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Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

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. 

Or. en 

Begrundelse 

Eksportstøtte forvrider de internationale markeder og lægger en urimelig byrde på 

producenter i tredjelande, hvoraf mange befinder sig i udviklingslande. Udvalget foreslår at 

opretholde dem på nul-euro-niveau, men således at de kan aktiveres i ekstraordinære 

krisetilfælde. EU skal leve op til det tilsagn, der blev givet i WTO’s ministererklæring i 2005 

om at udfase dem alle inden 2013. Ellers vil vi miste troværdighed i borgernes øjne. 
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Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 
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– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 107 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

Or. en 

Begrundelse 

Eksportstøtte forvrider de internationale markeder og lægger en urimelig byrde på 

producenter i tredjelande, hvoraf mange befinder sig i udviklingslande. Udvalget foreslår at 

opretholde dem på nul-euro-niveau, men således at de kan aktiveres i ekstraordinære 

krisetilfælde. EU skal leve op til det tilsagn, der blev givet i WTO’s ministererklæring i 2005 

om at udfase dem alle inden 2013. Ellers vil vi miste troværdighed i borgernes øjne. 
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Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 
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COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 108 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

Or. en 

Begrundelse 

Eksportstøtte forvrider de internationale markeder og lægger en urimelig byrde på 

producenter i tredjelande, hvoraf mange befinder sig i udviklingslande. Udvalget foreslår at 

opretholde dem på nul-euro-niveau, men således at de kan aktiveres i ekstraordinære 

krisetilfælde. EU skal leve op til det tilsagn, der blev givet i WTO’s ministererklæring i 2005 
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om at udfase dem alle inden 2013. Ellers vil vi miste troværdighed i borgernes øjne. 
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Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 109 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

Or. en 

Begrundelse 

Eksportstøtte forvrider de internationale markeder og lægger en urimelig byrde på 

producenter i tredjelande, hvoraf mange befinder sig i udviklingslande. Udvalget foreslår at 

opretholde dem på nul-euro-niveau, men således at de kan aktiveres i ekstraordinære 
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krisetilfælde. EU skal leve op til det tilsagn, der blev givet i WTO’s ministererklæring i 2005 

om at udfase dem alle inden 2013. Ellers vil vi miste troværdighed i borgernes øjne. 
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Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 110 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

Or. en 

Begrundelse 

Eksportstøtte forvrider de internationale markeder og lægger en urimelig byrde på 

producenter i tredjelande, hvoraf mange befinder sig i udviklingslande. Udvalget foreslår at 

opretholde dem på nul-euro-niveau, men således at de kan aktiveres i ekstraordinære 

krisetilfælde. EU skal leve op til det tilsagn, der blev givet i WTO’s ministererklæring i 2005 

om at udfase dem alle inden 2013. Ellers vil vi miste troværdighed i borgernes øjne. 



 

AM\929535DA.doc  PE503.601v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/357 

Ændringsforslag  357 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm m.fl. 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 
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COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 111 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

Or. en 

Begrundelse 

Eksportstøtte forvrider de internationale markeder og lægger en urimelig byrde på 

producenter i tredjelande, hvoraf mange befinder sig i udviklingslande. Udvalget foreslår at 

opretholde dem på nul-euro-niveau, men således at de kan aktiveres i ekstraordinære 

krisetilfælde. EU skal leve op til det tilsagn, der blev givet i WTO’s ministererklæring i 2005 

om at udfase dem alle inden 2013. Ellers vil vi miste troværdighed i borgernes øjne. 
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COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 112 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

Or. en 

Begrundelse 

Eksportstøtte forvrider de internationale markeder og lægger en urimelig byrde på 

producenter i tredjelande, hvoraf mange befinder sig i udviklingslande. Udvalget foreslår at 

opretholde dem på nul-euro-niveau, men således at de kan aktiveres i ekstraordinære 

krisetilfælde. EU skal leve op til det tilsagn, der blev givet i WTO’s ministererklæring i 2005 

om at udfase dem alle inden 2013. Ellers vil vi miste troværdighed i borgernes øjne. 
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COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 113 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

Or. en 

Begrundelse 

Eksportstøtte forvrider de internationale markeder og lægger en urimelig byrde på 

producenter i tredjelande, hvoraf mange befinder sig i udviklingslande. Udvalget foreslår at 

opretholde dem på nul-euro-niveau, men således at de kan aktiveres i ekstraordinære 

krisetilfælde. EU skal leve op til det tilsagn, der blev givet i WTO’s ministererklæring i 2005 

om at udfase dem alle inden 2013. Ellers vil vi miste troværdighed i borgernes øjne. 
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Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 
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COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 114 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

Or. en 

Begrundelse 

Eksportstøtte forvrider de internationale markeder og lægger en urimelig byrde på 

producenter i tredjelande, hvoraf mange befinder sig i udviklingslande. Udvalget foreslår at 

opretholde dem på nul-euro-niveau, men således at de kan aktiveres i ekstraordinære 

krisetilfælde. EU skal leve op til det tilsagn, der blev givet i WTO’s ministererklæring i 2005 

om at udfase dem alle inden 2013. Ellers vil vi miste troværdighed i borgernes øjne. 

 

 


