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6.3.2013 B7-0080/390 

Ændringsforslag  390 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

Britta Reimers 

på egne vegne 

 

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 109 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 109 udgår 

Erhvervsorganisationer  

I denne forordning forstås ved 

"erhvervsorganisationer i olivenolie- og 

spiseolivensektoren" anerkendte 

producentorganisationer, anerkendte 

brancheorganisationer eller anerkendte 

organisationer for andre erhvervsdrivende 

eller sammenslutninger heraf. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/391 

Ændringsforslag  391 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

Britta Reimers 

på egne vegne 

 

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 110 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/392 

Ændringsforslag  392 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

Britta Reimers 

på egne vegne 

 

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 111 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 111 udgår 

Finansielle bidrag fra producenter, der 

ikke er medlemmer 

 

Udvides reglerne for en anerkendt 

producentorganisation, en anerkendt 

sammenslutning af 

producentorganisationer eller en 

anerkendt brancheorganisation i henhold 

til artikel 110, og er aktiviteterne, der er 

omfattet af disse regler, af generel 

økonomisk interesse for personer, hvis 

aktiviteter har forbindelse med de 

pågældende produkter, kan den 

medlemsstat, der har udstedt 

anerkendelsen, beslutte, at individuelle 

erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 

som ikke er medlem af organisationen, 

men som drager fordel af disse aktiviteter, 

over for organisationen helt eller delvis 

skal udrede de finansielle bidrag, 

medlemmerne betaler, såfremt bidragene 

skal dække de udgifter, som er en direkte 

følge af varetagelsen af de pågældende 

aktiviteter. 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Ændringsforslag  393 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

Britta Reimers 

på egne vegne 

 

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 

Del 2 – afsnit 2 – kapitel 3 – afdeling 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

TILPASNING AF UDBUD udgår 

Foranstaltninger til fremme af tilpasning 

af udbuddet til efterspørgslen 

 

For at fremme initiativer i de 

organisationer, der er nævnt i artikel 106 

til 108, som kan lette tilpasningen af 

udbuddet til markedsbehovet, bortset fra 

foranstaltninger, der har med 

tilbagetrækning fra markedet at gøre, 

tillægges Kommissionen beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160 om levende planter, oksekød, 

svinekød, fåre- og gedekød, æg og 

fjerkrækød og træffe: 

 

a) foranstaltninger til forbedring af 

kvaliteten 

 

b) foranstaltninger til fremme af en bedre 

organisation af produktion, forarbejdning 

og afsætning 

 

c) foranstaltninger, der skal gøre det 

lettere at følge markedsprisudviklingen 

 

d) foranstaltninger, der skal muliggøre 

opstilling af kort- eller langsigtede 

prognoser på grundlag af de benyttede 
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produktionsmidler. 

Afsætningsregler med sigte på at forbedre 

og stabilisere det fælles marked for vine 

 

For at det fælles marked for vine, inkl. de 

druer, den most og de vine, som vinene 

hidrører fra, kan fungere bedre og mere 

stabilt, kan producentmedlemsstaterne 

fastlægge afsætningsregler for at regulere 

udbuddet, især ved beslutninger truffet af 

de brancheorganisationer, som er 

anerkendt i henhold til artikel 108. 

 

De pågældende regler skal stå i rimeligt 

forhold til formålet og må ikke: 

 

a) vedrøre transaktioner, der udføres efter 

den første markedsføring af det 

pågældende produkt 

 

b) tillade fastsættelse af priser, end ikke 

vejledende eller anbefalede priser 

 

c) fastfryse for stor en del af den årlige 

høst, der ellers er til rådighed 

 

d) give mulighed for at nægte udstedelse 

af de nationale attester og EU-attester, der 

er nødvendige for omsætning og 

markedsføring af vine, når den 

pågældende markedsføring er i 

overensstemmelse med ovennævnte 

regler. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Ændringsforslag  394 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

 

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 130 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 130a 

 Suspension af importtolden for sukker 

 1. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter, der suspenderer 

anvendelsen af importtold helt eller delvist 

for visse mængder af nedenstående 

produkter med henblik på at sikre den 

nødvendige forsyning til Unionens 

sukkermarked: 

 a) sukker henhørende under KN-kode 

1701 

 b) isoglukose henhørende under KN-kode 

1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 og 

1702 90 30. 

 Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

stk. 2. 

 2. Senest den 30. november hvert år 

udarbejder Kommissionen en prognose 

for den forventede import af rørsukker til 

EU i det pågældende produktionsår. 

Prognosen baseres på et overslag over den 

eksport af rørsukker, der finder sted i 

henhold til handelsaftaler mellem 

Unionen og lande, som eksporterer 
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rørsukker. 

 3. Når prognosen i henhold til stk. 2 

ligger under 3,5 mio. tons for import, 

vedtager Kommissionen 

gennemførelsesretsakter som nævnt i 

stk.1, der giver mulighed for import af 

rørsukker i en mængde, der svarer til det, 

den forventede import ligger under 3,5 

mio. tons. Eventuelle yderligere importer 

organiseres på en sådan måde, at der 

opretholdes præference for lande, hvis 

sukkereksporter til Unionen allerede er 

indrømmet nul-importafgift. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/395 

Ændringsforslag  395 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

 

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 154 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at kunne reagere effektivt over for 

truende markedsforstyrrelser som følge af 

betydelige prisstigninger eller –fald på 

markeder inden for eller uden for EU eller 

andre faktorer, der påvirker markedet, bør 

Kommissionen i henhold til artikel 160 

tillægges beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter for at træffe de 

fornødne foranstaltninger for den 

pågældende sektor, forudsat at de 

forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 

henhold til traktatens artikel 218, 

overholdes. 

Uden at det berører andet afsnit og for at 

kunne reagere effektivt over for væsentlige 

risici for alvorlige markedsforstyrrelser 

som følge af faktorer, der fører til eller 

højst sandsynlig vil føre til betydelige 

prisstigninger eller -fald på markeder inden 

for eller uden for EU, tillægges 

Kommissionen i henhold til artikel 160 

tillægges beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter for at træffe de 

fornødne foranstaltninger for den 

pågældende sektor, forudsat at de 

forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 

henhold til traktatens artikel 218, 

overholdes og forudsat, at enhver anden 

foranstaltning i henhold til denne 

forordning forekommer utilstrækkelig. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/396 

Ændringsforslag  396 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

 

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 

Bilag XYX (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 BILAG XYZ 

 Nationale lofter omhandlet i artikel 54a 

 Tyskland  2 277 000 

 Polen 300 000 

Or. en 

 

 


