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Ändringsförslag  373 
Elisabeth Jeggle 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 
Artikel 133 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillämpningsområde 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  

1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 
priser på världsmarknaden, när villkoren 
på den inre marknaden motsvarar vad 

som anges i artikel 154.1, och inom de 
gränser som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget, och 
med respekt för principerna i artikel 3.5 i 

fördraget om Europeiska unionen, 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:  

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

(i) spannmål,  (i) spannmål,  

(ii) ris,  (ii) ris,  

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

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

(iv) Nöt- och kalvkött.  (iv) nöt- och kalvkött, med undantag av 
levande husdjur av nötkreatur som 

omfattas av KN-nr 0102,  

(v) Mjölk och mjölkprodukter.  (v) Mjölk och mjölkprodukter.  

(vi) Griskött.  (vi) griskött, med undantag av levande 
tamsvin som omfattas av KN-nr 0103,  
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(vii) Ägg.  (vii) Ägg.  

(viii) fjäderfäkött,  (viii) fjäderfäkött, med undantag av 
levande fjäderfän som omfattas av KN-

nr 0105,  

(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.  

(b) produkter som anges i led a i–iii, v, vi 
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, 
inklusive produkter som exporterats i 

form av varor som inte omfattas av 

bilaga I i fördraget, i enlighet med 

kommissionens förordning 

(EU) nr 578/2010 av den 29 juni 2010, 
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.  

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.  

 2a. Utan att det påverkar tillämpningen av 

artiklarna 154.1 och 159 ska tillgängliga 

bidrag för de produkter som avses i 

punkt 1 vara 0 euro. 

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.  

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 
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Ändringsförslag  374 
Elisabeth Jeggle 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 
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 

enlighet med det granskningsförfarande 
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som avses i artikel 162.2. 

Or. en 

 
 


