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6.3.2013 B7-0080/377 

Ändringsförslag  377 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

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 52 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(52) Det bör fastställas horisontella 
bestämmelser för handelsnormerna. 

utgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/378 

Ändringsförslag  378 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

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 55 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(55) Handelsnormer bör i princip gälla 
för alla produkter som saluförs i unionen. 

utgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/379 

Ändringsförslag  379 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

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 59 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(59) För att ta hänsyn till konsumenternas 

förväntningar och bidra till att de 

ekonomiska villkoren för produktion och 

saluföring av jordbruksprodukter förbättras 

liksom jordbruksprodukternas kvalitet, 

samt för att se till att hänsyn tas till de 

ständigt växlande marknadsvillkoren, till 

de föränderliga efterfrågevillkoren, till 

utvecklingen när det gäller de 

internationella normerna och till den 

tekniska utvecklingen, för att motverka att 

det skapas hinder för produktinnovation, 

bör befogenhet att anta vissa akter i 

enlighet med artikel 290 i fördraget 

delegeras till kommissionen när det gäller 

att anta sektors- eller produktspecifika 
handelsnormer i alla handelsled samt 
undantag från tillämpningen av sådana 

normer och när det gäller de ändringar och 

undantag som behöver göras beträffande 

definitioner och varubeskrivningar. 

(59) För att ta hänsyn till konsumenternas 

förväntningar och bidra till att de 

ekonomiska villkoren för produktion och 

saluföring av jordbruksprodukter förbättras 

liksom jordbruksprodukternas kvalitet, 

samt för att se till att hänsyn tas till de 

ständigt växlande marknadsvillkoren, till 

de föränderliga efterfrågevillkoren, till 

utvecklingen när det gäller de 

internationella normerna och till den 

tekniska utvecklingen, för att motverka att 

det skapas hinder för produktinnovation, 

bör befogenhet att anta vissa akter i 

enlighet med artikel 290 i fördraget 

delegeras till kommissionen när det gäller 

undantag från tillämpningen av sådana 

normer och när det gäller de ändringar och 

undantag som behöver göras beträffande 

definitioner och varubeskrivningar. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/380 

Ändringsförslag  380 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

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 33 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 33 utgår 

Nationellt ekonomiskt stöd  

1. I de regioner i medlemsstaterna där 
andelen organiserade producenter inom 
sektorn för frukt och grönsaker är särskilt 
låg får kommissionen i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
162.2, genom genomförandeakter, ge 
medlemsstaterna tillstånd att, på 
välgrundad begäran, ge 
producentorganisationer ett nationellt 
ekonomiskt stöd på högst 80 % av de 
ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 30.1 a. Detta stöd ska läggas till 
driftsfonden. 

 

2. I sådana regioner i medlemsstaterna 
där mindre än 15 % av frukt- och 
grönsaksproduktionens värde saluförs av 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer och 
producentgrupper i enlighet med 
artikel 28 i förordning (EU) nr […] om 
stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och där 
frukt- och grönsaksproduktionen utgör 
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minst 15 % av den totala 
jordbruksproduktionen, får unionen på 
den berörda medlemsstatens begäran ge 
ersättning för det nationella ekonomiska 
stöd som avses i punkt 1. Kommissionen 
ska, genom genomförandeakter, fatta 
beslut om sådan ersättning. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/381 

Ändringsförslag  381 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

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 
Avdelning II – rubrik 1 – kapitel II – avsnitt 5a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Avsnitt 5a 

 Stöd inom humlesektorn 

 Artikel 54a 

 Stöd till producentorganisationer 

 1. Unionen ska finansiera stöd till 
producentorganisationer i humlesektorn 
som är erkända enligt artikel 106 för 
finansiering av de syften som avses i 
artikel 106 c i–iii. 

 2. Förteckningen över medlemsstater som 
tillämpar utbetalningar till 
producentorganisationer enligt punkt 1 
och deras nationella tak för unionsstöd 
fastställs i bilaga XYZ. 

 3. Medlemsstaterna får besluta att 
tillämpa utbetalningar enligt punkt 1 
senast den 1 augusti det år som föregår 
det första året då sådana utbetalningar 
har genomförts. För att finansiera 
utbetalningarna ska medlemsstaterna 
använda upp till 0,5 % av sina nationella 
tak enligt bilaga II till förordning (EU) nr 
[.../...] [förordningen om direktstöd]. 

 4. Medlemsstaterna ska meddela det 
beslut som avses i punkt 3 senast det 
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datum som anges i den punkten. 

 Artikel 54b 

 Delegerade befogenheter 

 För att se till att stödet finansierar de 
syften som avses i artikel 106 och beakta 
de beslut av medlemsstaterna som avses i 
artikel 54a.3 ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 rörande 

 (a) stödansökningar, inklusive regler om 
tidsfrister och åtföljande dokumentation, 

 (b) stödrättigheter, inklusive regler om 
stödberättigande humlearealer och 
beräkning av de belopp som betalas ut till 
varje enskild producentorganisation, 

 (c) påföljder som ska tillämpas vid 
felaktiga utbetalningar, 

 (d) översyn av de nationella tak som 
fastställs i bilaga […]. 

 Artikel 54c 

 Genomförandebefogenheter 

 Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
åtgärder som krävs inom ramen för detta 
avsnitt rörande 

 (a) utbetalningen av stödet, 

 (b) kontroller och inspektioner. 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/382 

Ändringsförslag  382 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

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 
Avdelning II – rubrik 2 – kapitel I – avsnitt 1 – underavsnitt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Allmän handelsnorm utgår 

Överensstämmelse med den allmänna 
handelsnormen 

 

1. För tillämpningen av denna förordning 
ska en produkt anses överensstämma med 
den allmänna handelsnormen om den är 
av sund, god och marknadsmässig 
kvalitet. 

 

2. Om det inte har fastställts några 
handelsnormer enligt underavsnitt 3 och 
enligt rådets direktiv 2000/36/EG28, 
2001/112/EG29, 2001/113/EG30, 
2001/114/EG31, 2001/110/EG32, 
2001/111/EG33, får produkter som är redo 
för saluföring eller leverans till 
slutkonsumenten via detaljhandeln enligt 
artikel 3.7 i förordning (EG) nr 178/2002 
endast saluföras om de överensstämmer 
med den allmänna handelsnormen. 

 

3. En produkt som är avsedd att saluföras 
ska anses överensstämma med den 
allmänna handelsnormen om den 
överensstämmer med en gällande norm, 
som antagits av någon av de 
internationella organisationer som 
förtecknas i bilaga V. 
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Delegerade befogenheter  

För att bemöta förändringar i 
marknadssituationen och ta hänsyn till 
varje sektors särprägel ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 i syfte att anta, 
ändra och medge undantag från de krav 
som gäller för den allmänna 
handelsnormen enligt artikel 56.1, och de 
regler om överensstämmelse som avses i 
artikel 56.3. 

 

____________ 
28
 EGT L 197, 3.8.2000, s. 19. 

29
 EGT L 10,  12.1.2002, s. 58. 

30
 EGT L 10,  12.1.2002, s. 67. 

31
 EGT L 15,  17.1.2002, s. 19. 

32
 EGT L 10,  12.1.2002, s. 47. 

33
 EGT L 10,  12.1.2002, s. 53. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/383 

Ändringsförslag  383 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

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 58 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Handelsnormer får gälla för en eller flera 
av följande produkter och/eller sektorer: 

 (a) Olivolja och bordsoljor när det gäller 
de produkter som avses i led a i del VII i 
bilaga I. 

 (b) Frukt och grönsaker. 

 (c) Bearbetad frukt och bearbetade 
grönsaker. 

 (d) Bananer. 

 (e) Levande växter. 

 (f) Ägg. 

 (g) Fjäderfäkött. 

 (h) Bredbara fetter avsedda att användas 
som livsmedel. 

 (i) Humle. 

De produkter för vilka det har fastställts 

sektor- eller produktspecifika 

handelsnormer får endast saluföras i 

unionen i enlighet med dessa normer. 

De produkter för vilka det har fastställts 

sektor- eller produktspecifika 

handelsnormer får endast saluföras i 

unionen om de överensstämmer med dessa 

normer. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/384 

Ändringsförslag  384 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

Britta Reimers 
 

 

 

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 106 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Producentorganisationer Producentorganisationer 

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 

producentorganisationer som 

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 

producentorganisationer inom frukt- och 
grönsakssektorn och får på begäran 
erkänna producentorganisationer inom 
alla andra sektorer som 

(a)  är sammansatta av producenter inom 

någon av de sektorer som anges i artikel 

1.2, 

(a) är sammansatta och kontrolleras av 
jordbrukare inom någon av de specifika 
sektorer som anges i artikel 1.2, 

(b)  har bildats på initiativ av 

producenterna själva, 
(b) har bildats på initiativ av jordbrukarna 
själva, 

(c) har bildats för ett särskilt syfte, varav 

minst ett av följande: 

(c) har bildats för ett särskilt syfte, varav 

minst ett av följande: 

(i) Att säkerställa att produktionen är 

planerad och anpassad till efterfrågan, 

särskilt när det gäller kvalitet och kvantitet. 

(i) Att säkerställa att produktionen är 

planerad och anpassad till efterfrågan, 

särskilt när det gäller kvalitet och kvantitet. 

(ii) Att främja koncentrationen av utbudet 

och avyttringen av medlemmarnas 

produktion. 

(ii) Att främja koncentrationen av utbudet 

och avyttringen av medlemmarnas 

produktion. 

(iii) Att minska produktionskostnaderna 

och stabilisera produktionspriserna. 

(iii) Att minska produktionskostnaderna 

och stabilisera produktionspriserna. 
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(iv) Att forska om hållbara 

produktionsmetoder och hållbar 

marknadsutveckling. 

(iv) Att forska om hållbara 

produktionsmetoder och hållbar 

marknadsutveckling. 

(v) Att främja och lämna tekniskt stöd för 

användningen av miljövänliga odlings- och 

produktionsmetoder. 

(v) Att främja och lämna tekniskt stöd för 

användningen av miljövänliga odlings- och 

produktionsmetoder. 

 (va) Att främja och tillhandahålla tekniskt 
stöd för användandet av 
produktionsstandarder för att förbättra 
produktkvaliteten och utveckla produkter 
med skyddad ursprungsbeteckning, 
skyddad geografisk beteckning eller en 
nationell kvalitetsmärkning. 

(vi)  Att främja hanteringen av biprodukter 

och avfall för att skydda kvaliteten på 

vatten, mark och landskap samt för att 

bevara och främja den biologiska 

mångfalden. 

(vi) Att främja hanteringen av biprodukter 

och avfall för att skydda kvaliteten på 

vatten, mark och landskap samt för att 

bevara och främja den biologiska 

mångfalden. 

(vii) Att bidra till ett hållbart utnyttjande av 

naturresurserna och till att mildra 

effekterna av klimatförändringarna. 

(vii) Att bidra till ett hållbart utnyttjande av 

naturresurserna och till att mildra 

effekterna av klimatförändringarna. 

 (viia) Att ta fram initiativ inom 
marknadsföring och saluföring. 

 (viib) Att ta fram initiativ för att stärka 
verktyg för innovation, privat lagring, 
förädling och marknadsföring samt 
säljfrämjande åtgärder. 

 (viic) Att genomföra krisförebyggande 
och krishantering. 

 (viid) Att främja deras medlemmars 
utnyttjande av terminsmarknader och 
försäkringssystem och tillhandahålla 
nödvändig teknisk assistans. 

(d) inte intar en dominerande ställning på 

en viss marknad annat än om detta är 

nödvändigt för att uppnå de mål som är 

fastställda i artikel 39 i fördraget. 

(d) inte intar en dominerande ställning på 

en viss marknad annat än om detta är 

nödvändigt för att uppnå de mål som är 

fastställda i artikel 39 i fördraget. 

 (da) saluför produkter som inte omfattas 
av bilaga I i fördraget, förutsatt att de 
produkter som inte omfattas av bilaga I 
utgör högst 49 procent av den totala 
saluförda mängden, utan att detta leder 
till att ett godkännande som 
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producentorganisation i den erkända 
jordbrukssektorn påverkas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/385 

Ändringsförslag  385 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

Britta Reimers 
 

 

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 106b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 106b 

 Erkännande av producentorganisationer 

 1. Medlemsstaterna får som 
producentorganisationer erkänna alla 
juridiska personer eller tydligt definierade 
delar av juridiska personer som har 
ansökt om ett sådant erkännande, under 
förutsättning att 

 (a) de uppfyller villkoren i artikel 106 
första stycket leden b och c, 

 (b) de i det område där de är verksamma 
har ett visst antal medlemmar och/eller en 
lägsta avsättningsbar produktionsvolym, 
som ska fastställas av den berörda 
medlemsstaten, 

 (c) de ger tillräckliga garantier i fråga om 
verksamhetens genomförande när det 
gäller varaktighet, effektivitet och 
tillhandahållande av personal, material 
och teknik till sina medlemmar samt 
koncentration av utbud, 

 (d) de har stadgar som stämmer överens 
med leden a, b och c i denna punkt. 
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 2. Medlemsstaterna får besluta att 
producentorganisationer som på grundval 
av nationell lagstiftning har erkänts före 
den 1 januari 2014 och som uppfyller de 
villkor som anges i punkt 1 i denna 
artikel ska anses vara erkända som 
producentorganisationer enligt 
artikel 106. 

 3. Producentorganisationer som på 
grundval av nationell lagstiftning har 
erkänts före den 1 januari 2014 men som 
inte uppfyller de villkor som anges i punkt 
1 i denna artikel får fortsätta att bedriva 
sin verksamhet inom ramen för nationell 
lagstiftning till och med den 
1 januari 2015. 

 4. Medlemsstaterna ska 

 (a) inom fyra månader efter det att en 
ansökan åtföljd av allt vederbörligt 
underlag har lämnats in besluta om en 
producentorganisation ska erkännas; 
ansökan ska göras i den medlemsstat där 
organisationen har sitt huvudkontor, 

 (b) med regelbundna och av dem själva 
fastställda intervaller kontrollera att 
erkända producentorganisationer följer 
bestämmelserna i detta kapitel, 

 (c) vid bristande efterlevnad eller 
oegentligheter när det gäller 
bestämmelserna i detta kapitel utdöma 
tillämpliga och av dem själva fastställda 
sanktioner för sådana organisationer och 
sammanslutningar och, om nödvändigt, 
besluta att återkalla erkännandet, 

 (d) en gång per år, och senast den 
31 mars, till kommissionen anmäla varje 
beslut om beviljande av eller avslag på 
ansökningar om erkännande eller om 
återkallande av erkännanden som de har 
fattat under det föregående kalenderåret. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/386 

Ändringsförslag  386 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

Britta Reimers 
 

 

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 107 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 107 utgår 

Sammanslutningar av 
producentorganisationer  

 

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har 
bildats på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna. 

 

I enlighet med de regler som antas i 
enlighet med artikel 114 får 
sammanslutningar av 
producentorganisationer bedriva 
respektive utöva samma verksamheter och 
befogenheter som en 
producentorganisation. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/387 

Ändringsförslag  387 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

Britta Reimers 
 

 

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 108 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska på begäran 
erkänna branschorganisationer inom de 

sektorer som anges i artikel 1.2 som 

1. Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
branschorganisationer inom de sektorer 

som anges i artikel 1.2 som 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/388 

Ändringsförslag  388 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

Britta Reimers 
 

 

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 108 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När det gäller branschorganisationer 
inom sektorn för olivolja och bordsoliver 
och sektorn för tobak får det särskilda 
syfte som avses i punkt 1 led c också 
omfatta minst ett av följande mål: 

utgår 

(a) Att koncentrera och samordna utbudet 
och saluföringen av medlemmarnas 
produkter. 

 

(b) Att gemensamt anpassa produktion 
och bearbetning till marknadens krav och 
förbättra produkten. 

 

(c) Att främja rationalisering och 
förbättring inom produktion och 
bearbetning. 

 

Or. en 

 

 


