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Ändringsförslag 1
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kommissionens förslag bör leda till 
en reform av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, något som är 
nödvändigt för att bevara EU:s jordbruk 
och landsbygdsområden.

Or. pt

Ändringsförslag 2
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Kommissionen bör överväga en 
förhandsreglering av marknaderna som 
tar hänsyn till jordbruksverksamheten i 
hela EU.

Or. pt

Ändringsförslag 3
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Det är viktigt att justera 
styrkeförhållandena till förmån för 
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producenterna i livsmedelskedjan.

Or. pt

Ändringsförslag 4
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) EU:s handelspolitik bör ta hänsyn till 
jordbruksverksamheten i hela unionen.

Or. pt

Ändringsförslag 5
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inbegripet 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

(2) Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under alla faser av sitt förberedande, 
genomförande, övervakande och 
utvärderande arbete, inbegripet på 
expertnivå. Offentligt deltagande bör 
säkras på lokal, regional, nationell och 
europisk nivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kommissionens fastställda mål för 
den framtida gemensamma 
jordbrukspolitiken bör följas när det 
gäller hållbar förvaltning av 
naturresurserna, livsmedelssäkerhet, en 
jordbruksverksamhet över hela EU, 
balanserad territoriell utveckling, 
konkurrenskraft för alla 
jordbruksprodukter i EU och en 
förenkling av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. pt

Ändringsförslag 7
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Den gemensamma jordbrukspolitiken 
ska enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt göra 
det möjligt för jordbruksbefolkningen att 
uppnå samma levnadsstandard som 
samhället i övrigt. För att uppnå denna 
målsättning måste man försöka stabilisera 
marknaderna så att producenterna 
garanteras ett stabilt pris och 
konsumenterna rimliga priser.

Or. pt
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Ändringsförslag 8
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Kommissionens förslag bör ta hänsyn 
till konkurrenskraften hos små och 
medelstora jordbruk, områden med 
naturliga begränsningar, öregioner samt 
vissa utsatta sektorer.

Or. pt

Ändringsförslag 9
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5d) Det är särskilt viktigt att förenkla de 
administrativa reglerna för jordbrukarna 
när det gäller tillämpningen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Förenklingen bör emellertid inte leda till 
en alltför stor likriktning av kriterierna 
som inte tar hänsyn till de regionala och 
lokala särdragen.

Or. pt

Ändringsförslag 10
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

erfarenheter inom tidigare gemensamma 
organisationer av marknaden bör 
interventionssystemet på lämpligt sätt för 
varje berörd sektor finnas att tillgå och
inledas, om ett behov av detta kan påvisas,
antingen på permanent bas eller beroende 
på marknadspriserna.

Or. pt

Ändringsförslag 11
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) När resultaten av de nya 
konsekvensanalyserna väl är kända bör 
kommissionen se över sin ståndpunkt när 
det gäller att avskaffa olika system med 
kvoter och produktionsrätter (socker, 
mjölk och planteringsrätter för 
vinodlingar), framför allt vad gäller 
missgynnade områden och i synnerhet 
bergsområden.

Or. pt

Ändringsförslag 12
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bibehålla 
mekanismerna för gemenskapspreferens 
och prioritera interventioner och lagring 
(offentlig och privat).
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Or. pt

Ändringsförslag 13
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 14c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14c) Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter har inte de 
förutsättningar som krävs för att kunna 
reagera på de konsekvenser som vissa 
handelsavtal skulle kunna få för 
jordbrukssektorn. Dessa konsekvenser bör 
bemötas och lämpligt budgetanslag bör 
överföras till den gemensamma 
jordbrukspolitiken och respektive budget.

Or. pt

Ändringsförslag 14
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Unionsfinansiering behövs för att 
förmå godkända aktörsorganisationer att 
upprätta arbetsprogram som syftar till att 
förbättra kvaliteten på olivolja och 
bordsoliver. I detta sammanhang bör det i 
denna förordning föreskrivas att unionsstöd 
ska tilldelas i förhållande till hur stor 
prioritet som ges åt verksamheten enligt 
det berörda arbetsprogrammet. 
Verksamheten bör emellertid begränsas till 
vad som är ändamålsenligt och 
samfinansiering bör användas för att 
förbättra kvaliteten på programmen.

(30) Unionsfinansiering behövs för att 
förmå godkända aktörsorganisationer att 
upprätta arbetsprogram som syftar till att 
förbättra kvaliteten på olivolja och 
bordsoliver, särskilt i regioner i unionens 
sydliga länder som har specialiserat sig på 
den typen av produktion. I detta 
sammanhang bör det i denna förordning 
föreskrivas att unionsstöd ska tilldelas i 
förhållande till hur stor prioritet som ges åt 
verksamheten enligt det berörda 
arbetsprogrammet. Verksamheten bör 
emellertid begränsas till vad som är 
ändamålsenligt och samfinansiering bör 
användas för att förbättra kvaliteten på 
programmen.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) I regioner där produktionen i sektorn 
för frukt och grönsaker är svagt 
organiserad bör extra nationella 
ekonomiska bidrag tillåtas. De 
medlemsstater som är särskilt missgynnade 
i strukturellt avseende bör kunna få 
ersättning för dessa bidrag från unionen.

(37) I regioner där produktionen i sektorn 
för frukt och grönsaker är svagt 
organiserad bör extra nationella 
ekonomiska bidrag tillåtas, särskilt i 
bergsregioner, öregioner eller regioner i 
unionens sydliga länder som drabbas 
särskilt av klimatrisker såsom torka. De 
medlemsstater som är särskilt missgynnade 
i strukturellt avseende och som drabbats 



PE496.469v01-00 10/53 AM\913428SV.doc

SV

av den nuvarande ekonomiska och sociala 
krisen bör kunna få ersättning för dessa 
bidrag från unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr
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Ändringsförslag 18
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) En viktig stödberättigad åtgärd 
enligt nationella stödprogram bör vara 
säljfrämjande och saluföring av unionens 
jordbruksprodukter i EU och i tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 19
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(54) Med hänsyn till konsumenternas 
intresse av att få tillräcklig och tydlig 
produktinformation, bör det vara möjligt 
att få uppgift om produktionsplats. 
Produktionsplatsen ska anges på en efter 
omständigheterna i det enskilda fallet 
lämplig geografisk nivå med beaktande av 
de effekter en ofullständig och inkorrekt 
information kan leda till i det ekonomisk-
produktiva systemet inom det aktuella 
territoriet och samtidigt som hänsyn tas till 
vissa sektorers särdrag på regional nivå, 
framför allt när det gäller bearbetade 
jordbruksprodukter.

Or. it
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Ändringsförslag 20
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) För att beakta de speciella 
förutsättningarna i sockersektorn bör 
kommissionen garantera att rättigheter 
och skyldigheter balanseras rättvist 
mellan producenterna i unionens 
sockersektor, så att alla intressenter får 
samma tillgång till råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 21
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) För att göra det möjligt för 
sockerbetsodlarna att slutföra sin 
anpassning till den långtgående reform 
som genomfördes inom sockersektorn 
2006 och fortsätta de ansträngningar att 
bli konkurrenskraftiga som de gjort sedan 
dess bör en reviderad version av det 
nuvarande kvotsystemet förlängas till 
slutet av regleringsåret 2019–2020 om 
kvoterna inte tas bort 2015 som planerat. 
Det reviderade systemet bör göra det 
möjligt för alla medlemsstater, som så 
önskar, att utnyttja sockerkvoter. Syftet 
med unionens stöd bör vara att utvidga 
sockerindustrin i unionen och stöd bör 
ges för att ersätta kostnaderna för att 
starta sockerförädling i medlemsstaterna. 
De betydande återkommande spänningar 
som förekommit på den europeiska 
sockermarknaden kräver emellertid en 



AM\913428SV.doc 13/53 PE496.469v01-00

SV

mekanism som automatiskt ändrar 
utomkvotssocker till kvotsocker så länge 
det behövs, så det blir möjligt att bevara 
den strukturella balansen på denna 
marknad.

Or. en

Motivering

Efter det senaste decenniets sockerreformer finns det nu ett inaktuellt kvotsystem som inte tar 
hänsyn till behoven på EU:s sockermarknad. Europa är nu beroende av import från 
tredjeländer i vad som är en strategiskt viktig sektor med vital betydelse för en stor del av 
livsmedelssektorn.

Ändringsförslag 22
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 23
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 91a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91a) För att garantera producenterna en 
rättvis del av inkomstfördelningen i 
livsmedelsförsörjningskedjan, vill vi 
understryka vikten av att i unionens 
politik ta hänsyn till behovet att på 
likvärdigt sätt integrera 
avtalsförbindelserna mellan producenter 
och bearbetningsföretag med 
distributionen, med en helhetssyn på alla 
avtalsförbindelser som upprättas i kedjan, 
för att målsättningen om deltagande på 
lika villkor ska kunna uppnås.

Or. pt

Ändringsförslag 24
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 146

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(146) Man bör understryka behovet av en 
djupgående bedömning av förslaget om 
att avskaffa olika system med kvoter och 
produktionsrätter (socker, mjölk och 
planteringsrätter för vinodlingar), utifrån 
den konkreta situationen i var och en av 
dessa sektorer, och de sektoriella och 
territoriella effekterna i unionen.
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förordning (EU) nr [KOM(2010) 799] har 
upphört att gälla bör de relevanta 
bestämmelserna fortsätta att gälla till 
utgången av de berörda ordningarna.

Or. pt

Ändringsförslag 25
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 149

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt
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Ändringsförslag 26
Seán Kelly

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I denna förordning avses med 
”ogynnsamma väderförhållanden” svåra 
väderförhållanden såsom frost, hagel, is, 
regn eller torka som gör att den totala 
produktionen eller produktionen av en 
viss gröda förstörs eller minskar med mer 
än 30 procent jämfört med den 
genomsnittliga årliga produktionen för en 
viss jordbrukare. Den genomsnittliga 
årliga produktionen ska beräknas på 
grundval av den föregående 
treårsperioden eller på grundval av ett 
treårigt genomsnitt för den föregående 
femårsperioden med uteslutande av det 
högsta och lägsta värdet.

Or. en

Ändringsförslag 27
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) Olivolja och bordsoliver.

Or. it
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Ändringsförslag 28
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Ändringsförslag 29
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 11 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 30
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 31
Giommaria Uggias

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 32
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om så krävs för att säkra insyn på 
marknaden eller om det finns anledning 
att bemöta en särskilt svår 
marknadssituation eller en viss 
ekonomisk utveckling inom en viss sektor 
i en eller flera medlemsstater, bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160
i syfte att fastställa enligt vilka villkor 
kommissionen får bevilja stöd till privat 
lagring för de produkter som förtecknas i 
artikel 16, med hänsyn tagen till de 
noterade genomsnittliga 
marknadspriserna i EU och 
referenspriserna för de aktuella 
produkterna.

1. Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
160 för att utsträcka det nuvarande 
obligatoriska systemet med automatiskt 
beviljande av stöd till privat lagring för
mejeriprodukter till samtliga 
jordbruksprodukter som förtecknas i 
artikel 16.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om så krävs för att säkra insyn på 
marknaden eller om det finns anledning att 
bemöta en särskilt svår marknadssituation 
eller en viss ekonomisk utveckling inom en 
viss sektor i en eller flera medlemsstater, 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
i syfte att fastställa enligt vilka villkor 
kommissionen får bevilja stöd till privat 
lagring för de produkter som förtecknas i 
artikel 16, med hänsyn tagen till de 
noterade genomsnittliga marknadspriserna 
i EU och referenspriserna för de aktuella 
produkterna.

1. Om så krävs för att säkra insyn på 
marknaden eller om det finns anledning att 
bemöta en särskilt svår och begränsande 
marknadssituation eller en viss ekonomisk 
utveckling eller situation inom en viss 
sektor i en eller flera medlemsstater, och
som har stor inverkan på produktion och 
saluföring i unionens regioner, bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
i syfte att fastställa enligt vilka villkor 
kommissionen får bevilja stöd till privat 
lagring för de produkter som förtecknas i 
artikel 16, med hänsyn tagen till de 
noterade genomsnittliga marknadspriserna 
i EU och referenspriserna för de aktuella 
produkterna.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, besluta att bevilja 
stöd till privat lagring för de produkter 
som förtecknas i artikel 16, med hänsyn 
tagen till de villkor som avses i punkt 1 i 
denna artikel. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 35
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, fastställa stödet för 
privat lagring enligt artikel 16, antingen 
genom att stödet förhandsfastställs eller 
genom ett anbudsförfarande. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 36
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, begränsa beviljandet 
av stöd till privat lagring eller fastställa 
stödet till privat lagring per medlemsstat 
eller region i en medlemsstat på grundval 
av noterade genomsnittliga 
marknadspriser. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 37
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När medlemsstaterna utarbetar sina 
strategier ska de upprätta en förteckning 
över frukt och grönsaker, bearbetade 
produkter av frukt och grönsaker och 
bananprodukter som kan komma i fråga 
inom deras respektive program. 
Förteckningen får emellertid inte innehålla 
produkter som uteslutits genom de åtgärder 
som kommissionen vidtagit genom 
delegerade akter enligt artikel 22.2a. 
Medlemsstaterna ska välja ut produkterna 
på grundval av objektiva kriterier som kan 
inbegripa när produkten har säsong,
tillgängligheten eller miljöhänsyn. I detta 
sammanhang får medlemsstaterna ge 
företräde åt produkter med ursprung i 
unionen.

3. När medlemsstaterna utarbetar sina 
strategier ska de upprätta en förteckning 
över frukt och grönsaker, bearbetade 
produkter av frukt och grönsaker och 
bananprodukter som kan komma i fråga 
inom deras respektive program. 
Förteckningen får emellertid inte innehålla 
produkter som uteslutits genom de åtgärder 
som kommissionen vidtagit genom 
delegerade akter enligt artikel 22.2a. 
Medlemsstaterna ska välja ut produkterna 
på grundval av objektiva kriterier som
inbegriper när produkten har säsong och
tillgängligheten och kan även inkludera
miljöhänsyn. I detta sammanhang får 
medlemsstaterna ge företräde åt produkter 
med ursprung i unionen och därvid alltid 
garantera att minst 50 procent av 
produkterna har lokalt ursprung eller 
under alla omständigheter kommer från 
platser som ligger inom en radie av 
180 km från konsumtionsplatsen.

Or. it

Ändringsförslag 38
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 50 procent i andra regioner än regioner 
som utvecklas långsammare.

(a) 60 procent i andra regioner än regioner 
som utvecklas långsammare.

Or. pt
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Ändringsförslag 39
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 40 procent i regioner som utvecklas 
långsammare.

(b) 50 procent i andra regioner än
regioner som utvecklas långsammare.

Or. pt

Ändringsförslag 40
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 75 procent i de yttersta randområdena 
enligt artikel 349 i fördraget, och

(c) 85 procent i de yttersta randområdena 
enligt artikel 349 i fördraget, och

Or. pt

Ändringsförslag 41
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 65 procent på de mindre Egeiska öarna 
enligt definitionen i artikel 1.2 i förordning 
(EG) nr 1405/2006.

(d) 75 procent på de mindre Egeiska öarna 
enligt definitionen i artikel 1.2 i förordning 
(EG) nr 1405/2006.

Or. pt

Ändringsförslag 42
Seán Kelly
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Förslag till förordning
Artikel 101a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101a
Kvottilldelning

1. De nuvarande kvoterna för produktion 
av socker, isoglukos och inulinsirap på 
nationell eller regional nivå fastställs i 
bilaga III b. En reviderad version av det 
nuvarande kvotsystemet ska förlängas till 
slutet av regleringsåret 2019–2020, om 
kvoterna inte tas bort 2015 som planerat. 
Det reviderade systemet ska göra det 
möjligt för alla medlemsstater som så 
önskar att utnyttja sockerkvoter. Syftet 
med unionens stöd bör vara att utvidga 
sockerindustrin i unionen och stöd bör 
ges för att ersätta kostnaderna för att 
starta sockerförädling i medlemsstaterna.
2. Medlemsstaterna ska bevilja en kvot åt 
alla företag som framställer socker, 
isoglukos eller inulinsirap och som 
etablerats inom deras territorium och 
godkänts enligt artikel 101 i.
3. Om en kvot beviljas ett sockerföretag 
som har fler tillverkningsenheter än en, 
ska medlemsstaterna vidta de åtgärder 
som bedöms som nödvändiga för att ta 
vederbörlig hänsyn till sockerbets- och 
sockerrörsodlarnas intressen.

Or. en

Ändringsförslag 43
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del II – rubrik 2 – kapitel II – avsnitt 1a (nytt)



PE496.469v01-00 24/53 AM\913428SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av resultaten från de 
konsekvensanalyser som förväntas vara 
tillgängliga den 31 december 2012 om 
mjölkkvoter och avskaffandet av 
planteringsrätter inom vinodling kommer 
kommissionen före den 30 juni 2013 att 
lägga fram ett förslag om att antingen 
fullfölja eller omarbeta förfarandena för 
att avsluta systemen med kvoter och 
planteringsrätter för mjölk-, vin-, och 
sockerbetssektorerna.

Or. pt

Motivering

I flera sakkunnigrapporter hävdas att avskaffandet av planteringsrätter (studie av de 
samhällsekonomiska och territoriella konsekvenserna av liberaliseringen av 
planteringssrättigheterna inom vinsektorn, AREV/MOISA, mars 2012) och kvoter betyder att 
produktionen kommer att koncentreras till vissa regioner, vilket får ekonomiska, regionala 
och miljömässiga konsekvenser som kommissionen inte har bedömt tillräckligt väl.

Ändringsförslag 44
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) 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 
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överföring i de fall som avses i punkt 3 i 
artikel 105 h, 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 av att underlätta strukturell 
utveckling och anpassning.
(b) Betydande administrativa behov.

Or. pt

Ändringsförslag 45
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led ej (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ej) Godkännande
En uppköpares verksamhet måste först 
godkännas av medlemsstaten, enligt 
kriterier som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 160.
De villkor som ska uppfyllas och de 
uppgifter producenterna måste 
tillhandahålla, vid direktförsäljning, 
fastställs av kommissionen genom 
genomförandeakter i enlighet med
artikel 162.2.

Or. pt

Ändringsförslag 46
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led ek (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ek) 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 i 
enlighet med artikel 160.
3. Ingen korrigering kopplad till 
fetthalten får beaktas vid upprättandet av 
slutavräkningen.
4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter, i enlighet med 
artikel 105 v, fastställa ett förfarande och 
datum för betalning av tilläggsavgiften till
medlemsstatens behöriga organ.

Or. pt

Ändringsförslag 47
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led el (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(el) Överskjutande eller icke betalade 
belopp
1. Om det för leveranser eller för 
direktförsäljning fastställs att en 



AM\913428SV.doc 27/53 PE496.469v01-00

SV

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 åtgärderna i punkt 1 a i 
artikel 105 k, 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, eller
– 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 105 q, kan medlemsstaten utkräva 
de obetalda beloppen direkt av 
producenten, utan att det påverkar de 
sanktioner 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 betalas till medlemsstaten, 
genom genomförandeakter i enlighet med 
det granskningsförfarande som anges i 
artikel 162.2.

Or. pt

Ändringsförslag 48
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led em (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(em) Delegerade befogenheter
För att säkerställa att mjölkkvotsystemet 
uppnår sina målsättningar, särskilt 
avseende beräkning och effektiv 
användning av de individuella kvoterna, 
inkassering och användning av 
överskottsavgiften, kan kommissionen, 
genom delegerade befogenheter, i enlighet 
med artikel 160, anta bestämmelser om
(a) tillfällig och definitiv omräkning av 
kvoterna,
(b) användning av ej utnyttjad kvot,
(c) gränsen för korrektionsfaktorn för 
fett,
(d) skyldigheten för producenterna att 
leverera varor till en godkänd köpare,
(e) kriterierna för medlemsstaternas 
godkännande av köpare,
(f) de objektiva kriterierna för 
omfördelning av tilläggsavgiften,
(g) antagandet av definitionen 
”direktförsäljningar”, med hänsyn till 
definitionen av ”leveranser” fastställd i 
artikel 105 af.

Or. pt

Ändringsförslag 49
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led en (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(en) Genomförandebefogenheter
Kommissionen får genom 
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genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2 fastställa regler som rör
(a) definitiv omställning och uppdelning 
av nationella kvoter mellan leveranser 
och direktförsäljning efter 
medlemsstaternas anmälan,
(b) fastställande av en koefficient för 
individuella kvoters fetthalt och 
korrigering av fetthalten,
(c) medlemsstaternas fastställande av 
mjölkekvivalenter,
(d) förfarande och tidsfrist för tillämpning 
av en tilläggsavgift och en omfördelning, 
minskning eller förtida betalning av 
densamma,
(e) tillämpning av ränta i händelse av 
försenad betalning,
(f) information till producenter om nya 
definitioner, meddelande om individuella 
kvoter och anmälan av tilläggsavgift,
(g) meddelande och information om 
ansökningar och överenskommelser som 
rör sektorns tilläggsavgifter,
(h) fastställande av en mall för 
anmälningar om leveranser och 
direktförsäljning,
(i) anmälningar som producenterna måste 
göra, register som de måste föra och 
information som de måste meddela 
kunderna,
(j) kontroll av leveranser och 
direktförsäljning.

Or. pt

Ändringsförslag 50
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led eb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) 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 
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 
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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 51
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) Särskilda överföringsbestämmelser
1. I syfte att omstrukturera 
mjölkproduktionen eller för att förbättra 
miljön och i enlighet med närmare 
bestämmelser 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 betalning, i en 
eller flera årliga utbetalningar, vilken 
motsvarar ovannämnda betalning,
(c) centralisera och övervaka överföring 
av kvoter utan mark,
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(d) när det gäller överföring av mark i 
miljöförbättrande syfte, fastställa att den 
individuella referenskvantiteten 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. pt

Ändringsförslag 52
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ed) Innehållande av kvoter
1. Vid överföringar enligt artikel 105 j och 
105 k 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 artikel 105 j och 
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105 k 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.

Or. pt

Ändringsförslag 53
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led ee (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ee) 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.

Or. pt

Ändringsförslag 54
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led ef (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ef) Överskottsavgift om kvoterna 
överskrids
1. En överskottsavgift ska erläggas för 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs utöver den nationella kvoten i 
enlighet med artikel 105 a–m. Avgiften 
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ska uppgå till 27,83 euro per 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 betala in 99 procent av det belopp de 
är skyldiga till Europeiska garantifonden 
för jordbruket (EGFJ) mellan den 
16 oktober och den 30 november efter den 
berörda tolvmånadersperioden.
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 XXX i den övergripande
förordningen (EG) nr XXX. Innan 
kommissionen fattar sitt beslut ska den 
underrätta den berörda medlemsstaten, 
som ska framföra sina synpunkter inom 
en vecka. Artikel XXX i den övergripande 
förordningen (EG) nr XXX kan inte 
tillämpas.
4. Kommissionen ska med hjälp av 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2 fastställa 
genomföranderegler för denna artikel.

Or. pt

Ändringsförslag 55
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led eg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eg) Producenternas bidrag till 
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överskottsavgiften
Hela överskottsavgiften ska enligt artikel 
105 p och 105 s fördelas mellan de 
producenter som har bidragit till vart och 
ett av överskridandena av de nationella 
kvoterna enligt punkt 2 i artikel 105 a.
Om inte annat följer av artikel 105.3 p 
och 105.1 s ska producenterna vara 
skyldiga att till medlemsstaten betala in 
sin andel av den överskottsavgift som ska 
erläggas och som ska beräknas enligt 
artikel 105 e, 105 f och 105 p, endast av 
det skälet att de har överskridit sina 
disponibla kvoter.

Or. pt

Ändringsförslag 56
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led eh (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eh) 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 
producentens referensfetthalt, och detta 
ska göras med hjälp av koefficienter och 
enligt villkor som ska fastställas av 
kommissionen med stöd av 
genomförandebefogenheter i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.
2. På nationell nivå ska överskottsavgiften 
beräknas på grundval av summan av 
leveranser och justeras i enlighet med 
första stycket.
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3. 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.

Or. pt

Ändringsförslag 57
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led ei (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ei) 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 
granskningsförfarandet i artikel 162.2, 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 in för en eller flera uppköpare, ska 
hänsyn tas till de individuella kvoter som 
producenterna disponerar över under 
återstoden av den innevarande 
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tolvmånadersperioden, minus de 
kvantiteter som redan levererats och med 
beaktande av dessa kvantiteters fetthalt. 
Detta stycke 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 
bestämmelser 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.

Or. pt

Ändringsförslag 58
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led e – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– UNDERAVSNITT 1 (nytt)
SYSTEM FÖR 
PRODUKTIONSSTYRNING

Or. pt

Ändringsförslag 59
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Artikel 105a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105a
I detta avsnitt avses med

(a) mjölk: mjölkavkastningen från en 
eller flera kor,
(b) övriga 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) anläggning: sådan anläggning som 
definieras i artikel 4 i förordning 
(EG) nr XXX om direktstöd,
(e) uppköpare: företag eller 
sammanslutningar som köper upp mjölk 
från producenter
– för insamling, förpackning, lagring, 
kylning eller bearbetning (även 
kontraktsarbete 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 
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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 enligt artikel 160 
och med iakttagande av definitionen av 
leverans i punkt f i denna artikel justera 
definitionen av direktförsäljning för att 
bland annat säkerställa att inga 
mjölkkvantiteter eller kvantiteter av andra 
mjölkprodukter som saluförs hamnar 
utanför avgiftssystemet,
(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 105 b 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



PE496.469v01-00 40/53 AM\913428SV.doc

SV

Ändringsförslag 60
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105b
Mjölksektorns 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 2015 (nedan kallade 
tolvmånadersperioder) fastställs i 
bilaga VI b (ny).
2. De kvoter som avses i punkt 1 ska 
fördelas mellan producenter i enlighet 
med artikel 105 c, 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 
VI b (ny) 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 
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. Kommissionen ska med stöd av 
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genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
162.2 fastställa nödvändiga 
genomföranderegler för att tillse att 
denna artikel tillämpas lika i alla 
medlemsstater.

Or. pt

Ändringsförslag 61
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105c
Mjölksektorns 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 105 b får ökas upp till 200 000 ton 
av kommissionen genom 
genomförandeakter för att kompensera 
finska Slom-producenter. Denna reserv, 
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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 summan 
för varje medlemsstat 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 
105 e, med hänsyn till eventuella 
minskningar som gjorts för tilldelningar 
till den nationella reserven enligt artikel 
105 g.

Or. pt

Ändringsförslag 62
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105d
Tilldelning av kvoter ur den nationella 

reserven
Medlemsstaterna ska fastställa regler 
vilka gör det möjligt att utifrån objektiva 
kriterier som ska meddelas kommissionen 
mellan producenterna fördela alla kvoter 
eller en del av kvoterna i den nationella 
reserven enligt artikel 105 g.

Or. pt

Ändringsförslag 63
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Artikel 105e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105e
Kvotförvaltning

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 varje år till 
kommissionen, före de datum och enligt 
de regler som ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
i enlighet med artikel 162.2, överlämna 
nödvändiga uppgifter 
(a) för den justering som avses i punkt 1,
(b) för beräkningen av den 
överskottsavgift som medlemsstaterna ska 
betala.

Or. pt

Ändringsförslag 64
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105f
Fetthalt

1. Varje producent ska tilldelas en 
referenshalt för fett som ska tillämpas på 
den individuella kvoten för leveranser 
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som den producenten tilldelats.
2. För de kvoter som tilldelas producenter 
den 31 mars 2015 i enlighet med 
artikel 105.1 c 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 
105.2 c 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 VI a (ny).

Or. pt

Ändringsförslag 65
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105g
Nationell reserv
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1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv inom ramen för de 
nationella kvoter som avses i den nya 
bilaga VI b (ny), särskilt med avseende på 
den tilldelning som föreskrivs i artikel 105 
d. Den nationella reserven ska vid behov 
ökas genom återtagande av kvantiteter 
enligt artikel 105 h, genom avdrag från de 
överföringar som föreskrivs i artikel 105 l 
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. pt

Ändringsförslag 66
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 105h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105h
Fall då verksamhet upphör

1. När en fysisk eller juridisk person som 
innehar individuella kvoter under en 
tolvmånadersperiod inte längre uppfyller 
kraven enligt led c i artikel 105 a, 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 led c i artikel 105 a före den dagen. 
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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 efter dagen 
för ansökan.
2. Om en producent under åtminstone en 
tolvmånadersperiod inte saluför en 
kvantitet motsvarande minst 85 procent 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. pt

Ändringsförslag 67
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) att bidra till bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden, 
särskilt genom forskning och 
marknadsundersökningar,

(ii) att bidra till bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden, 
särskilt genom forskning och 
marknadsundersökningar, inklusive 
beräkning av index som inkluderar 
kostnader och marknadernas tendenser 
och utveckling,

Or. pt
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Ändringsförslag 68
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xi) Att genomföra säljfrämjande åtgärder, 
särskilt i tredjeland.

(xi) Att genomföra säljfrämjande åtgärder.

Or. pt

Ändringsförslag 69
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 112 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött:

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 på alla områden 
som avses i artikel 1.2 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött:

Or. pt

Ändringsförslag 70
Luís Paulo Alves

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 71
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 131 – punkt 3 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Man bör anta skyddsåtgärder, särskilt när 
jordbruksprodukter som importerats från 
tredjeländer inte garanterar 
livsmedelssäkerhet eller spårbarhet eller 
inte uppfyller den inre marknadens krav 
när det gäller hygien, miljöskydd och 
djurs välbefinnande, som kan genomföras 
om det skulle uppstå kriser på marknaden 
eller om man upptäcker att de villkor som 
fastställts i importlicenserna inte uppfylls 
med avseende på priser, kvantiteter eller 
tidsplaner. Uppfyllandet av de fastställda 
villkoren för import av 
jordbruksprodukter bör kontrolleras via 
ett integrerat system för övervakning i 
realtid av EU:s import.

Or. pt
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Ändringsförslag 72
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget 
inte tillämpas på

(a) sådana avtal, beslut och förfaranden 
som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, eller 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning vilka, utan 
att medföra någon skyldighet att hålla 
samma priser, avser produktion eller 
försäljning av jordbruksprodukter eller 
utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de mål som anges i 
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fördragets artikel 39 äventyras därigenom,
(b) sådana avtal, beslut och förfaranden 
som man enats om i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning II kapitel II 
avsnitten 3 och 4 i denna förordning,
(c) sådana avtal, beslut och förfaranden 
som har som syfte att fastställa 
referensvärden för att täcka 
producenternas omkostnader.

Or. pt

Ändringsförslag 73
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mot bakgrund av behovet av att garantera 
en harmoniserad tillämpning av unionens 
konkurrensregler inom jordbrukssektorn 
ska kommissionen utveckla särskilda 
riktlinjer som syftar till att underlätta de 
nationella konkurrensmyndigheternas 
tillämpning av artiklarna 101–106 i 
fördraget på avtal, beslut och rutiner som 
avser framställning av, eller handel med, 
jordbruksprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 74
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 

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

orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader, 
kraftigt minskande marginaler för 
producenterna eller någon annan faktor 
som påverkar marknaden ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
för att vidta de åtgärder som krävs för den 
berörda sektorn, samtidigt som alla 
åtaganden som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 75
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 76
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 156a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156a
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Åtgärder för att korrigera allvarliga 
obalanser på marknaden för mjölk och 

mjölkprodukter
1. Om det förekommer allvarliga 
obalanser på marknaden för mjölk och 
mjölkprodukter kan kommissionen 
besluta att bevilja bidrag till 
mjölkproducenter som frivilligt minskar 
sin produktion med minst 5 procent 
jämfört med samma period föregående år 
under en period av minst tre månader, 
som kan förlängas.
2. Inför avskaffandet av mjölkkvoterna 
efter 2015 ska följande åtgärder anses 
vara en produktionsminskning enligt de 
villkor som angetts av kommissionen 
enligt punkt 4, eller en form av 
tillbakadragning:
(a) Att leverera mjölk gratis till en 
välgörenhetsorganisation.
(b) Att överlåta mjölkkvoter mellan 
medlemsstater genom bilaterala avtal.
(c) Att direktexportera mjölk och 
mjölkprodukter till tredjeländer.
3. Unionsstöd ska beviljas till 
genomförandet av en 
konsekvensbedömning för att utvärdera 
lämpligheten av att låta medlemsstaterna 
behandla utomkvotsmjölk som den första 
mjölkproduktionen efterföljande 
regleringsår.
4. Under den period som anges i punkt 1 
första stycket ska produkterna från de 
företag som har tillämpat detta system 
enligt de förutsättningar som där anges 
prioriteras när de interventionsåtgärder 
som anges i del II avdelning I vidtas på 
marknaden för mjölk och mjölkprodukter.
5. Med beaktande av behovet av att 
garantera att detta system tillämpas på ett 
effektivt och lämpligt sätt ska 
kommissionen få behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 för att fastställa
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(a) stödbeloppet och storleken på den 
avgift som anges i punkt 1,
(b) vilka kriterier som ska vara uppfyllda 
för att berättiga till stöd,
(c) de specifika omständigheter som ska 
utlösa tillämpningen av detta system,
(d) villkoren för att den gratisdistribution 
av mjölk till välgörenhetsorganisationer 
som anges i punkt 2 ska kunna betraktas 
som en produktionsminskning.

Or. en

Motivering

Införandet av särskilda avgifter på produktiva jordbrukare som förbereder sig för en 
avreglerad marknad måste undvikas.


