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6.3.2013 B7-0080/361 

Ändringsförslag  361 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 115 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(115) För att ta hänsyn till konkreta 
situationer som motiverar fullständigt 
eller delvist berättigande till exportbidrag, 
och för att hjälpa aktörer att överbrygga 
perioden mellan ansökan om och 
slutbetalningen av exportbidraget, bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att anta 
åtgärder rörande ett annat datum för 
exportbidraget, konsekvenserna för 
betalningen av exportbidraget när ett 
produktnummer eller en bestämmelseort 
som anges i licensen inte överensstämmer 
med den faktiska produkten eller 
bestämmelseorten, förskottsbetalning av 
exportbidrag, inbegripet villkoren för 
ställandet och frisläppandet av en 
säkerhet, när det gäller kontroller och 
bevis om det råder tvivel om produkternas 
verkliga bestämmelseort, även 
möjligheten till återimport till unionens 
tullområde, bestämmelseorter som 
behandlas som export från unionen och 
inbegripande av bestämmelseorter inom 
unionens tullområde som berättigar till 
exportbidrag.  

utgår 

Or. en 
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Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  
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6.3.2013 B7-0080/362 

Ändringsförslag  362 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 116 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(116) För att säkerställa att produkter 
som beviljas exportbidrag exporteras från 
unionens tullområde och för att undvika 
att de skickas tillbaka till det området, 
samt för att minimera aktörernas 
administrativa börda när det gäller att 
skaffa fram och lämna in bevis på att 
bidragsprodukter som beviljats 
differentierade bidrag har nått 
bestämmelselandet, bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller den tidsfrist inom vilken 
utförseln från unionens tullområde måste 
vara slutförd, inbegripet tiden för tillfällig 
återinförsel, den bearbetning som 
produkter som beviljats exportbidrag får 
genomgå under den perioden, bevis på att 
produkter som beviljats differentierade 
bidrag har nått en bestämmelseort, de 
bidragströsklar och villkor enligt vilka 
exportörer inte behöver uppvisa sådana 
bevis, och när det gäller villkor för 
oberoende tredje parts godkännande av 
bevis på att produkter som beviljats 
differentierade bidrag har nått en 
bestämmelseort.  

utgår 
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Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  
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6.3.2013 B7-0080/363 

Ändringsförslag  363 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 117 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(117) För att ta hänsyn till de särdrag som 
kännetecknar de olika sektorerna bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att anta 
särskilda krav och villkor för aktörer och 
produkter som är berättigade till 
exportbidrag, däribland produkternas 
definition och egenskaper, och för 
fastställandet av koefficienter för 
beräkningen av exportbidrag. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  
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6.3.2013 B7-0080/364 

Ändringsförslag  364 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 
Artikel 133 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 133 utgår 

Tillämpningsområde  

1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 
priser på världsmarknaden och inom de 
gränser som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget, får 
skillnaden mellan dessa prisnoteringar 
eller priser och priserna i unionen 
utjämnas genom exportbidrag för 

 

(a) produkter inom följande sektorer som 
exporteras i obearbetad form: 

 

(i) spannmål,  

(ii) ris,  

(iii) socker, när det gäller produkter som 
anges i leden b– d och g i del III i 
bilaga I, 

 

(iv) Nöt- och kalvkött.  

(v) Mjölk och mjölkprodukter.  

(vi) Griskött.  

(vii) Ägg.  

(viii) fjäderfäkött,  
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(b) produkter som anges i led a i–iii, v och 
vii som ska exporteras i form av sådana 
bearbetade varor enligt rådets förordning 
(EG) nr 1216/2009 av den 30 november 
2009 om systemet för handeln med vissa 
varor som framställs genom bearbetning 
av jordbruksprodukter och i form av 
produkter som innehåller socker enligt 
bilaga I del X punkt b. 

 

2. Exportbidragen för produkter som 
exporteras i form av bearbetade varor får 
inte vara högre än de som tillämpas för 
samma produkter när de exporteras i 
obearbetad form. 

 

3. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av denna 
artikel. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2. 

 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  
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6.3.2013 B7-0080/365 

Ändringsförslag  365 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 
Artikel 134 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 134 utgår 

Fördelning av exportbidragen  

De kvantiteter som får exporteras med 
exportbidrag ska fördelas med den metod 
som 

 

(a) är bäst lämpad med hänsyn till 
produktens art och situationen på den 
relevanta marknaden och som gör det 
möjligt att utnyttja de disponibla 
resurserna på effektivaste sätt med 
beaktande av unionsexportens effektivitet 
och struktur och dess inverkan på 
marknadsbalansen, utan att detta medför 
diskriminering mellan berörda aktörer, 
särskilt inte mellan små och stora aktörer, 

 

(b) ur administrativ synpunkt är minst 
besvärlig för aktörerna med hänsyn till de 
administrativa kraven. 

 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
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bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  



 

AM\929557SV.doc  PE503.601v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0080/366 

Ändringsförslag  366 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 
Artikel 135 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 135 utgår 

Fastställande av exportbidrag  

1. Exportbidragen ska vara desamma och 
gälla för samma produkter i hela 
unionen. Om det är nödvändigt, framför 
allt på grund av situationen på 
världsmarknaden, de särskilda kraven på 
vissa marknader eller sådana skyldigheter 
som följer av avtal som ingåtts i enlighet 
med artikel 218 i fördraget, får 
exportbidragen variera för olika 
bestämmelseorter. 

 

2. Åtgärder för fastställandet av 
exportbidrag ska vidtas av rådet i enlighet 
med artikel 43.3 i fördraget. 

 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  
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6.3.2013 B7-0080/367 

Ändringsförslag  367 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 
Artikel 136 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 136 utgår 

Beviljande av exportbidrag  

1. Bidrag för produkter förtecknade i 
artikel 133.1 a som exporteras i 
obearbetat tillstånd ska endast beviljas 
efter ansökan och mot uppvisande av 
exportlicens. 

 

2. Det exportbidrag som ska tillämpas på 
produkter enligt artikel 133.1 a ska vara 
det bidrag som gäller den dag då 
licensansökan lämnas in eller det bidrag 
som följer av det aktuella 
anbudsförfarandet och, om det rör sig om 
ett differentierat bidrag, det bidrag som 
gäller samma dag 

 

(a) för den bestämmelse som anges i 
licensen, eller 

 

(b) för den faktiska bestämmelsen, om den 
är en annan än den som anges i licensen; 
om så är fallet ska det tillämpliga beloppet 
inte överstiga det belopp som gäller för 
den bestämmelse som är angiven i 
licensen. 

 

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra missbruk av 
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den flexibilitet som avses i denna punkt. 
Dessa åtgärder kan i synnerhet avse 
förfarandet för inlämning av 
ansökningar. 

3. För att kunna garantera exportörer av 
de produkter som anges i bilaga I till 
fördraget, och produkter som framställs 
av dessa, lika tillgång till exportbidrag ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 i denna förordning för att 
tillämpa punkterna 1 och 2 i denna artikel 
på de produkter som avses i 
artikel 133.1 b i denna förordning. 

 

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av denna 
punkt. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2. 

 

4. Exportbidraget ska utbetalas efter 
framläggande av bevis om att 

 

(a) produkterna har lämnat unionens 
tullområde i enlighet med det 
exportförfarande som avses i artikel 161 i 
tullkodexen, 

 

(b) och, när det gäller differentierade 
bidrag, att produkterna har importerats 
till den bestämmelseort som anges i 
licensen eller en annan bestämmelseort 
för vilken exportbidraget fastställdes, utan 
att detta påverkar bestämmelserna i 
punkt 2 b. 

 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  
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6.3.2013 B7-0080/368 

Ändringsförslag  368 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 
Artikel 137 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 137 utgår 

Exportbidrag för levande djur inom nöt- 
och kalvköttssektorn 

 

1. När det gäller produkter inom nöt- och 
kalvköttssektorn ska beviljandet och 
utbetalningen av bidrag för export av 
levande djur omfattas av krav på att 
bestämmelserna i unionens 
djurskyddslagstiftning iakttas, särskilt 
skydd av djur under transport. 

 

2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att 
kontrollera en korrekt utbetalning av 
exportbidrag i de fall bidragen beviljas 
under förutsättning att djurskyddskraven 
iakttas, ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 om iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter. 

 

3. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av denna 
artikel. Genomförandeakterna ska antas i 
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enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2. 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  
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6.3.2013 B7-0080/369 

Ändringsförslag  369 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 
Artikel 138 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 138 utgår 

Exportbegränsningar  

Åtaganden i fråga om volymer som följer 
av avtal som ingåtts i enlighet med 
artikel 218 i fördraget ska iakttas på 
grundval av de exportlicenser som 
utfärdas för de referensperioder som 
gäller för de aktuella produkterna. 

 

Kommissionen får anta de 
genomförandeakter som krävs för att 
volymåtagandena ska kunna fullgöras 
och däribland avbryta eller begränsa 
utfärdandet av exportlicenser när 
åtagandena överskrids eller kan 
överskridas. När det gäller fullgörandet 
av de skyldigheter som följer av WTO:s 
jordbruksavtal ska det faktum att en 
referensperiod löper ut inte påverka 
exportlicensernas giltighet. 

 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
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bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  
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6.3.2013 B7-0080/370 

Ändringsförslag  370 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 
Artikel 139 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  
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Ändringsförslag  371 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 
Artikel 140 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 140 utgår 

Genomförandebefogenheter i enlighet 
med granskningsförfarandet  

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av detta 
avsnitt, särskilt rörande 

 

(a) omfördelning av exporterbara 
kvantiteter som inte har tilldelats eller 
utnyttjats, 

 

(b) de produkter som avses i 
artikel 133.1 b.  

Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2. 

 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  
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Ändringsförslag  372 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 
Artikel 141 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 141 utgår 

Andra genomförandebefogenheter  

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa 
koefficienter som justerar exportbidragen 
i enlighet med de regler som antagits 
enligt artikel 139.6. 

 

Or. en 

Motivering 

Exportbidrag snedvrider internationella marknader och lägger en orimligt stor börda på 
producenter i tredje länder, varav många finns i utvecklingsländer. Utskottet föreslår att 
bidragen hålls på nollnivå. De ska dock i exceptionella krissituationer kunna aktiveras. EU 
måste fullgöra sitt åtagande från WTO:s ministerkonferens 2005 att senast 2013 fasa ut alla 
bidrag. Om så inte sker, kommer medborgarnas förtroende för EU att urholkas.  

 

 


