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13.11.2013 A7-0366/16 

Ændringsforslag  16 

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 

Artikel 133 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 133 udgår 

Anvendelsesområde  

1. I det omfang det er nødvendigt for at 

muliggøre eksport på grundlag af 

noteringerne eller priserne på 

verdensmarkedet og inden for de 

begrænsninger, der følger af aftaler 

indgået i henhold til traktatens artikel 

218, kan forskellen mellem disse 

noteringer eller priser og priserne i EU 

udlignes ved eksportrestitutioner for: 

 

a) produkter fra følgende sektorer, der 

skal eksporteres i uforarbejdet stand 

 

i) korn  

ii) ris  

iii) sukker, for så vidt angår de produkter, 

der er anført i del III, litra b), c), d) og g), 

i bilag I 

 

iv) oksekød  

v) mælk og mejeriprodukter  

vi) svinekød  

vii) æg  

viii) fjerkrækød  

b) produkter nævnt i denne artikels litra 

a), punkt i) til iii), v) og vii), som 

eksporteres i form af forarbejdede varer i 

overensstemmelse med Rådets forordning 
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og i form af produkter, der indeholder 

sukker nævnt i bilag I, del X, litra b). 

2. Eksportrestitutionerne for produkter, 

der eksporteres i form af forarbejdede 

varer, må ikke være større end dem, der 

gælder for de samme produkter, når de 

eksporteres i uforarbejdet stand. 

 

3. Kommissionen vedtager ved 

gennemførelsesretsakter alle nødvendige 

foranstaltninger til anvendelse af denne 

artikel. Gennemførelsesretsakterne 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 162, stk. 2 

 

__________________  

46
 EUT L 328 af 15.12.2009, s. 10.  

(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 A7-0366/17 

Ændringsforslag  17 

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 

Artikel 134 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 134 udgår 

Tildeling af eksportrestitutioner  

De mængder, der kan eksporteres med 

eksportrestitutioner, tildeles efter den 

metode, der: 

 

a) bedst passer til produktets art og 

situationen på det pågældende marked, 

således at de disponible ressourcer 

udnyttes så effektivt som muligt under 

hensyntagen til EU-eksportens effektivitet 

og struktur og indvirkningen på 

markedsbalancen, uden at dette må føre 

til forskelsbehandling af de pågældende 

erhvervsdrivende, især mellem store og 

små erhvervsdrivende 

 

b) administrativt set er mindst tung for de 

erhvervsdrivende under hensyntagen til 

forvaltningskravene 

 

(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 A7-0366/18 

Ændringsforslag  18 

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 

Artikel 135 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 135 udgår 

Fastsættelse af eksportrestitutioner  

1. Eksportrestitutionerne skal være ens 

for hele EU. De kan differentieres efter 

destination, især når 

verdensmarkedssituationen, specifikke 

krav på visse markeder eller forpligtelser, 

der følger af aftaler indgået i henhold til 

traktatens artikel 218, gør dette 

nødvendigt. 

 

2. Foranstaltninger til fastsættelse af 

restitutioner træffes af Rådet i henhold til 

traktatens artikel 43, stk. 3. 

 

(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 A7-0366/19 

Ændringsforslag  19 

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 

Artikel 136 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] 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 A7-0366/20 

Ændringsforslag  20 

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 

Artikel 137 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 137 udgår 

Eksportrestitutioner for levende kvæg  

1. Ydelsen af eksportrestitutioner for 

levende kvæg er betinget af, at 

dyrevelfærdsbestemmelserne i EU-

retsforskrifterne, navnlig om beskyttelse 

af dyr under transport, overholdes. 

 

2. 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, 

tillægges Kommissionen beføjelser i 

henhold til artikel 160 til at vedtage visse 

retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 

uden for EU's toldområde, herunder 

anvendelse af uafhængig tredjemand. 

 

3. Kommissionen vedtager ved 

gennemførelsesretsakter alle nødvendige 

foranstaltninger til anvendelse af denne 

artikel. Gennemførelsesretsakterne 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 162, stk. 2 

 

(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 A7-0366/21 

Ændringsforslag  21 

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 

Artikel 138 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 138 udgår 

Eksportbegrænsninger  

På grundlag af de eksportlicenser, der 

udstedes for de referenceperioder, som 

gælder for de pågældende produkter, 

sikres det, at de mængdegrænser, der 

følger af aftaler indgået i henhold til 

traktatens artikel 218, overholdes. 

 

Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter til overholdelse 

af mængdegrænserne, herunder ophør 

eller begrænsning af udstedelse af 

eksportlicenser, når sådanne grænser 

overskrides eller kan overskrides. For så 

vidt angår overholdelsen af de 

forpligtelser, der følger af 

Verdenshandelsorganisationens aftale om 

landbrug, berøres eksportlicensernes 

gyldighed ikke af, at en referenceperiode 

udløber. 

 

(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\1009807DA.doc  PE519.388v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.11.2013 A7-0366/22 

Ændringsforslag  22 

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 

Artikel 139 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] 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 A7-0366/23 

Ændringsforslag  23 

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 

Artikel 140 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 140 udgår 

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til 

undersøgelsesproceduren 

 

Kommissionen vedtager ved 

gennemførelsesretsakter de nødvendige 

foranstaltninger til anvendelse af denne 

afdeling, især om: 

 

a) omfordeling af eksportmængder, der 

ikke er tildelt eller udnyttet 

 

b) produkter, der er nævnt i artikel 133, 

stk. 1, litra b). 

 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

stk. 2 

 

(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 A7-0366/24 

Ændringsforslag  24 

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 

Artikel 141 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 141 udgår 

Andre gennemførelsesbeføjelser  

Kommissionen kan ved 

gennemførelsesretsakter fastsætte 

koefficienter til tilpasning af 

eksportrestitutionen i overensstemmelse 

med reglerne i artikel 139, stk. 6. 

 

(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 

 

 


