 
en medlemsstat som noteras på grundval av 
den unionsskala för klassificering av 
slaktkroppar som avses i artikel 34.1 för en 
representativ period är lägre än 
1 560 EUR/ton.

Or. en

(Denna ändring berör hela texten i förordningen varje gång orden ”utan bistånd av den 
kommitté som avses i artikel 323.1” förekommer.)

Motivering

Dessa genomförandeakter omfattas inte av medlemsstaternas kontroll. Hänvisningen till 
artikel 323.1a syftar till ökad tydlighet. 
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning 
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 Artikel 21
Villkor och stödnivå för smör Villkor och stödnivå för smör

Åtgärder för att fastställa stödet för smör 
ska vidtas av rådet i enlighet med 
artikel 43.3 i fördraget.

Stödbelopp för privat lagring av smör ska 
fastställas av kommissionen genom 
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med artikel 323.1a, med hänsyn 
till lagringskostnaderna och den 
sannolika prisutvecklingen för färskt 
smör och lagrat smör.
Om marknaden vid utlagringen utvecklas 
ogynnsamt, och denna utveckling inte 
kunde förutses vid tiden för inlagringen, 
får kommissionen öka stödet genom 
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med artikel 323.1a.

Or. en

Motivering

Artikel 43.3 i EUF-fördraget är inte tillämplig. I stället bör innehållet i kommissionens 
senaste förslag till rådets förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och 
priser avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna 
(KOM(2011)0193) ersätta motsvarande delar av den nya förordningen om den gemensamma 
organisationen av marknaderna. I kommissionens förslag till rådets förordning återges i 
huvudsak motsvarande bestämmelser i den nuvarande förordningen om den gemensamma 
organisationen av marknaderna 1234/2007.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning 
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40 Artikel 40
Särskilda marknadsåtgärder för 

spannmålssektorn
Särskilda marknadsåtgärder för 

spannmålssektorn
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1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
får kommissionen, när 
marknadssituationen så kräver, genom 
delegerade akter, antagna enligt det 
skyndsamma förfarandet när så krävs, vidta 
särskilda interventionsåtgärder för 
spannmålssektorn. Sådana 
interventionsåtgärder får i synnerhet vidtas 
om marknadspriserna i en eller flera av 
unionens regioner faller eller hotar att falla 
i förhållande till interventionspriset.

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
får kommissionen, när 
marknadssituationen så kräver, genom 
delegerade akter, antagna enligt det 
skyndsamma förfarandet som föreskrivs i 
artikel 322 när så krävs, vidta särskilda 
interventionsåtgärder för 
spannmålssektorn. Sådana 
interventionsåtgärder får vidtas om 
marknadspriserna i en eller flera av 
unionens regioner faller eller hotar att falla 
i förhållande till interventionspriset.

Or. en

(Varje gång orden ”i synnerhet”, ”bland annat” eller ”inbegripet” förekommer i en del av 
texten där kommissionen antar en delegerad akt ska de strykas. Denna ändring berör hela 

förordningen.)

Motivering

När det gäller delegerade akter är termer som ”i synnerhet”, ”bland annat” eller 
”inbegripet” inte godtagbara. Uppräkningen av olika typer av bestämmelser som ska antas 
genom en delegerad akt bör alltid vara uttömmande.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning 
Artikel 71 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om överskottsavgiften enligt punkt 1 
inte har betalats in i tid ska kommissionen, 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 81 d i den här förordningen och
efter samråd med kommittén för 
jordbruksfonderna, inrättad genom
förordning (EG) nr 1290/2005, dra av ett 
belopp motsvarande den obetalda 
överskottsavgiften från 
månadsbetalningarna i den mening som 
avses i artiklarna 14 och 15.2 i förordning 
(EG) nr 1290/2005. Innan kommissionen 
fattar sitt beslut ska den underrätta den 
berörda medlemsstaten, som ska framföra 

5. Om överskottsavgiften enligt punkt 1 
inte har betalats in i tid ska kommissionen, 
efter samråd med kommittén för 
jordbruksfonderna, inrättad genom
artikel 41.1 i förordning 
(EG) nr 1290/2005, dra av ett belopp 
motsvarande den obetalda 
överskottsavgiften från 
månadsbetalningarna i den mening som 
avses i artiklarna 14 och 15.2 i den 
förordningen. Innan kommissionen fattar 
sitt beslut ska den underrätta den berörda 
medlemsstaten, som ska framföra sina 
synpunkter inom en vecka. Artikel 17 i 
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sina synpunkter inom en vecka. Artikel 17 
i förordning (EG) nr 1290/2005 ska inte 
tillämpas.

förordning (EG) nr 1290/2005 ska inte 
tillämpas.

Or. en

Motivering

”Kommittén för jordbruksfonderna som inrättats genom förordning 1290/2005”är inte en 
kommitté som bistår kommissionen vid antagandet av en genomförandeakt: kommittén för 
jordbruksfonderna kommer bara att rådfrågas och har ingen rösträtt. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning 
Artikel 78 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att företagen i 
artikel 51 uppfyller sina åtaganden får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta regler om beviljande och indragning 
av dessa företags godkännanden och om 
kriterierna för administrativa sanktioner.

1. För att säkerställa att företagen i 
artikel 51 uppfyller sina åtaganden får 
kommissionen genom delegerade akter 
som antas i enlighet med artikel 321 anta 
regler om beviljande och indragning av 
dessa företags godkännanden om ändring 
av datumen i artikel 56 och om kriterierna 
för administrativa sanktioner.

Or. en

Motivering

Ändringen av dessa datum som fastställts i den grundläggande rättsakten (och därför utgör 
icke-väsentliga delar av den grundläggande rättsakten) bör ske genom delegerade akter (se 
även nästa ändringsförslag).

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning 
Artikel 79 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) ändring av datumen i artikel 56, utgår
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Or. en

Motivering
Ändringen av dessa datum som fastställts i den grundläggande rättsakten (och därför utgör 
icke-väsentliga delar av den grundläggande rättsakten) bör ske genom delegerade akter (se 
även föregående ändringsförslag).

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning 
Artikel 99 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder för att fastställa det 
produktionsbidrag som avses i punkt 1 ska 
vidtas av rådet i enlighet med artikel 43.3 i 
fördraget.

2. Det produktionsbidrag som avses i 
punkt 1 ska fastställas av kommissionen 
genom genomförandeakter som antagits i 
enlighet med artikel 323.1a, med särskild 
hänsyn till
a) kostnaderna för industrin vid 
försörjning med importerat socker från 
världsmarknaden, och 
b) priset på överskottssocker på 
unionsmarknaden eller, om det inte finns 
något överskottssocker på den 
marknaden, referenspriset på socker 
enligt artikel 8.1 c.

Or. en

Motivering

Artikel 43.3 i EUF-fördraget är inte tillämplig. I stället bör innehållet i kommissionens 
senaste förslag till rådets förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och 
priser avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna 
(KOM(2011)0193) ersätta motsvarande delar av den nya förordningen om den gemensamma 
organisationen av marknaderna.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning 
Artikel 101 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder för att fastställa stödbeloppen 
ska vidtas av rådet i enlighet med 
artikel 43.3 i fördraget.

2. De stödbelopp som avses i punkt 1 ska 
fastställas av kommissionen genom 
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med artikel 323.1a, med hänsyn 
till referenspriset på skummjölkspulver 
enligt artikel 8.1 e ii och 
marknadssituationens utveckling för 
skummjölk och skummjölkspulver.

Or. en

Motivering

Artikel 43.3 i EUF-fördraget är inte tillämplig. I stället bör innehållet i kommissionens 
senaste förslag till rådets förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och 
priser avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna 
(KOM(2011)0193) ersätta motsvarande delar av den nya förordningen om den gemensamma 
organisationen av marknaderna. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning 
Artikel 102 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder för att fastställa stödbeloppen 
ska vidtas av rådet i enlighet med 
artikel 43.3 i fördraget.

2. De stödbelopp som avses i punkt 1 ska 
fastställas av kommissionen genom 
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med artikel 323.1a, med hänsyn 
till referenspriset på skummjölkspulver 
enligt artikel 8.1 e ii och 
marknadssituationens utveckling för 
skummjölk och skummjölkspulver. 
Stödet enligt första stycket kan ändras av 
kommissionen beroende på om 
skummjölken bearbetas till kasein eller 
kaseinater och beroende på dessa 
produkters kvalitet.



PR\865557SV.doc 15/32 PE464.705v01-00

SV

Or. en

Motivering

Artikel 43.3 i EUF-fördraget är inte tillämplig. I stället bör innehållet i kommissionens 
senaste förslag till rådets förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och 
priser avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna 
(KOM(2011)0193) ersätta motsvarande delar av den nya förordningen om den gemensamma 
organisationen av marknaderna. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning 
Artikel 107 - leden a och b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vilka villkor som gäller när
medlemsstaterna beviljar tillstånd för 
användning av kasein och kaseinater, 

a) regler för hur medlemsstaterna beviljar 
tillstånd för användning av kasein och 
kaseinater, regler för tillståndens 
varaktighet och innehåll samt vilka 
produkter som kan omfattas,

b) vilka skyldigheter som ska uppfyllas av 
företag som har beviljats tillstånd i enlighet 
med led a, 

b) vilka skyldigheter när det gäller 
räkenskaper och bokföring som ska 
uppfyllas av företag som har beviljats 
tillstånd i enlighet med led a,

Or. en

Motivering

”Villkor” och ”skyldigheter” är formuleringar som normalt används för delegerade akter –
inte för genomförandeakter som i led a och b ovan. Syftet med ändringsförslaget är att 
klargöra de exakta reglerna och skyldigheterna på grundval av sak innehållet i dessa 
bestämmelser med utgångspunkt i artiklarna 1 och 3 i förordning 760/2008.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning 
Artikel 108 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder för att fastställa unionsstödet 
för all mjölk ska antas av rådet i enlighet 
med artikel 43.3 i fördraget.

3. Åtgärder för att fastställa unionsstödet 
för all mjölk ska antas av kommissionen 
genom genomförandeakter i enlighet med 
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artikel 323.1a, med hänsyn till behovet av 
att tillräckligt uppmuntra leverans av 
mjölkprodukter till skolor.

Stödbeloppen för andra stödberättigade 
mjölkprodukter än mjölk ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
som antagits i enlighet med artikel 323.1a, 
med hänsyn till produkternas innehåll av 
mjölkbeståndsdelar.

Or. en

Motivering

Artikel 43.3 i EUF-fördraget är inte tillämplig. I stället bör innehållet i kommissionens 
senaste förslag till rådets förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och 
priser avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna 
(KOM(2011)0193) ersätta motsvarande delar av den nya förordningen om den gemensamma 
organisationen av marknaderna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning 
Artikel 119 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) konsekvenserna av erkännande. c) utbetalningen av stödet efter
erkännande.

Or. en

Motivering

”Konsekvenser” är en formulering som normalt används för delegerade akter. Syftet med 
ändringsförslaget är att förtydliga tillämpningsområdet genom en mer precis formulering. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning 
Artikel 155 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärder för att fastställa stödet per 
låda silkesfjärilsägg ska vidtas av rådet i 

4. Stödbelopp som beviljas silkesodlare 
ska fastställas av kommissionen genom 
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enlighet med artikel 43.3 i fördraget. genomförandeakter som antagits i 
enlighet med artikel 323.1a, med hänsyn 
till organisationen av silkesodlingssektorn 
i vissa regioner inom unionen och till 
behovet av att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadssituationen.

Or. en

Motivering

Artikel 43.3 i EUF-fördraget är inte tillämplig. I stället bör innehållet i kommissionens 
senaste förslag till rådets förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och 
priser avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna 
(KOM(2011)0193) ersätta motsvarande delar av den nya förordningen om den gemensamma 
organisationen av marknaderna.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning 
Artikel 228 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en eller flera av de i punkt 2 angivna 
verksamheterna bedrivs av en erkänd 
branschorganisation inom tobakssektorn 
och är av allmänt ekonomiskt intresse för 
de personer vilkas verksamhet är knuten 
till en eller flera av de berörda produkterna, 
får den medlemsstat som beviljat 
erkännandet eller kommissionen, utan 
bistånd av den kommitté som avses i 
artikel 323.1, om erkännandet beviljats av 
kommissionen, besluta att enskilda eller 
grupper som inte är medlemmar i 
sammanslutningen men som drar nytta av 
dess verksamhet till organisationen ska 
betala hela eller del av medlemsavgiften, i 
den mån medlemsavgiften är avsedd att 
täcka kostnader som är en direkt följd av 
verksamheten, med undantag av varje form 
av administrativa kostnader.

1. När en eller flera av de i punkt 2 angivna 
verksamheterna bedrivs av en erkänd 
branschorganisation inom tobakssektorn 
och är av allmänt ekonomiskt intresse för 
de personer vilkas verksamhet är knuten 
till en eller flera av de berörda produkterna, 
får den medlemsstat som beviljat 
erkännandet eller, om erkännandet 
beviljats av kommissionen, kommissionen 
genom genomförandeakter som antagits 
utan tillämpning av artikel 323.1a besluta 
att enskilda eller grupper som inte är 
medlemmar i sammanslutningen men som 
drar nytta av dess verksamhet till 
organisationen ska betala hela eller del av 
medlemsavgiften, i den mån 
medlemsavgiften är avsedd att täcka 
kostnader som är en direkt följd av 
verksamheten, med undantag av varje form 
av administrativa kostnader.

Or. en
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Motivering

Omnämnandet av kommissionens genomförandebefogenhet saknades i lagförslaget.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning 
Artikel 254 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter föreskriva

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter som antagits i enlighet 
med artikel 323.1a föreskriva

a) användning av licenser och, när så krävs, 
särskilda regler rörande särskilt de villkor 
på vilka ansökningar om import ska 
lämnas in och tillstånd beviljas inom 
tullkvoten,

a) användning av licenser och, när så krävs, 
särskilda regler rörande särskilt
förfarandena för inlämning av
ansökningar om import och beviljande av
tillstånd inom tullkvoten,

Or. en

Motivering

En typ av regler som innebär skyldigheter och i synnerhet begreppet ”villkor”, är en 
formulering som normalt används för delegerade akter. Syftet med ändringsförslaget är att 
förtydliga tillämpningsområdet genom en mer precis formulering.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning 
Artikel 273 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Bidragsbeloppen ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
som antagits i enlighet med artikel 323.1a. 
De kan fastställas
a) med regelbundna intervall,
b) genom anbudsförfaranden för 
spannmål, ris, socker, mjölk och 
mjölkprodukter.
Om fastställandet inte sker genom 
anbudsförfarande ska kommissionen 
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fastställa den förteckning över produkter 
för vilka exportbidrag beviljas liksom 
exportbidragsbeloppet minst en gång var 
tredje månad. Bidragsbeloppet kan 
emellertid kvarstå på samma nivå i mer 
än tre månader och kan vid behov 
justeras i mellanperioden av 
kommissionen, utan tillämpning av 
artikel 323.1a, antingen på begäran av en 
medlemsstat eller på kommissionens eget 
initiativ.

3. En eller flera av följande aspekter ska 
beaktas när exportbidrag fastställs för en 
viss produkt:
a) den rådande situationen och 
förväntade utvecklingen vad avser
i) priserna och tillgången på produkten på 
unionsmarknaden,
ii) priserna på produkten på 
världsmarknaden.
b) målen för den gemensamma 
organisationen av marknaden, som är en 
balanserad marknadssituation och en 
naturlig utveckling av priserna och 
handeln,
c) nödvändigheten av att undvika 
störningar som kan förorsaka en 
långvarig obalans mellan utbud och 
efterfrågan på unionsmarknaden,
d) ekonomiska aspekter av planerad 
export, 
e) begränsningar som följer av avtal som 
ingåtts i enlighet med artikel 218 i 
fördraget,
f) behovet av att skapa jämvikt mellan 
användningen av unionens basprodukter 
vid framställningen av bearbetade varor 
som exporteras till tredjeländer och 
användningen av produkter från 
tredjeländer som importeras för 
bearbetning,
g) de mest gynnsamma marknadsförings-
och transportkostnaderna från 
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unionsmarknaderna till unionshamnar 
eller andra exportlokaler, sammantaget 
med speditionskostnader till 
destinationsländerna,
h) efterfrågan på unionsmarknaden,
i) när det gäller sektorerna för griskött, 
ägg och fjäderfäkött, skillnaden mellan 
priserna i unionen och priserna på 
världsmarknaden för den kvantitet 
foderspannmål som krävs för produktion i 
unionen av produkter inom dessa 
sektorer.

Or. en

Motivering

Artikel 43.3 i EUF-fördraget är inte tillämplig. I stället bör innehållet i kommissionens 
senaste förslag till rådets förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och 
priser avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna 
(KOM(2011)0193) ersätta motsvarande delar av den nya förordningen om den gemensamma 
organisationen av marknaderna. 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning 
Artikel 273a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 273a 
Särskilda åtgärder för exportbidrag för 

spannmål och ris
1. Kommissionen får genom 
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med artikel 323.1a fastställa ett 
korrektionsbelopp som tillämpas på 
exportbidrag fastställda för sektorerna för 
spannmål och ris. Vid behov får 
kommissionen genom genomförandeakter 
som antagits utan tillämpning av 
artikel 323.1a ändra korrektionsbeloppen.
Första stycket får också tillämpas för 
produkter inom sektorerna för spannmål 
och ris som exporteras i form av varor 
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enligt bilaga XVII.
2. Under regleringsårets första tre 
månader ska det bidrag som tillämpas på 
export av malt som antingen fanns i lager 
vid det föregående regleringsårets slut 
eller som framställts av korn som vid den 
tidpunkten fanns i lager vara det som 
skulle ha gällt för exportlicensen i fråga 
för export under det föregående 
regleringsårets sista månad.
3. Bidraget för de produkter som anges i 
leden a och b i del I i bilaga I, som 
fastställts i enlighet med artikel 274.2, får 
justeras av kommissionen alltefter nivån 
för eventuella förändringar av 
interventionspriset.
Första stycket kan tillämpas, helt eller 
delvis, på produkter som anges i leden c 
och d i del I i bilaga I, samt på produkter 
som anges i del I i bilaga I och som 
exporteras i form av varor som avses i del 
I i bilaga XVII. I sådana fall ska den 
justering som avses i första stycket 
korrigeras av kommissionen genom 
tillämpande av en koefficient som 
uttrycker förhållandet mellan kvantiteten 
basprodukt och den kvantitet basprodukt 
som den bearbetade exporterade 
produkten innehåller eller som har 
använts i de exporterade varorna.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag införs texten i artikel 10 i kommissionens senaste förslag till rådets 
förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och priser avseende den 
gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna (KOM(2011)0193).
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning 
Artikel 281

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 281 Artikel 281
Minimipriser vid export Minimipriser vid export

1. För att ta hänsyn till utvecklingen av 
marknaden för varje produkt inom sektorn 
för levande växter enligt 
KN-nummer 0601 10 får det varje år i god 
tid före saluföringssäsongen fastställas ett 
eller flera minimipriser som ska gälla vid 
export till tredjeland. Åtgärder för 
fastställandet av minimipriser ska 
beslutas av rådet i enlighet med 
artikel 43.3 i fördraget.

1. För att ta hänsyn till utvecklingen av 
marknaden för varje produkt inom sektorn 
för levande växter enligt 
KN-nummer 0601 10 får kommissionen
varje år i god tid före saluföringssäsongen 
fastställa ett eller flera minimipriser som 
ska gälla vid export till tredjeland. 

Export av sådana produkter ska endast 
kunna ske till ett pris som är minst lika 
högt som det minimipris som fastställts för 
produkten i fråga.

Export av sådana produkter ska endast 
kunna ske till ett pris som är minst lika 
högt som det minimipris som fastställts för 
produkten i fråga.

2. Kommissionen ska genom
genomförandeakter anta alla de 
administrativa åtgärder som är nödvändiga 
för punkt 1 första stycket, varvid 
skyldigheter enligt avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget ska 
beaktas.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter som antagits i enlighet 
med artikel 323.1a anta alla de åtgärder 
som är nödvändiga för punkt 1 första 
stycket, särskilt med hänsyn till priserna 
på världsmarknaden, varvid skyldigheter 
enligt avtal som ingåtts i enlighet med 
artikel 218 i fördraget ska beaktas.

Or. en

Motivering

Artikel 43.3 i EUF-fördraget är inte tillämplig. I stället bör innehållet i kommissionens 
senaste förslag till rådets förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och 
priser avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna 
(KOM(2011)0193) ersätta motsvarande delar av den nya förordningen om den gemensamma 
organisationen av marknaderna. 
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning 
Artikel 296 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 296[Utgår efter 31.12.2010] utgår
Särskilda bestämmelser för frukt- och 

grönsakssektorn
När det gäller sektorn för frukt och 
grönsaker får medlemsstaterna ge statligt 
stöd fram till och med den 31 december 
2010 förutsatt att
a) det statliga stödet utbetalas endast till 
producenter av frukt och grönsaker som 
inte är medlemmar i en erkänd 
producentorganisation och som 
undertecknar ett avtal med en erkänd 
producentorganisation enligt vilket de 
godtar att de ska tillämpa den 
producentorganisationens åtgärder inom 
krisförebyggande och krishantering,
b) det stödbelopp som utbetalas till dessa 
producenter uppgår till högst 75 % av det 
unionsstöd som mottas av medlemmarna i 
producentorganisationen i fråga, och
c) den berörda medlemsstaten lägger fram 
en rapport för kommissionen senast den 
31 december 2010 om det statliga stödets 
verkan och effektivitet, särskilt med en 
analys av i vilken utsträckning det har 
stött organiseringen av sektorn; 
kommissionen ska granska rapporten och 
eventuellt besluta att lägga fram lämpliga 
förslag.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning 
Artikel 304 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter den 1 januari 2016 kan 
kommissionen när som helst besluta att 
punkterna 1, 2 och 3 inte längre ska 
tillämpas.

4. Efter den 1 januari 2016 kan 
kommissionen när som helst genom 
delegerade akter som antagits i enlighet 
med artikel 321 besluta att punkterna 1, 2 
och 3 inte längre ska tillämpas.

Or. en

Motivering

Icke-väsentliga delar av den grundläggande rättsakten kan endast ändras genom delegerade 
akter.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning 
Artikel 315

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 315 Artikel 315
Åtgärder för att lösa särskilda praktiska 

problem
Åtgärder för att lösa särskilda praktiska 

problem
1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de åtgärder som 
är både nödvändiga och berättigade i en 
nödsituation för att lösa specifika praktiska 
problem. Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelser i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändigt.

1. Kommissionen ska genom delegerade 
akter som antagits i enlighet med 
artikel 321 anta de åtgärder som är både 
nödvändiga och berättigade i en 
nödsituation för att lösa specifika praktiska 
problem. Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelser i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändigt.

2. Om det är nödvändigt för att lösa 
problemet i fråga ska kommissionen 
agera i enlighet med artikel 323.2.

2. Om särskilt brådskande fall gör det 
nödvändigt ska det skyndsamma 
förfarandet i artikel 322 gälla för 
delegerade akter som antagits i enlighet 
med denna artikel.

Or. en
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Motivering

Dessa åtgärder, vidtagna i brådskande fall, kan vara av samma art som de åtgärder som 
vidtas enligt artikel 290 i EUF-fördraget (delegerade akter). Eftersom det även finns ett 
skyndsamt förfarande för delegerade akter föreslår föredraganden att det ska kunna används 
för att garantera en effektiv beslutsprocess. 

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning 
Artikel 321

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 321 Artikel 321
Delegerade akter Delegerade akter

1. Befogenhet att anta de delegerade akter
som avses i denna förordning ska ges till 
kommissionen under obestämd tid.

1. Befogenhet att anta delegerade akter ska 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet 
denna.
2. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 1 får återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.

2. Delegeringen av befogenheter ska ges 
till kommissionen för en period på fem år 
från och med den ...1. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om de delegerade 
befogenheterna senast nio månader före 
utgången av femårsperioden. 
Delegeringen av befogenhet ska 
automatiskt förlängas med perioder av 
samma längd, om inte Europaparlamentet 
eller rådet invänder mot en sådan 
förlängning senast tre månader innan 
respektive period löpt ut.

Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenheter ska återkallas 
ska sträva efter att informera den andra 
institutionen och kommissionen i rimlig 
tid innan det slutliga beslutet fattas, och 
ange vilka delegerade befogenheter som 
kan komma att återkallas samt de 
eventuella skälen för detta.
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Beslutet om återkallande innebär att 
delegering av de befogenheter som anges i 
beslutet upphör att gälla. Det får verkan 
omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet 
angivet, datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.
3. Europaparlamentet och rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
får denna period förlängas med en 
månad.

3. Delegeringen av befogenheter får när 
som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallande innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan trätt i kraft.

Om varken Europaparlamentet eller rådet 
vid utgången av denna period har invänt 
mot den delegerade akten ska den 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft den dag 
som anges i den.
Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft före utgången av denna 
period om både Europaparlamentet och 
rådet har underrättat kommissionen om 
att de har beslutat att inte göra 
invändningar.
Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot den delegerade akten ska 
ange skälen för detta.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet 
denna.
5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med denna förordning ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
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den delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Perioden ska 
förlängas med två månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet. 
_______________________
1 Den dag då denna förordning träder i 
kraft.

Or. en

Motivering

Återspeglar samförståndet mellan institutionerna om delegerade akter.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning 
Artikel 322 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt som antagits 
enligt den här artikeln i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 321.3. 
Akten upphör i så fall att vara tillämplig.
Den institution som invänder mot den 
delegerade akten ska ange skälen för 
detta.

2. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt som antagits 
enligt den här artikeln i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 321.5. I 
sådant fall ska kommissionen utan 
dröjsmål upphäva akten så snart 
Europaparlamentet eller rådet meddelat 
sitt beslut att invända mot akten.

Or. en

Motivering

Återspeglar samförståndet mellan institutionerna om delegerade akter.

Ändringsförslag 30
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Förslag till förordning 
Artikel 323, punkterna 1, 2 och 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 323 Artikel 323

Genomförandeakter – kommitté Kommittéförfarande
1. [När genomförandeakter antas enligt 
denna förordning ska kommissionen 
bistås av kommittén för den samlade 
marknadsordningen inom jordbruket och 
förfarandet i artikel [5] i förordning (EU) 
nr [xxxx/åååå] (kompletteras efter det att 
förordningen om kontrollmekanismer 
enligt artikel 291.2 i EUF-fördraget, som 
för närvarande diskuteras av 
Europaparlamentet och rådet, har 
antagits) ska tillämpas.]

1. Kommissionen ska bistås av en 
kommitté som ska kallas kommittén för 
den samlade marknadsordningen inom 
jordbruket. Den kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1a. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

2. Vid skyndsamma fall enligt 
artiklarna 265, 266, 282 och 315.2 i 
denna förordning ska förfarandet i 
artikel [6] i förordning (EU) nr 
[xxxx/åååå] tillämpas.

2. När det hänvisas till denna punkt, ska 
artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 i 
förbindelse med artikel 5 i den 
förordningen, tillämpas.

Or. en

Motivering

Återspeglar gemensamma mallar för genomförandeakter som står under medlemsstaternas 
kontroll. 
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MOTIVERING

Allmän presentation

Kommissionens förslag syftar till att anpassa rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om
en samlad marknadsordning till den nya uppdelning mellan kommissionens delegerade 
befogenheter och dess genomförandebefogenheter som införs genom artiklarna 290 och 291 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). För fullständighetens skull 
innehåller detta förslag även de förslag till ändringar av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 
som kommissionen redan separat lagt fram för Europaparlamentet och rådet.

I artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget görs en åtskillnad mellan å ena sidan de 
befogenheter som delegerats till kommissionen att anta akter som inte är lagstiftningsakter 
och å andra sidan de befogenheter som tilldelats kommissionen att anta genomförandeakter:

a) Enligt artikel 290 i EUF-fördraget om delegerade akter kan lagstiftaren till kommissionen 
delegera befogenheten att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och 
som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. 

b) Enligt artikel 291 i EUF-fördraget om genomförandeakter ska medlemsstaterna vidta alla 
nationella lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt 
bindande akter. Kommissionen kan tilldelas genomförandebefogenheter när det krävs 
enhetliga villkor för genomförandet av sådana akter. 

Den föreslagna anpassningen av förordning (EG) nr 1234/2007 om de nya kraven
bygger på en indelning av kommissionens befintliga befogenheter som ”delegerade 
befogenheter” eller ”genomförandebefogenheter” mot bakgrund av de genomförandeåtgärder 
som kommissionen antagit på grundval av sina nuvarande befogenheter.

Förslaget ger lagstiftaren befogenheter att fastställa de grundläggande delarna i 
marknadsordningen. Till exempel fastställer lagstiftaren målen med åtgärderna för 
marknadsintervention, systemen för produktionsbegränsning och stödordningarna. På samma 
sätt fastställer lagstiftaren principen om införande av ett system för import- och 
exportlicenser, de grundläggande delarna i bestämmelserna om saluföring och produktion och 
principen om tillämpning av påföljder, minskningar och uteslutningar. Lagstiftaren fastställer 
också specifika bestämmelser för enskilda sektorer.

Enligt artikel 290 i EUF-fördraget ger lagstiftaren kommissionen befogenhet att komplettera 
eller ändra vissa icke väsentliga delar av ordningen. Därför kan de tilläggselement som 
behövs för att marknadsordningen ska fungera korrekt fastställas genom en delegerad 
kommissionsakt. Kommissionen ska till exempel anta delegerade akter för att fastställa villkor
för aktörer som deltar i en ordning, skyldigheter som följer av utfärdandet av en licens och, 
om nödvändigt beroende på den ekonomiska situationen, om det krävs en säkerhet för 
utfärdandet av licenser. På samma sätt delegerar lagstiftaren till kommissionen befogenheten 
att anta åtgärder för att fastställa kriterier för när produkter kan komma i fråga för 
marknadsintervention. Kommissionen kan också anta delegerade akter gällande definitioner.



PE464.705v01-00 30/32 PR\865557SV.doc

SV

Å andra sidan ger lagstiftaren enligt artikel 291.2 i EUF-fördraget kommissionen 
genomförandebefogenheter när det gäller enhetliga villkor för genomförande av den samlade 
marknadsordningen och allmänna bestämmelser för kontroller som medlemsstaterna ska 
genomföra.

Rådets befogenheter enligt artikel 43.3 i EUF-fördraget

I artikel 43.3 i EUF-fördraget fastställs följande: ”Rådet ska på förslag av kommissionen 
besluta om åtgärder om fastställande av priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar
...”. Detta är ett undantag från artikel 43.2 i EUF-fördraget, där det fastställs att det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ska tillämpas för ”att upprätta den gemensamma organisation av 
jordbruksmarknaderna … och övriga bestämmelser som behövs för att uppnå målen för den 
gemensamma politiken för jordbruk …”. Lissabonfördraget har inneburit att det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet blivit standardförfarande för antagande av EU:s lagstiftningsakter. 
Eftersom det rör sig om ett undantag måste artikel 43.3 i EUF-fördraget tolkas restriktivt för 
att säkerställa att lagstiftaren kan utöva sina lagstiftningsbefogenheter enligt artikel 43.2 i 
fördraget. Detta inbegriper att lagstiftaren reglerar de grundläggande delarna i den 
gemensamma jordbrukspolitiken och fattar de politiska beslut som har betydelse för 
jordbrukspolitikens struktur, instrument och verkningar. Mot bakgrund av detta bör det 
förfarande som fastställs i artikel 43.3 i EUF-fördraget endast tillämpas när en fråga som 
avses i den bestämmelsen inte ingår i de grundläggande politiska beslut som reserverats för 
lagstiftaren enligt artikel 43.2 i fördraget. När en sådan fråga är oupplösligt förbunden med 
det politiska innehållet i beslut som ska fattas av lagstiftaren bör artikel 43.3 således inte 
tillämpas.

Förslaget bygger enligt kommissionen på följande principer:
a) Endast lagstiftaren (Europaparlamentet och rådet) kan besluta om de strukturella 
parametrarna och grundläggande delarna i den gemensamma jordbrukspolitiken. Till exempel 
bör offentlig intervention (inbegripet ramen för kommissionens fastställande av vissa 
interventionspriser genom anbudsförfaranden) och ordningar för mjölk- och sockerkvoter 
enligt förordning (EG) nr 1234/2007 fortfarande vara lagstiftarens ansvar, eftersom dessa 
delar är oupplösligt förbundna med fastställandet av innehållet i den ordning som införts av 
lagstiftaren och gränserna för denna ordning.

b) Rådet ska besluta om sådana åtgärder om fastställande av priser, avgifter, stöd och 
kvantitativa begränsningar enligt artikel 43.3 i fördraget som inte omfattas av artikel 43.2. 
Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till förordning på grundval av artikel 43.3 i 
EUF-fördraget när det gäller bestämmelserna i artikel 21 om villkor för obligatoriskt stöd för 
privat lagring av smör, artikel 99 om produktionsbidrag inom sockersektorn, artiklarna 101 
och 102 om stöd i sektorn för mjölk och mjölkprodukter, artikel 108 om leverans av 
mjölkprodukter till skolelever, artikel 155 om stöd inom sektorn för silkesodling, artikel 273 
om exportbidrag och artikel 281 om minimipriser på levande växter vid export. I den 
föreslagna förordningen kommer det, när det gäller dessa bestämmelser, att föreskrivas att 
villkor för fastställande av stödbelopp, exportbidrag och minimipriser vid export bör 
fastställas av rådet enligt artikel 43.3 i EUF-fördraget och att beloppen avseende sådana stöd 
och bidrag liksom prisnivåer bör fastställas av kommissionen i genomförandeakter.
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Den 11 april 2011 lade kommissionen fram ett förslag till rådets förordning om åtgärder för 
fastställande av vissa stöd, bidrag och priser avseende den gemensamma organisationen av 
jordbruksmarknaderna (KOM(2011)0193), baserat på artikel 43.3 i EUF-fördraget. Genom 
denna förordning ska rådet fastställa kriterier för fastställande av stödbelopp, exportbidrag 
och minimipriser vid export och överlåta till kommissionen att (genom genomförandeakter) 
fastställa beloppen för dessa stöd, bidrag och priser. När det gäller innehållet återger 
kommissionen i sitt förslag till rådets förordning i huvudsak motsvarande bestämmelser i den
nuvarande förordningen om den gemensamma organisationen av marknaderna 1234/2007.

Föredragandens ståndpunkt
Föredraganden anser att kommissionen i sitt förslag om en samlad marknadsordning inte har 
respekterat principen om att artikel 43.3 EUF-fördraget måste tolkas restriktivt. 
Fastställandet av villkor och kriterier för bestämning av stödbelopp, exportbidrag och 
minimipriser vid export bör ligga kvar hos lagstiftaren, varvid kommissionen endast bör 
fastställa belopp genom genomförandeakter. Därför strider förslaget mot lagstiftarens 
befogenheter enligt artikel 43.2 i EUF-fördraget.

Det finns flera möjligheter att hantera detta problem i parlamentets ståndpunkt om den 
samlade marknadsordningen. Till exempel genom att:
a) helt enkelt ta bort alla bestämmelser som hänvisar till artikel 43.3 i EUF-fördraget. Detta 
skulle tvinga rådet att förhandla om problemet, men det är inget förnuftigt sätt att stifta lagar.
b) ändra de relevanta bestämmelserna genom att ta bort hänvisningen till artikel 43.3 i 
EUF-fördraget och införa en bestämmelse om att parlamentet och rådet ska besluta om frågor 
i en särskild förordning enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Syftet med detta skulle 
vara att anta en ny särskild förordning om ämnen som hittills har behandlats i den samlade 
marknadsordningen men inte har någon verklig motivering.
c) ta bort alla bestämmelser som rör artikel 43.3 i EUF-fördraget och ersätta dem med 
motsvarande innehåll i kommissionens förslag till rådets förordning (i detta förslag återges, 
vilket betonas ovan, i huvudsak motsvarande bestämmelser i den nuvarande förordningen om 
den gemensamma organisationen av marknaderna 1234/2007). Detta synsätt är mer 
pragmatiskt och också förnuftigt ur formell synpunkt (lege artis). Detta synsätt återspeglas i 
förslaget till betänkande.

Ändringsförslag som rör andra frågor
a) Ändringsförslag som syftar till att ersätta genomförandeakter med delegerade akter: 
Termer som ”villkor”, ”skyldigheter” och alla typer av ”regler” som innebär skyldigheter 
utgör formuleringar som normalt används för delegerade akter – inte för genomförandeakter. 
Detsamma gäller ändringen av icke-väsentliga delar som fastställts i den grundläggande 
rättsakten: de bör endast ändras genom delegerade akter (t.ex. i kommissionens förslag om en 
gemensam marknadsordning: datum, icke-tillämpning av vissa punkter, åtgärder för 
nödsituationer). 

b) Flera ändringsförslag syftar till att återspegla standardformuleringar som överenskommits 
mellan institutionerna (”Gemensam uppfattning om delegerade akter mellan institutionerna” 
och ”Gemensamma mallar för genomförandeakter”).
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Brådskande att anta den nya förordningen
Föredraganden vill betona denna nya förordning bör antas så snart som möjligt. Den 
kommande omfattande reformen av den samlade marknadsordningen (inom ramen för den 
allmänna GJP-reformen) skulle bli orimligt belastad av en fortfarande öppen förhandling om 
kommissionens förslag till anpassning. 

Den vägledande principen är att man bör finna en balans mellan kommissionens behov att 
agera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt å ena sidan, och de befogenheter avseende 
lagstiftningsprocessen som parlamentet och rådet tilldelas genom Lissabonfördraget å andra 
sidan. Föredraganden är generellt för de flesta av kommissionens förslag om delegerade akter 
respektive genomförandeakter och anser att kommissionen har åstadkommit ett välbalanserat 
förslag i detta avseende. Som förklarats ovan finns det dock enstaka ändringsförslag som 
syftar till att ersätta genomförandeakter med delegerade akter i bestämmelserna om villkor, 
skyldigheter och alla typer av regler som innebär skyldigheter, eftersom dessa formuleringar 
normalt används för delegerade akter samt för ändring av icke-väsentliga delar som fastställts 
i den grundläggande rättsakten.

Ytterligare ändringsförslag, bortsett från några uppenbara fall, är (som förklarats ovan) av 
övergripande karaktär, för att avspegla det samförstånd som nåtts mellan institutionerna om 
användningen av delegerade akter, samt det faktum att förordningen om genomförandeakter 
(förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011) nyligen har trätt i kraft.


