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6.3.2013 B7-0080/352 

Ändringsförslag  352 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm  
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 94 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(94) En inre marknad förutsätter ett system 

för handel över unionens yttre gränser. 

Handelssystemet bör innefatta importtullar 

och exportbidrag och bör i princip fungera 

på ett sätt som stabiliserar 

unionsmarknaden. Handelssystemet bör 

bygga på de åtaganden som gjorts inom 

ramen för Uruguayrundans multilaterala 

handelsförhandlingar och bilaterala avtal. 

(94) En inre marknad förutsätter ett system 

för handel över unionens yttre gränser. 

Handelssystemet bör innefatta importtullar 

och bör i princip fungera på ett sätt som 

stabiliserar unionsmarknaden. 

Handelssystemet bör bygga på de 

åtaganden som gjorts inom ramen för 

Uruguayrundans multilaterala 

handelsförhandlingar och bilaterala avtal. 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider de internationella marknaderna och medför en orimlig börda för 
producenter i tredjeländer, av vilka många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
inga exportbidrag ska utbetalas, utom eventuellt under särskilda omständigheter i kristider. 
EU måste hålla fast vid sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 om att fasa ut alla 
exportbidrag fram till 2013. Annars kommer EU att förlora trovärdighet i medborgarnas 
ögon. 
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6.3.2013 B7-0080/353 

Ändringsförslag  353 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm m.fl. 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 107 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(107) Bestämmelserna om beviljande av 

bidrag för export till tredjeländer på 

grundval av skillnaden mellan priserna 

inom unionen och på världsmarknaden, 

inom de gränser som fastställs genom 

åtagandena i WTO, bör säkerställa 

unionens deltagande i den internationella 

handeln med vissa av de produkter som 

omfattas av denna förordning. Exporten 

med bidrag bör begränsas både när det 

gäller värde och kvantitet. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider de internationella marknaderna och medför en orimlig börda för 
producenter i tredjeländer, av vilka många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
inga exportbidrag ska utbetalas, utom eventuellt under särskilda omständigheter i kristider. 
EU måste hålla fast vid sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 om att fasa ut alla 
exportbidrag fram till 2013. Annars kommer EU att förlora trovärdighet i medborgarnas 
ögon. 
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6.3.2013 B7-0080/354 

Ändringsförslag  354 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm m.fl. 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 108 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(108) I samband med att exportbidragen 

fastställs bör det genom kontroll av 

utbetalningarna enligt reglerna rörande 

EGFJ säkerställas att begränsningarna 

med avseende på värde iakttas. Kontrollen 

kan förenklas genom att exportbidragen 

obligatoriskt fastställs på förhand, medan 

det för differentierade bidrag bör finnas 

möjlighet att ändra den bestämmelseort 

som fastställts inom ett geografiskt 

område där en enda exportbidragsnivå 

gäller. Om bestämmelseorten ändras bör 

det exportbidrag som gäller den faktiska 

bestämmelseorten utbetalas, dock med 

tillämpning av det maximibelopp som 

gäller för den ursprungliga 

bestämmelseorten. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider de internationella marknaderna och medför en orimlig börda för 
producenter i tredjeländer, av vilka många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
inga exportbidrag ska utbetalas, utom eventuellt under särskilda omständigheter i kristider. 
EU måste hålla fast vid sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 om att fasa ut alla 
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exportbidrag fram till 2013. Annars kommer EU att förlora trovärdighet i medborgarnas 
ögon. 
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6.3.2013 B7-0080/355 

Ändringsförslag  355 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm m.fl. 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 109 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(109) Genom tillförlitlig och effektiv 

kontroll bör det säkerställas att 

kvantitetsbegränsningarna efterlevs. I 

detta syfte bör beviljandet av exportbidrag 

kopplas till en exportlicens. Exportbidrag 

bör beviljas inom de gällande 

begränsningarna, med hänsyn tagen till 

de särskilda omständigheter som gäller 

för varje berörd produkt. Undantag från 

den bestämmelsen bör endast medges för 

bearbetade produkter som inte ingår i 

bilaga I till fördraget och som inte 

omfattas av volymbegränsningar. Om det 

vid export med exportbidrag inte är troligt 

att kvantitetsbegränsningarna kommer att 

överskridas bör det finnas möjlighet att 

avvika från förvaltningsreglerna. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider de internationella marknaderna och medför en orimlig börda för 
producenter i tredjeländer, av vilka många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
inga exportbidrag ska utbetalas, utom eventuellt under särskilda omständigheter i kristider. 
EU måste hålla fast vid sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 om att fasa ut alla 
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exportbidrag fram till 2013. Annars kommer EU att förlora trovärdighet i medborgarnas 
ögon. 
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6.3.2013 B7-0080/356 

Ändringsförslag  356 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm m.fl. 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 110 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(110) När det gäller export av levande 

nötkreatur bör exportbidrag beviljas och 

utbetalas endast om de bestämmelser i 

unionslagstiftningen som rör djurskydd 

iakttas, särskilt de som rör skyddet av djur 

under transport. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider de internationella marknaderna och medför en orimlig börda för 
producenter i tredjeländer, av vilka många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
inga exportbidrag ska utbetalas, utom eventuellt under särskilda omständigheter i kristider. 
EU måste hålla fast vid sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 om att fasa ut alla 
exportbidrag fram till 2013. Annars kommer EU att förlora trovärdighet i medborgarnas 
ögon. 
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6.3.2013 B7-0080/357 

Ändringsförslag  357 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm m.fl. 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 111 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(111) För att garantera exportörer av de 

jordbruksprodukter som omfattas av 

denna förordning lika tillgång till 

exportbidrag bör befogenhet att anta vissa 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

delegeras till kommissionen när det gäller 

tillämpningen av vissa regler avseende 

jordbruksprodukter på produkter som 

exporteras i form av bearbetade varor. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider de internationella marknaderna och medför en orimlig börda för 
producenter i tredjeländer, av vilka många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
inga exportbidrag ska utbetalas, utom eventuellt under särskilda omständigheter i kristider. 
EU måste hålla fast vid sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 om att fasa ut alla 
exportbidrag fram till 2013. Annars kommer EU att förlora trovärdighet i medborgarnas 
ögon. 
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6.3.2013 B7-0080/358 

Ändringsförslag  358 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm m.fl. 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 112 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(112) För att förmå exportörerna att 

iaktta djurskyddskraven och göra det 

möjligt för de behöriga myndigheterna att 

kontrollera att utbetalningarna av 

exportbidrag är korrekta i de fall bidragen 

beviljas under förutsättning att 

djurskyddskraven iakttas, bör befogenhet 

att anta vissa akter i enlighet med artikel 

290 i fördraget delegeras till 

kommissionen när det gäller iakttagande 

av djurskyddskraven utanför unionens 

tullområde, inbegripet användningen av 

oberoende tredje parter. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider de internationella marknaderna och medför en orimlig börda för 
producenter i tredjeländer, av vilka många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
inga exportbidrag ska utbetalas, utom eventuellt under särskilda omständigheter i kristider. 
EU måste hålla fast vid sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 om att fasa ut alla 
exportbidrag fram till 2013. Annars kommer EU att förlora trovärdighet i medborgarnas 
ögon. 
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6.3.2013 B7-0080/359 

Ändringsförslag  359 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm m.fl. 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 113 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(113) För att säkerställa att aktörerna 

fullgör sina skyldigheter när de deltar i 

anbudsförfaranden bör befogenhet att 

anta vissa akter i enlighet med artikel 290 

i fördraget delegeras till kommissionen 

när det gäller fastställandet av det 

primära kravet för frisläppandet av 

licenssäkerheter för exportbidrag som 

beviljats genom upphandling. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider de internationella marknaderna och medför en orimlig börda för 
producenter i tredjeländer, av vilka många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
inga exportbidrag ska utbetalas, utom eventuellt under särskilda omständigheter i kristider. 
EU måste hålla fast vid sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 om att fasa ut alla 
exportbidrag fram till 2013. Annars kommer EU att förlora trovärdighet i medborgarnas 
ögon. 
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6.3.2013 B7-0080/360 

Ändringsförslag  360 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm m.fl. 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 114 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(114) För att minimera den administrativa 

bördan för aktörer och myndigheter bör 

befogenhet att anta vissa akter i enlighet 

med artikel 290 i fördraget delegeras till 

kommissionen när det gäller att fastställa 

trösklar under vilka utfärdande eller 

uppvisande av exportlicens inte krävs, när 

det gäller att fastställa för vilka 

bestämmelseorter eller transaktioner det 

kan vara motiverat att medge undantag 

från kravet på uppvisande av exportlicens 

och när det gäller att tillåta att 

exportlicenser beviljas i efterhand i 

motiverade fall. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider de internationella marknaderna och medför en orimlig börda för 
producenter i tredjeländer, av vilka många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
inga exportbidrag ska utbetalas, utom eventuellt under särskilda omständigheter i kristider. 
EU måste hålla fast vid sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 om att fasa ut alla 
exportbidrag fram till 2013. Annars kommer EU att förlora trovärdighet i medborgarnas 
ögon. 

 


