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6.3.2013 B7-0080/390 

Ändringsförslag  390 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

Britta Reimers 
 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 109 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 109 utgår 

Aktörsorganisationer  

I denna förordning avses med 
aktörsorganisationer inom sektorn för 
olivolja och bordsoliver erkända 
producentorganisationer, erkända 
branschorganisationer och erkända 
organisationer för andra aktörer och 
deras sammanslutningar. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/391 

Ändringsförslag  391 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

Britta Reimers 
 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 110 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/392 

Ändringsförslag  392 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

Britta Reimers 
 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 111 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 111 utgår 

Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar  

Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har 
beviljat erkännandet besluta att enskilda 
aktörer eller grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av verksamheten ska erlägga 
hela eller en del av det ekonomiska bidrag 
som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån bidraget är 
avsett att täcka omkostnader som är en 
direkt följd av de aktuella 
verksamheterna. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Ändringsförslag  393 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

Britta Reimers 
 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 
Del 2 – titel 2 – kapitel 3 – avsnitt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Anpassning av utbudet utgår 

Åtgärder som underlättar anpassningen 
av utbudet till marknadens behov 

 

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen 
av utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag 
från marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött: 

 

(a) Att förbättra kvaliteten.  

(b) Att främja en bättre organisation av 
produktion, bearbetning och saluföring. 

 

(c) Att göra det lättare att följa 
marknadsprisutvecklingen. 

 

(d) Att möjliggöra prognoser på kort och 
lång sikt på grundval av de 
produktionsmedel som används. 

 

Saluföringsregler för att förbättra och  
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stabilisera den gemensamma 
vinmarknadens funktion 

För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma marknaden för vin, 
inbegripet de druvor, den must och de 
viner som vinet härrör från, får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom beslut som fattas av de 
erkända branschorganisationerna enligt 
artikel 108. 

 

Saluföringsreglerna ska stå i proportion 
till det eftersträvade målet och får inte 

 

(a) avse transaktioner som görs efter det 
att den berörda produkten släpps ut på 
marknaden för första gången, 

 

(b) tillåta fastställande av priser, inte 
heller riktpriser eller rekommenderade 
priser, 

 

(c) blockera en alltför stor procentandel 
av den normala årliga skörden, 

 

(d) göra det möjligt att vägra att utfärda 
de nationella intyg och unionsintyg som 
krävs för omsättning och saluföring av 
viner om saluföringen är i 
överensstämmelse med ovannämnda 
regler. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Ändringsförslag  394 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 130a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 130a 

 Befrielse från importtullar inom 
sockersektorn 

 1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att helt eller delvis 
tillfälligt avskaffa importtullarna för vissa 
kvantiteter av följande produkter för att 
säkerställa den försörjning som krävs för 
den europeiska sockermarknaden: 

 (a) Socker enligt KN-nummer 1701. 

 (b) Isoglukos enligt KN-nummer 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 och 
1702 90 30. 

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

 2. Senast den 30 november varje år ska 
kommissionen göra en prognos om den 
mängd rörsocker som förväntas 
importeras till unionen under det 
regleringsåret. Prognosen ska grunda sig 
på en uppskattning av rörsockerimporten 
till unionen på basis av handelsavtal 
mellan EU och rörsockerexporterande 
länder. 
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 3. Om prognosen i punkt 2 ger vid handen 
att importen kommer att underskrida 
3,5 miljoner ton ska kommissionen i 
enlighet med punkt 1 anta 
genomförandeakter så att det kan 
importeras en mängd rörsocker som 
motsvarar den mängd med vilken 
importen förutsagts underskrida  
3,5 miljoner ton. All sådan ytterligare 
import ska ske med bibehållande av 
tullförmånerna för de länder vilkas 
rörsockerexport till unionen redan sker 
tullfritt. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/395 

Ändringsförslag  395 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 154 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att ändamålsenligt och effektivt 

reagera på hot om störningar på marknaden 

orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 

eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden ska kommissionen ha 

befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 160 för att vidta de 

åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 

samtidigt som alla åtaganden som följer av 

avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 

i fördraget iakttas. 

Med förbehåll för bestämmelserna i andra 
stycket och med hänsyn tagen till behovet 
att ändamålsenligt och effektivt reagera på 

väsentliga hot om allvarliga störningar på 
marknaden till följd av faktorer som leder 
till eller högst sannolikt kommer att leda 
till kraftiga prisstegringar eller prisfall på 
interna eller externa marknader ska 

kommissionen ha befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 160 

för att vidta de åtgärder som krävs för den 

berörda sektorn, samtidigt som alla 

åtaganden som följer av avtal som ingåtts i 

enlighet med artikel 218 i fördraget iakttas, 
under förutsättning att alla andra 
åtgärder som finns att tillgå enligt denna 
förordning förefaller otillräckliga. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/396 

Ändringsförslag  396 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 
Bilaga XYX (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 BILAGA XY 

 Nationella tak enligt artikel 54 A 

 Tyskland 2 277 000 

 Polen       300 000 

Or. en 

 

 


