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13.11.2013 A7-0366/8 

Ændringsforslag  8 

José Bové 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 111 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(111) For at sikre at der gælder samme 

betingelser for adgang til 

eksportrestitutioner for alle eksportører af 

landbrugsprodukter, der er omfattet af 

denne forordning, bør Kommissionen 

have beføjelse til at vedtage visse 

retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 

anvendelse af visse bestemmelse om 

landbrugsprodukter på produkter, der 

eksporteres i form af forarbejdede varer. 

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 



 

AM\1009808DA.doc  PE519.388v01-00 
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13.11.2013 A7-0366/9 

Ændringsforslag  9 

José Bové 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 112 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(112) For at tilskynde eksportørerne til at 

overholde dyrevelfærdsbestemmelserne og 

for at give de kompetente myndigheder 

mulighed for at kontrollere, at 

eksportrestitutionerne kun er blevet 

udbetalt, hvis 

dyrevelfærdsbestemmelserne er overholdt, 

bør Kommissionen have beføjelse til at 

vedtage visse retsakter, jf. traktatens 

artikel 290, om dyrevelfærdsbestemmelser 

uden for EU's toldområde, herunder 

anvendelse af uafhængig tredjemand. 

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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13.11.2013 A7-0366/10 

Ændringsforslag  10 

José Bové 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 113 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(113) For at sikre at de erhvervsdrivende 

overholder deres forpligtelser, når de 

deltager i licitationer, bør Kommissionen 

have beføjelse til at vedtage visse 

retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 

fastsættelse af primære krav, for at 

sikkerhed, der er stillet for licenser for at 

opnå eksportrestitution, der fastsættes ved 

licitation, kan frigives. 

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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13.11.2013 A7-0366/11 

Ændringsforslag  11 

José Bové 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 114 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(114) For at mindske den administrative 

byrde for de erhvervsdrivende og 

myndighederne bør Kommissionen have 

beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 

traktatens artikel 290, om en tærskel, 

under hvilken der ikke kræves udstedt 

eller fremlagt eksportlicens, om 

fastsættelse af for hvilke destinationer, det 

er berettiget at fritage for forpligtelsen til 

at fremlægge eksportlicens, og om 

tilladelse til, at der kan tildeles 

eksportlicenser efterfølgende. 

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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13.11.2013 A7-0366/12 

Ændringsforslag  12 

José Bové 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 115 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(115) For at tage højde for praktiske 

situationer, hvor der er ret til udbetaling 

af hele eller en del af eksportrestitutionen, 

og for at hjælpe de erhvervsdrivende med 

at klare perioden fra ansøgningen om 

eksportrestitution til den endelige 

udbetaling heraf, bør Kommissionen have 

beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 

traktatens artikel 290, om 

foranstaltninger vedrørende: en anden 

dato for restitutionen konsekvenserne for 

udbetalingen af eksportrestitutionen, når 

produktkoden eller destinationen i 

licensen ikke stemmer overens med det 

faktiske produkt eller den faktiske 

bestemmelse forudbetaling af 

eksportrestitutioner, herunder 

betingelserne for at stille og frigive 

sikkerhed kontrol og beviser, når der er 

tvivl om produkternes reelle destination 

og mulighed for reimport til EU's 

toldområde destinationer, der sidestilles 

med eksport fra EU, og inkludering af 

destinationer inden for EU's toldområde, 

som kan komme i betragtning til 

eksportrestitutioner. 

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)) 
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13.11.2013 A7-0366/13 

Ændringsforslag  13 

José Bové 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 116 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(116) For at sikre at produkter, der 

udbetales eksportrestitutioner for, 

eksporteres fra EU's toldområde, og for at 

undgå at de vender tilbage til dette 

område, og for at mindske de 

erhvervsdrivendes administrative byrde 

med hensyn til at fremskaffe og 

fremlægge bevis for, at produkter med 

restitution er nået frem til et 

bestemmelsesland, der giver ret til 

differentierede restitutioner, bør 

Kommissionen have beføjelse til at 

vedtage visse retsakter, jf. traktatens 

artikel 290, om fastsættelse af 

foranstaltninger vedrørende: den frist, 

inden for hvilken produkterne skal have 

forladt EU's toldområde, inklusive den 

periode, hvor de midlertidigt kan 

genindføres den forarbejdning, som 

produkter, der udbetales 

eksportrestitutioner for, kan undergå i 

løbet af den periode beviset for, at en 

destination, som giver ret til 

differentierede restitutioner, er nået 

restitutionstærsklerne og betingelserne 

for, at eksportørerne kan blive fritaget for 

at fremlægge dette bevis og betingelserne 

for, at uafhængig tredjemand kan 

godkende beviset for, at en destination, 

som giver ret til differentierede 

restitutioner, er nået. 

udgår 
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(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)) 
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13.11.2013 A7-0366/14 

Ændringsforslag  14 

José Bové 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 117 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(117) Af hensyn til de særlige forhold i de 

forskellige sektorer bør Kommissionen 

have beføjelse til at vedtage visse 

retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 

fastsættelse af særlige krav og betingelser 

for de erhvervsdrivende og de produkter, 

som er berettiget til eksportrestitution, 

særlig definition af produkterne og deres 

egenskaber, og fastsættelse af 

koefficienter til beregning af 

eksportrestitutionerne. 

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 



 

AM\1009808DA.doc  PE519.388v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.11.2013 A7-0366/15 

Ændringsforslag  15 

José Bové 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

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

Forslag til forordning 

Del 3 – kapitel VI – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EKSPORTRESTITUTIONER  

(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 

 

 


