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Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på gårdsnivå, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
måste minskas avsevärt. Inom en 
gemensam jordbrukspolitik som grundas 
på prestation (genomförandemodellen) bör 
unionen fastställa de grundläggande 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på gårdsnivå, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
måste minskas avsevärt. Inom en 
gemensam jordbrukspolitik som grundas 
på prestation (genomförandemodellen) bör 
unionen fastställa de grundläggande 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås. 
Den ökande prisvolatiliteten och 
jordbrukarnas sjunkande inkomster, 
vilket har förvärrats av den gemensamma 
jordbrukspolitikens ökade 
marknadsfokus, medför dock att det 
behöver skapas nya offentliga instrument 
för utbudsreglering som säkerställer en 
rättvis fördelning av produktionen mellan 
länder och mellan jordbrukare.
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på att den areal som 
faktiskt är planterad med vinstockar har 
minskat i flera medlemsstater under åren 
2014–2017 och med tanke på det 
produktionsbortfall som följer därav, bör 
medlemsstaterna, i samband med 
fastställandet av den areal för vilken 
tillstånd för nyplantering får beviljas som 
avses i artikel 63.1 i förordning (EU) nr 
1308/2013, kunna välja mellan det 
befintliga underlaget och en procentandel 
av den areal som faktiskt var planterad 
med vinstockar på deras territorier den 31 
juli 2015 ökad med en areal motsvarande 
de planteringsrätter enligt förordning 
(EG) nr 1234/2007 som fanns att tillgå för 
konvertering till tillstånd i den berörda 
medlemsstaten den 1 januari 2016.

(8) Med tanke på att den areal som 
faktiskt är planterad med vinstockar har 
minskat i flera medlemsstater under åren 
2014–2017 och med tanke på det 
produktionsbortfall som följer därav, bör 
den pågående liberaliseringen av 
planteringsrätter upphöra och ersättas 
med en modell för utbudsreglering som 
säkerställer produktionen i alla 
medlemsstater och därigenom skyddar 
mångfalden och kvaliteten i sektorn.
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Artikel 1 – led 24a (nytt)
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(24a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 149a
Offentliga instrument för utbudsreglering
1. En avgift ska införas på den offentliga 
produktions- och marknadsförvaltningen 
i syfte att balansera marknaden, 
stabilisera priserna, tillförsäkra 
producenterna i medlemsstaterna en 
skälig levnadsstandard, strikt reglera 
produktionen, stabilisera priserna och 
begränsa mängden komjölk eller andra 
mjölkprodukter som saluförs av 
medlemsstaterna.
(a) Särskilda stödmekanismer ska införas 
för att hantera nödsituationer inom 
mjölksektorn.
(b) En alternativ 
marknadsregleringsmekanism ska införas 
för mjölk och mjölkprodukter som en 
nödvändig åtgärd för att reglera utbudet, 
trygga säkerheten för producenterna och 
garantera dem anständiga levnadsvillkor 
samt upprätthålla varje medlemsstats rätt 
att producera.
2. Mekanismerna ska omfatta följande:
(a) Genomförandet av ett system som 
garanterar rättvisa produktionspriser.
(b) Förvaltningsinstrument som 
garanterar nationella marknader skydd 
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mot införsel av mjölk från tredjeländer.
(c) Effektiv reglering och övervakning av 
spekulation i 
livsmedelsdistributionskedjorna och 
införande av begränsningar för 
användningen av märkeslösa produkter 
och för de inhemska 
produktionskvantiteter som får säljas.
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