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Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Gennemførelsen af denne forordning 

bør være i overensstemmelse med målene 

for udviklingssamarbejde i Unionens 

politiske rammer for fødevaresikkerhed 

(COM(2010)0127) med særligt henblik på 

at sikre, at anvendelsen af den fælles 

landbrugspolitiks foranstaltninger ikke 

bringer fødevareproduktionskapaciteten 

og den langsigtede fødevaresikkerhed i 

udviklingslandene og disse befolkningers 

evne til at brødføde sig selv i fare, 

samtidig med at der leves op til målet om 

sammenhæng i Unionens 

udviklingspolitik, jf. artikel 208 i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. 

Or. en 

Begrundelse 

Den 13. marts 2013 vedtog Europa-Parlamentet denne tekst om udviklingsvenlig 

politikkohærens som en integrerende del af sit mandat. En sådan fælles landbrugspolitik, som 

ikke forvolder skade, er således såvel Europa-Parlamentets som dets vælgeres udtrykkelige 

ønske. Det er hensigtsmæssigt med en udtrykkelig henvisning til traktaten som f.eks. den, der 

accepteredes af alle parter i den endelige tekst om reformen af den fælles fiskeripolitik.  
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Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 94 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(94) Et indre marked kræver en ordning for 

samhandel ved EU's ydre grænser. En 

sådan samhandelsordning bør omfatte 

importtold og eksportrestitutioner og bør i 

princippet stabilisere EU-markedet. 

Samhandelsordningen bør baseres på de 

aftaler, der er indgået i forbindelse med de 

multilaterale handelsforhandlinger under 

Uruguay-runden og bilaterale aftaler. 

(94) Et indre marked kræver en ordning for 

samhandel ved EU's ydre grænser. En 

sådan samhandelsordning bør omfatte 

importtold og bør i princippet stabilisere 

EU-markedet. Samhandelsordningen bør 

baseres på de aftaler, der er indgået i 

forbindelse med de multilaterale 

handelsforhandlinger under Uruguay-

runden og bilaterale aftaler. 

(Formålet er at lade hele kapitel VI om eksportrestitutioner udgå som en samlet blok, dvs. 

såvel kapitlets artikler (artikel 133 -141) som de hermed forbundne betragtninger 

(betragtning 107-117)) 

Or. en 
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Betænkning A7-0366/2013 
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Forslag til forordning 

Betragtning 107 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 

eksport til tredjelande ydes restitutioner, 

der er baseret på forskellen mellem 

priserne i EU og på verdensmarkedet, og 

som ligger inden for de begrænsninger, 

EU har forpligtet sig til i WTO, bør gøre 

det muligt at sikre EU's deltagelse i den 

internationale handel med visse 

produkter, der er omfattet at denne 

forordning. Der bør fastsættes værdi- og 

mængdegrænser for subsidieret eksport. 

udgår 

(Formålet er at lade hele kapitel VI om eksportrestitutioner udgå som en samlet blok, dvs. 

såvel kapitlets artikler (artikel 133 -141) som de hermed forbundne betragtninger 

(betragtning 107-117)) 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Betragtning 108 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(108) Når eksportrestitutionerne 

fastsættes, bør det ved kontrol af, om 

betalingerne er foretaget efter EGFL-

reglerne, sikres, at værdigrænserne 

overholdes. Kontrollen kan lettes ved 

obligatorisk forudfastsættelse af 

eksportrestitutionerne, uden at dette 

udelukker muligheden for i tilfælde af 

differentierede restitutioner at ændre 

destinationen inden for et geografisk 

område, for hvilket der gælder én og 

samme eksportrestitutionssats. Hvis 

destinationen ændres, er det den 

eksportrestitution, der gælder for den 

virkelige destination, der bør udbetales, 

idet restitutionen dog ikke må overstige 

det beløb, der gælder for den 

forudfastsatte destination. 

udgår 

(Formålet er at lade hele kapitel VI om eksportrestitutioner udgå som en samlet blok, dvs. 

såvel kapitlets artikler (artikel 133 -141) som de hermed forbundne betragtninger 

(betragtning 107-117)) 

Or. en 
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Michel Dantin 
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Forslag til forordning 

Betragtning 109 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(109) Det bør ved et pålideligt og effektivt 

overvågningssystem sikres, at 

mængdebegrænsningerne overholdes. 

Med henblik herpå bør der kun ydes 

eksportrestitution mod fremlæggelse af 

eksportlicens. Der bør ydes 

eksportrestitutioner inden for de fastsatte 

begrænsninger alt efter den særlige 

situation for hvert enkelt produkt. Der bør 

kun indrømmes undtagelser fra den 

pågældende regel for forarbejdede 

produkter uden for traktatens bilag I, som 

der ikke gælder mængdebegrænsninger 

for. Det bør fastsættes, at kravet om nøje 

overholdelse af forvaltningsreglerne kan 

fraviges for eksport, der ydes 

eksportrestitution for, hvis det er 

usandsynligt, at eksporten kommer til at 

overstige den fastsatte mængde. 

udgår 

(Formålet er at lade hele kapitel VI om eksportrestitutioner udgå som en samlet blok, dvs. 

såvel kapitlets artikler (artikel 133 -141) som de hermed forbundne betragtninger 

(betragtning 107-117)) 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Betragtning 110 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(110) Ved eksport af levende kvæg bør der 

kun bevilges og udbetales 

eksportrestitutioner, hvis EU-

dyrevelfærdsbestemmelserne, navnlig 

bestemmelserne for beskyttelse af dyr 

under transport, overholdes. 

udgår 

(Formålet er at lade hele kapitel VI om eksportrestitutioner udgå som en samlet blok, dvs. 

såvel kapitlets artikler (artikel 133 -141) som de hermed forbundne betragtninger 

(betragtning 107-117)) 

Or. en 


