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6.3.2013 B7-0080/361 

Ændringsforslag  361 

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 

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 115 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

Or. en 
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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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6.3.2013 B7-0080/362 

Ændringsforslag  362 

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 

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 116 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 betingelserne for, 

at uafhængig tredjemand kan godkende 

beviset for, at en destination, som giver ret 

udgår 
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til differentierede restitutioner, er nået. 

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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6.3.2013 B7-0080/363 

Ændringsforslag  363 

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 

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 117 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

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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6.3.2013 B7-0080/364 

Ændringsforslag  364 

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 

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 

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  
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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 

(EF) nr. 1216/2009 af 30. november 2009 

om en ordning for handelen med visse 

varer fremstillet af landbrugsprodukter 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 

 

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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6.3.2013 B7-0080/365 

Ændringsforslag  365 

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 

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 

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 

 

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 
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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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6.3.2013 B7-0080/366 

Ændringsforslag  366 

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 

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 

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. 

 

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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6.3.2013 B7-0080/367 

Ændringsforslag  367 

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 

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 

Artikel 136 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 136 udgår 

Ydelse af eksportrestitutioner  

1. For produkter i artikel 133, stk. 1, 

litra a), der eksporteres i uforarbejdet 

stand, ydes der kun restitutioner efter 

ansøgning om og mod fremlæggelse af 

eksportlicens. 

 

2. For produkter i stk. 133, stk. 1, litra a), 

anvendes den restitution, der gælder på 

dagen for licensansøgningen, eller som er 

fastlagt ved den pågældende licitation, og 

i tilfælde af differentieret restitution den 

restitution, som gælder samme dag: 

 

a) for den destination, der er angivet i 

licensen, eller 

 

b) for den faktiske destination, hvis denne 

afviger fra den destination, der er angivet 

i licensen, i hvilket tilfælde beløbet ikke 

må overstige det beløb, der gælder for den 

destination, der er angivet i licensen. 

 

Kommissionen træffer ved 

gennemførelsesretsakter passende 

foranstaltninger for at undgå misbrug af 

fleksibiliteten i dette stykke. Sådanne 

foranstaltninger kan især vedrøre 
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ansøgningsproceduren. 

3. For at sikre, at eksportørerne af 

produkter, der er omfattet af traktatens 

bilag I, og produkter forarbejdet på basis 

heraf har lige adgang til 

eksportrestitutioner, tillægges 

Kommissionen beføjelser til ved 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 160 at anvende denne artikels 

stk. 1, og 2, på de varer, der er nævnt i 

denne forordnings artikel 133, stk. 1, litra 

b). 

 

Kommissionen vedtager ved 

gennemførelsesretsakter alle nødvendige 

foranstaltninger til anvendelse af denne 

artikel. Gennemførelsesretsakterne 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 162, stk. 2 

 

4. Restitutionen ydes, når det godtgøres:  

a) at produkterne har forladt EU's 

toldområde i overensstemmelse med 

eksportproceduren i artikel 161 i 

toldtariffen 

 

b) at produkterne i tilfælde af 

differentieret restitution er importeret til 

den destination, der er angivet i licensen, 

eller en anden destination, der var fastsat 

en restitution for, jf. dog stk. 2, litra b). 

 

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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6.3.2013 B7-0080/368 

Ændringsforslag  368 

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 

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 

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 
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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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6.3.2013 B7-0080/369 

Ændringsforslag  369 

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 

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 

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. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Eksportstøtte forvrider de internationale markeder og lægger en urimelig byrde på 
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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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6.3.2013 B7-0080/370 

Ændringsforslag  370 

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 

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 

Artikel 139 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] 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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Ændringsforslag  371 

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 

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 

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 

 

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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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 

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 

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. 

 

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. 

 

 


