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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 130a  

 Import af råsukker til raffinering: 

eksklusiv 6-måneders periode for 

heltidsraffinaderier 

 1. Indtil udgangen af produktionsåret 

2019/2020 tildeles heltidsraffinaderier en 

eksklusiv importkapacitet på 2 500 000 t 

pr. produktionsår, udtrykt i hvidt sukker. 

 2. Den eneste 

sukkerroeforarbejdningsvirksomhed, der 

var i funktion i 2005 i Portugal, betragtes 

som heltidsraffinaderi. 

 3. Der udstedes kun importlicenser for 

sukker til raffinering til 

heltidsraffinaderier, hvis de pågældende 

mængder ikke overstiger de i stk. 1 

omhandlede mængder. Licenserne kan 

kun overdrages mellem 

heltidsraffinaderier, og deres gyldighed 

udløber ved udgangen af det 

produktionsår, de er udstedt for. 

 Dette stykke finder anvendelse for de 

første seks måneder af hvert 

produktionsår. 

 4. Det er nødvendigt at sikre, at det 

importerede sukker til raffinering 

raffineres i henhold til nærværende 
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underafsnit, og derfor tillægges 

Kommissionen beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 160 for at præcisere følgende:  

 a) visse definitioner for 

importordningernes virkemåde, jf. stk. 1 

 b) de betingelser og krav, en 

erhvervsdrivende skal opfylde for at 

kunne ansøge om importlicens, herunder 

at der skal stilles sikkerhed 

 c) regler for administrative sanktioner. 

 5. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

de nødvendige bestemmelser vedrørende 

beviser og dokumentation, der skal 

fremlægges i forbindelse med de 

gældende krav og forpligtelser for 

importører, navnlig heltidsraffinaderier. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

stk. 2. 

Or. en 

Begrundelse 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 UNDERAFDELING 1 

 ORDNING TIL REGULERING AF 

PRODUKTIONEN I 

MÆLKESEKTOREN 

 Artikel 103a 

 1. I denne afdeling forstås ved: 

 a) "mælk": det produkt, der fremkommer 

ved malkning af én eller flere køer 

 b) "andre mejeriprodukter": andre 

mejeriprodukter af enhver art bortset fra 

mælk, især skummetmælkspulver, fløde, 

smør, yoghurt og ost; hvor det er relevant, 

kan disse konverteres til 

"mælkeækvivalenter" ved anvendelse af 

koefficienter, der fastsættes af 

Kommissionen ved 

gennemførelsesretsakter 

 c) "producent": en landbruger, hvis 

bedrift ligger på en medlemsstats 

geografiske område, og som producerer 

og afsætter mælk, eller som forbereder sig 

på at gøre det i meget nær fremtid 

 d) "bedrift": som defineret i artikel 4 i 

EU-forordningen om direkte betalinger 
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 e) "opkøber": virksomheder eller 

sammenslutninger, som køber mælk af 

producenter 

 - for at indsamle, emballere, oplagre, 

afkøle og forarbejde mælk eller 

mejeriprodukter, herunder på kontrakt 

 - for at sælge den videre til en eller flere 

virksomheder, der behandler eller 

forarbejder mælk eller andre 

mejeriprodukter. 

 f) "leverance": enhver leverance af mælk, 

bortset fra andre mejeriprodukter, fra en 

producent til en opkøber, uanset om 

transporten foretages af producenten, en 

opkøber, et foretagende, som forarbejder 

eller behandler sådanne produkter, eller 

tredjemand 

 g) "direkte salg": en producents salg eller 

overdragelse af mælk direkte til 

forbrugerne og en producents salg eller 

overdragelse af andre mejeriprodukter 

 h) "afsætning": leverancer af mælk eller 

direkte salg af mælk eller andre 

mejeriprodukter 

 i) "individuel kvote": en producents kvote 

pr. 1. april i hver tolvmånedersperiode 

 j) "national kvote": den kvote, der er 

omhandlet i artikel 103b, som er fastsat 

for hver enkelt medlemsstat 

 k) "disponibel kvote": den kvote, som 

producenterne kan råde over den 31. 

marts i den tolvmånedersperiode, som 

overskudsafgiften beregnes for, under 

hensyntagen til alle overdragelser, alt salg 

og alle konverteringer og midlertidige 

omfordelinger som omhandlet i denne 

forordning, der har fundet sted i den 

pågældende tolvmånedersperiode. 

 2. Med hensyn til definitionerne i stk. 1, 

litra e), betragtes enhver sammenslutning 

af opkøbere fra samme geografiske 

område, der på sine medlemmers vegne 

udfører de nødvendige administrative og 

regnskabsmæssige opgaver i forbindelse 
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med betalingen af overskudsafgiften, også 

som opkøber. Ved anvendelsen af første 

punktum i dette afsnit betragtes 

Grækenland som ét geografisk område, 

hvor et offentligt organ kan sidestilles 

med en sammenslutning af opkøbere. 

 3. For navnlig at sikre, at ingen mængder 

mælk eller andre mejeriprodukter, som 

afsættes, udelukkes fra kvoteordningerne, 

kan Kommissionen, samtidig med at den 

overholder definitionen af "leverance" i 

stk. 1, litra f), justere definitionen af 

"direkte salg" ved en delegeret retsakt. 

 Artikel 103b 

 Nationale kvoter 

 1. De nationale kvoter for produktion af 

mælk og andre mejeriprodukter i syv på 

hinanden følgende tolvmånedersperioder 

fra den 1. april 2015 (i det følgende 

benævnt "tolvmånedersperioder") er 

fastsat i bilag [IVa]. 

 2. De kvoter, der er nævnt i stk. 1, fordeles 

mellem producenterne i henhold til 

artikel 103c, idet der skelnes mellem 

leverancer og direkte salg. Enhver 

overskridelse af de nationale kvoter 

beregnes nationalt i de enkelte 

medlemsstater i henhold til denne 

afdeling, idet der skelnes mellem 

leverancer og direkte salg. 

 3. De nationale kvoter, der er anført i 

bilag [IVa], fastsættes uden at foregribe 

en eventuel revision på baggrund af den 

generelle markedssituation og særlige 

forhold i visse medlemsstater. 

 4. For Bulgarien, Tjekkiet, Estland, 

Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, 

Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet 

omfatter de nationale kvoter al mælk og 

alle mælkeækvivalenter, der leveres til en 

opkøber eller sælges direkte, uanset om 

produktion eller afsætning sker i medfør 

af en overgangsordning i disse lande. 

 5. Kommissionen fastsætter ved 
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gennemførelsesretsakter de bestemmelser, 

der er nødvendige for at opnå ensartet 

anvendelse af denne artikel i 

medlemsstaterne. Procedurer, meddelelser 

og tekniske kriterier fastsættes i disse 

bestemmelser. 

 Artikel 103c 

 Individuelle kvoter 

 1. Producenternes individuelle kvote eller 

kvoter pr. 1. april 2015 skal være lig med 

deres individuelle referencemængder pr. 

31. marts 2015, uden at dette berører 

overdragelser, salg og konverteringer af 

kvoten, der træder i kraft den 1. april 

2015. 

 2. Producenterne kan have en eller to 

individuelle kvoter, en for leverancer og 

en anden for direkte salg. En producents 

mængder kan kun konverteres fra den 

ene kvote til den anden af medlemsstatens 

kompetente myndighed efter behørigt 

begrundet anmodning fra producenten. 

 3. Har en producent to kvoter, beregnes 

vedkommendes bidrag til en eventuel 

overskudsafgift særskilt for hver kvote. 

 4. Kommissionen kan ved 

gennemførelsesretsakter forhøje den del 

af den finske nationale kvote, der tildeles 

til leverancer, jf. artikel 59, til højst 

200 000 tons for at kompensere de finske 

SLOM-producenter. Denne reserve, der 

skal tildeles efter 

fællesskabslovgivningen, kan 

udelukkende tildeles producenter, hvis ret 

til at genoptage produktionen er blevet 

påvirket af tiltrædelsen. 

 5. De individuelle kvoter ændres, hvis det 

er relevant, for hver af de pågældende 

tolvmånedersperioder, således at summen 

af de individuelle kvoter for leverancer og 

for direkte salg for hver medlemsstat ikke 

overskrider den tilsvarende del af den 

nationale kvote, der er justeret i henhold 

til artikel 103e for at tage hensyn til 

eventuelle nedsættelser i forbindelse med 
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overførsler til den nationale reserve, jf. 

artikel 103g. 

 Artikel 103d 

 Tildeling af kvoter fra den nationale 

reserve 

 Medlemsstaterne fastsætter de regler, der 

er nødvendige, for at producenterne på 

grundlag af objektive kriterier, som skal 

meddeles Kommissionen, kan få tildelt 

alle eller en del af kvoterne fra den 

nationale reserve, jf. artikel 103g. 

 Artikel 103e 

 Kvoteforvaltning 

 1. Kommissionen justerer inden udløbet 

af denne periode ved 

gennemførelsesretsakter, som fastsat i 

artikel 103v, for hver enkelt medlemsstat 

og for hver enkelt periode fordelingen af 

de nationale kvoter på "leverancer" og 

"direkte salg" i lyset af de konverteringer, 

producenterne har anmodet om mellem de 

individuelle kvoter for leverancer og 

direkte salg. 

 2. Medlemsstaterne sender hvert år inden 

de datoer, som Kommissionen fastsætter, 

og efter de regler, den fastsætter ved en 

gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 

med artikel 162, Kommissionen de 

oplysninger, der er nødvendige for at: 

 a) foretage den justering, der er 

omhandlet i denne artikels stk. 1 

 b) beregne den overskudsafgift, som hver 

medlemsstat skal betale. 

 Artikel 103f 

 Fedtindhold 

 1. For hver producent fastsættes et 

referencefedtindhold, der skal gælde for 

den individuelle kvote for leverancer, der 

er tildelt denne producent. 

 2. For så vidt angår de kvoter, 

producenterne får tildelt pr. 31. marts 

2015 i henhold til artikel 105c, stk. 1, er 
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det referencefedtindhold, som er 

omhandlet i stk. 1, det samme som det 

referencefedtindhold, der anvendes for 

kvoten på denne dato. 

 3. Referencefedtindholdet ændres ved den 

konvertering, der er omhandlet i 

artikel 103c, stk. 2, og ved erhvervelse, 

overførsel eller midlertidig overførsel af 

kvoter i henhold til regler, der fastsættes 

af Kommissionen ved en 

gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 

103v, litra b). 

 4. For nye producenter, der har fået tildelt 

en individuel kvote for leverancer 

udelukkende fra den nationale reserve, 

fastsættes fedtindholdet i henhold til 

regler, der fastsættes af Kommissionen 

ved en gennemførelsesretsakt i henhold til 

artikel 103v, litra b). 

 5. Det individuelle referencefedtindhold, 

der er nævnt i stk. 1, justeres eventuelt, 

når denne forordning træder i kraft, og 

derefter ved begyndelsen af hver 

tolvmånedersperiode i det omfang, det er 

nødvendigt, således at det vægtede 

gennemsnit af det individuelle 

repræsentative fedtindhold for hver 

medlemsstat ikke overstiger det 

referencefedtindhold, som er anført i 

bilag [VIa], med mere end 0,1 g/kg. 

 Artikel 103g 

 Den nationale reserve 

 1. Hver medlemsstat etablerer en national 

reserve som en del af de nationale kvoter, 

der er fastsat i bilag [IVa], navnlig med 

henblik på at foretage de tildelinger, der 

er fastsat i artikel 103b. Den nationale 

reserve suppleres efter behov ved 

inddragelse af de mængder, der er nævnt i 

artikel 103h, ved tilbageholdelse af en del 

af overførslerne, jf. artikel 103n, eller ved 

lineær nedskæring af samtlige 

individuelle kvoter. Disse kvoter fordeles 

fortsat efter det oprindelige 

anvendelsesformål, dvs. leverancer eller 
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direkte salg. 

 2. Eventuelle supplerende kvoter, der 

tildeles en medlemsstat, tilgår automatisk 

den nationale reserve og fordeles efter det 

forventede behov mellem leverancer og 

direkte salg. 

 3. Kvoter, der tilgår den nationale reserve, 

har ikke noget referencefedtindhold. 

 Artikel 103h 

 Virksomhedsophør 

 1. Når en fysisk eller juridisk person, som 

råder over individuelle kvoter, ikke 

længere opfylder betingelserne i artikel 

103aa, litra c), i en tolvmånedersperiode, 

overgår de tilsvarende mængder senest 

den 1. april i det efterfølgende kalenderår 

til den nationale reserve, medmindre den 

pågældende person igen bliver producent, 

jf. artikel 103b, litra c), inden denne dato. 

 Når den pågældende person igen bliver 

producent senest ved udgangen af den 

anden tolvmånedersperiode efter 

tilbagetrækningen, overgår hele eller en 

del af den individuelle kvote, som er 

trukket tilbage, til den pågældende person 

senest den 1. april efter 

ansøgningsdatoen. 

 2. Hvis en producent ikke sælger mindst 

85 % af sin individuelle kvote over en 

periode på mindst tolv måneder, kan den 

pågældende medlemsstat beslutte, om og 

på hvilke vilkår den ubrugte kvote helt 

eller delvis skal overføres til den nationale 

reserve. 

 Medlemsstaterne kan bestemme, på hvilke 

vilkår en kvote gentildeles en producent, 

hvis denne genoptager handelen. 

 3. Stk. 1 og 2 anvendes ikke i tilfælde af 

force majeure eller i behørigt begrundede 

tilfælde, som har midlertidig indflydelse 

på de pågældende producenters 

produktionskapacitet og er anerkendt som 

sådanne af den kompetente myndighed. 
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 Artikel 103i 

 Midlertidig overførsel 

 1. Senest ved udløbet af hver 

tolvmånedersperiode tillader 

medlemsstaterne for den pågældende 

periode midlertidig overførsel af en del af 

de individuelle kvoter, som de dertil 

berettigede producenter ikke agter at 

udnytte. 

 Medlemsstaterne kan regulere 

overførslerne efter producentkategori 

eller mælkeproduktionens struktur og 

begrænse dem til opkøberniveau eller 

inden for regioner samt give tilladelse til 

overførsel af hele kvoten i de tilfælde, der 

er nævnt i artikel 103h, stk. 3, og 

fastsætte, i hvilket omfang producenten 

igen kan foretage overførsel. 

 2. Hver medlemsstat kan beslutte ikke at 

anvende stk. 1 ud fra et af følgende 

kriterier eller begge kriterier: 

 a) nødvendigheden af at lette 

strukturudvikling og strukturtilpasninger 

 b) bydende nødvendige administrative 

hensyn 

 Artikel 103j 

 Overførsel af kvoter sammen med jord 

 1. Individuelle kvoter overføres sammen 

med bedriften til de producenter, som 

overtager bedriften ved salg, 

bortforpagtning, overdragelse ved arv, 

forskudsarv eller enhver anden 

overtagelse, der indebærer lignende 

retsvirkninger for producenten, efter 

regler, som medlemsstaterne fastsætter 

under hensyntagen til de arealer, der 

anvendes til mælkeproduktion, eller til 

andre objektive kriterier og eventuelt til 

en aftale mellem parterne. Den del af 

kvoten, som eventuelt ikke overføres 

sammen med bedriften, overgår til den 

nationale reserve. 

 2. Hvis kvoterne er blevet overført eller 
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overføres i overensstemmelse med stk. 1 

ved forpagtning eller andre 

arrangementer med tilsvarende 

retsvirkning, kan medlemsstaterne på 

grundlag af objektive kriterier, og for at 

kvoterne udelukkende tildeles 

producenter, beslutte, at kvoten ikke skal 

overføres sammen med bedriften. 

 3. Hvis der overføres jord til de offentlige 

myndigheder og/eller til offentlig brug, 

eller overførslen sker til ikke-

landbrugsmæssige formål, beslutter 

medlemsstaterne, at der skal iværksættes 

de nødvendige foranstaltninger med 

henblik på at beskytte parternes legitime 

interesser, særlig foranstaltninger, der 

giver de tidligere producenter mulighed 

for at fortsætte med mælkeproduktion, 

hvis de ønsker at gøre det. 

 4. Hvis der ikke er enighed mellem 

parterne, i tilfælde af forpagtningsaftaler, 

der er ved at udløbe uden mulighed for 

forlængelse på samme vilkår, eller i 

situationer, der indebærer lignende 

retsvirkninger, overføres de pågældende 

individuelle kvoter helt eller delvis til 

producenten, som overtager dem i 

henhold til regler vedtaget af 

medlemsstaterne under hensyntagen til 

parternes legitime interesser. 

 Artikel 103k 

 Særlige overførselsforanstaltninger 

 1. For at gennemføre en vellykket 

omstrukturering af mælkeproduktionen 

eller for at forbedre miljøet kan 

medlemsstaterne efter nærmere 

bestemmelser, som de fastsætter under 

hensyntagen til parternes legitime 

interesser: 

 a) yde producenter, der forpligter sig til 

definitivt at opgive hele deres 

mælkeproduktion eller en del af den, en 

godtgørelse, der udbetales i én eller flere 

årlige rater, og overføre de således 

frigivne individuelle kvoter til den 
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nationale reserve 

 b) på grundlag af objektive kriterier 

fastsætte, på hvilke betingelser 

producenter ved begyndelsen af en 

tolvmånedersperiode mod betaling kan 

opnå, at den ansvarlige myndighed eller 

det organ, der er udpeget af denne 

myndighed, omfordeler individuelle 

kvoter, som ved udgangen af den 

forudgående tolvmånedersperiode er 

endeligt frigivet af andre producenter mod 

en godtgørelse i én eller flere årlige rater 

svarende til ovennævnte betaling 

 c) centralisere og overvåge overførsler af 

kvoter uden jord 

 d) ved overførsel af jord med henblik på 

miljøforbedring bestemme, at den 

pågældende individuelle kvote tildeles en 

producent, der opgiver jorden, men 

ønsker at fortsætte med mælkeproduktion 

 e) på grundlag af objektive kriterier 

fastsætte, i hvilke regioner og 

indsamlingsområder endelige overførsler 

af kvoter uden overførsel af den 

tilsvarende jord er tilladt med henblik på 

at forbedre mælkeproduktionens struktur 

 f) efter anmodning fra en producent til 

den ansvarlige myndighed eller til et 

organ, der er udpeget af denne 

myndighed, tillade endelig overførsel af 

kvoter uden overførsel af den tilsvarende 

jord eller omvendt med henblik på at 

forbedre mælkeproduktionens struktur på 

bedriftsniveau eller at muliggøre 

ekstensivering af produktionen. 

 2. Stk. 1 kan gennemføres på nationalt 

plan, på passende regionalt plan eller i 

specificerede indsamlingsområder. 

 Artikel 103l 

 Tilbageholdelse af kvoter 

 1. Medlemsstaterne kan i forbindelse med 

overførsler som omhandlet i artikel 103j 

og 103k på grundlag af objektive kriterier 

tilbageholde en del af de individuelle 
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kvoter, som overføres til den nationale 

reserve. 

 2. Hvis kvoter er blevet overført eller 

overføres i overensstemmelse med 

artikel 103j og 103k med eller uden den 

tilhørende jord ved forpagtning eller 

andre arrangementer med tilsvarende 

retsvirkning, kan medlemsstaterne på 

grundlag af objektive kriterier, og for at 

kvoterne udelukkende tildeles 

producenter, beslutte, om og på hvilke 

betingelser kvoterne helt eller delvis skal 

overføres til den nationale reserve. 

 Artikel 103n 

 Støtte til erhvervelse af kvoter 

 En offentlig myndighed må i forbindelse 

med salg, overførsel eller tildeling af 

kvoter i henhold til denne afdeling ikke 

yde nogen form for finansiel støtte, der er 

direkte knyttet til erhvervelsen af kvoter. 

 Artikel 103m 

 Overskudsafgift 

 1. Mælk og andre mejeriprodukter, der 

afsættes ud over den nationale kvote, 

pålægges en overskudsafgift. 

 Afgiften fastsættes til 27,83 EUR/100 kg 

mælk. 

 2. Medlemsstaterne skal betale 

Fællesskabet den overskudsafgift, der 

følger af en overskridelse af den nationale 

kvote beregnet på nationalt plan og fastsat 

særskilt for leverancer og direkte salg, og 

indbetale 99 % af den afgift, der skal 

betales, til EGFL mellem den 16. oktober 

og den 30. november efter den 

pågældende tolvmånedersperiode. 

 3. Hvis den overskudsafgift, der er nævnt i 

stk. 1, ikke er betalt inden den fastsatte 

dato, fratrækker Kommissionen efter 

høring af Komitéen for 

Landbrugsfondene et beløb svarende til 

den ubetalte overskudsafgift fra de 

månedlige betalinger, jf. artikel xx og 
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artikel xx, stk. x, i den horisontale 

forordning. Inden Kommissionen træffer 

sin beslutning, underrettes den 

pågældende medlemsstat, som skal afgive 

svar inden for en uge. Artikel xx i den 

horisontale forordning finder ikke 

anvendelse. 

 Artikel 103o 

 Producenternes bidrag til den 

overskudsafgift, der skal betales 

 Overskudsafgiften fordeles i henhold til 

artikel 103m og 103s fuldt ud på de 

producenter, der har medvirket til 

overskridelserne af de nationale kvoter, 

som omhandlet i artikel 103b, stk. 2. 

 Producenterne har pligt til at betale 

medlemsstaten deres andel af den 

overskudsafgift, der skal betales, og som 

beregnes i henhold til artikel 103e, 103f 

og 103p, alene fordi de har overskredet 

deres disponible kvoter, jf. dog 

artikel 103p, og artikel 103s, stk. 1. 

 Artikel 103p 

 Overskudsafgift på leverancer 

 1. Med henblik på den endelige beregning 

af overskudsafgiften forhøjes eller 

nedsættes de mængder, der er leveret af 

hver enkelt producent, således at den 

eventuelle forskel mellem det faktiske 

fedtindhold og referencefedtindholdet 

afspejles. 

 2. Medlemsstaterne træffer beslutning om 

de enkelte producenters andel i betalingen 

af overskudsafgiften efter eventuel 

omfordeling af den uudnyttede del af den 

nationale kvote, der er afsat til leverancer, 

enten i forhold til hver enkelt producents 

individuelle kvoter eller på grundlag af 

objektive kriterier, der fastsættes af 

medlemsstaterne 

 a) enten på nationalt plan på grundlag af 

den mængde, hvormed den enkelte 

producents kvote er overskredet, eller 
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 b) først på opkøberniveau og derefter om 

nødvendigt på nationalt plan. 

 Artikel 103q 

 Opkøbernes rolle 

 1. Opkøberne har ansvaret for at opkræve 

den andel af overskudsafgiften, som de 

berørte producenter skal betale, og skal 

inden en dato, som Kommissionen 

fastsætter ved gennemførelsesretsakter, jf. 

artikel 103v, litra d), f) og g), til 

medlemsstatens kompetente organ 

indbetale disse bidrag, der fratrækkes den 

mælkepris, som betales til de producenter, 

der er ansvarlige for overskridelsen, eller, 

hvis dette ikke er muligt, opkræves på 

enhver anden passende måde. 

 2. Hvis en opkøber helt eller delvis træder 

i stedet for en eller flere opkøbere, tages 

der hensyn til producenternes individuelle 

kvoter for den resterende del af den 

løbende tolvmånedersperiode efter 

fradrag af allerede leverede mængder og 

under hensyn til deres fedtindhold. Dette 

afsnit gælder også, hvis en producent 

overgår fra en opkøber til en anden. 

 3. Hvis de mængder, en producent har 

leveret i en referenceperiode, overstiger 

den pågældendes disponible kvote, kan 

den relevante medlemsstat bestemme, at 

opkøberen efter detaljerede regler, der 

fastlægges af medlemsstaten, som forskud 

på producentens bidrag til afgiften skal 

tilbageholde en del af mælkeprisen for 

hver af denne producents leverancer, der 

overstiger hans kvote. Medlemsstaten kan 

fastsætte særlige bestemmelser, der giver 

opkøberne mulighed for at fratrække dette 

forskud, når producenterne leverer til 

flere opkøbere. 

 Artikel 103r 

 Godkendelse 

 Status som opkøber er underlagt 

forudgående godkendelse fra 

medlemsstaten i henhold til kriterier, der 
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fastsættes af Kommissionen ved 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 103u, litra f), og med den 

procedure, der er fastsat ved 

gennemførelsesretsakter i henhold til 

artikel 103v. 

 Artikel 103s 

 Overskudsafgift på direkte salg 

 1. Ved direkte salg træffer 

medlemsstaterne beslutning om de enkelte 

producenters bidrag til betalingen af 

overskudsafgiften efter eventuel 

omfordeling af den uudnyttede del af den 

nationale kvote, der er afsat til direkte 

salg, på regionalt eller nationalt plan. 

 2. Medlemsstaterne fastsætter 

udgangspunktet for beregning af 

producentens bidrag til overskudsafgiften 

på grundlag af den samlede mængde 

mælk, som er solgt, overdraget eller 

anvendt til fremstilling af de 

mejeriprodukter, som er solgt eller 

overdraget, ved at anvende de kriterier, 

som Kommissionen fastsætter ved 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 103u, litra b). 

 3. Der foretages ingen justering på 

grundlag af fedtindhold ved den endelige 

beregning af overskudsafgiften. 

 4. Kommissionen fastsætter ved 

gennemførelsesretsakter, jf. artikel 103v, 

litra d) og f), hvordan og hvornår 

overskudsafgiften skal betales til 

medlemsstatens kompetente organ. 

 Artikel 103t 

 Overskydende eller ikke-betalte beløb 

 1. Hvis det i forbindelse med leverancer 

eller direkte salg konstateres, at der skal 

betales overskudsafgift, og det bidrag, der 

er opkrævet hos producenterne, er højere 

end afgiften, kan medlemsstaten: 

 a) helt eller delvis anvende det 

overskydende beløb til at finansiere de 
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foranstaltninger, der er omhandlet i 

artikel 103k, stk. 1, litra a), og/eller 

 b) helt eller delvist omfordele disse beløb 

til producenter, der 

 - falder ind under de prioritetskategorier, 

medlemsstaterne har fastlagt på grundlag 

af objektive kriterier, og inden for den 

periode, der fastsættes af Kommissionen 

ved delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 103u, litra 

g) 

 - befinder sig i en ekstraordinær situation 

som følge af en national foranstaltning, 

der ikke har nogen forbindelse med den 

kvoteordning for mælk og andre 

mejeriprodukter, som er fastsat i dette 

kapitel. 

 2. Hvis det konstateres, at der ikke skal 

betales overskudsafgift, tilbagebetales de 

forskud, opkøberne eller medlemsstaten 

eventuelt har opkrævet, senest ved udløbet 

af den efterfølgende tolvmånedersperiode. 

 3. Hvis en opkøber ikke har opfyldt sin 

forpligtelse til at opkræve producentens 

bidrag til overskudsafgiften, jf. artikel 

103q, kan medlemsstaten opkræve det 

skyldige beløb direkte hos producenten, 

uden at dette foregriber eventuelle 

sanktioner, den kan pålægge den opkøber, 

der ikke har opfyldt sin forpligtelse. 

 4. Hvis en producent eller en opkøber ikke 

overholder betalingsfristen, betales der 

morarenter til medlemsstaten, som 

fastsættes af Kommissionen ved en 

gennemførelsesretsakt, jf. artikel 103v, 

litra e). 

 Artikel 103u 

 Delegerede retsakter 

 For at sikre, at mælkekvoteordningens 

mål, navnlig effektiv udnyttelse og 

beregning af individuelle kvoter samt 

opkrævning og anvendelse af afgiften, 

nås, vedtager Kommissionen ved 
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delegerede retsakter regler for: 

 a) midlertidige og endelige 

kvotekonverteringer 

 b) omfordeling af uudnyttede kvoter 

 c) tærsklen for fedtkorrektionsfaktoren 

 d) producenternes forpligtelse til at levere 

til godkendte opkøbere 

 e) kriterier for medlemsstaternes 

godkendelse af opkøbere 

 f) de objektive kriterier for omfordeling af 

overskydende afgift 

 g) en eventuel ændring af definitionen af 

"direkte salg", jf. definitionen af 

"leverance" som fastsat i artikel 103a, 

litra f). 

 Artikel 103v 

 Gennemførelsesretsakter 

 Kommissionen vedtager ved 

gennemførelsesretsakter de regler, der er 

nødvendige for anvendelsen af 

kvoteordningen, herunder: 

 a) de endelige konverteringer og 

fordelingen efter underretning af 

medlemsstaterne om de nationale kvoter 

på leverancer og direkte salg 

 b) fastsættelse af koefficienten for 

fedtindhold i de individuelle kvoter og 

fedtkorrektion 

 c) medlemsstaternes fastsættelse af 

mælkeækvivalenten 

 d) procedure, tidsfrist og fremgangsmåde 

for betaling af afgiften, omfordeling af 

overskydende afgift samt reduktion eller 

forskud, når tidsfristen skal overholdes 

 e) pålæggelse af morarenter for forsinket 

betaling og korrekte gebyrer på afgiften 

 f) underretning af producenterne om nye 

definitioner, meddelelse af individuelle 

kvoter og oplysning om afgiften 

 g) oplysning om anvendelse af og aftaler 
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om den ekstra afgift i mælkesektoren 

 h) fastlæggelse af en model for angivelse 

af leverancer og direkte salg 

 i) producenters og opkøberes udarbejdelse 

af erklæringer, registrering og 

indberetning af oplysninger 

 j) kontrol af leverancer og direkte salg. 

Or. en 

Begrundelse 

Milk producers have severely felt the consequences of what presumably was supposed to be a 

sof landing for the sector: a progressive slight increase of the milk quota for each member 

state, preparing the end of the system by 2015. It has been clear that the changes introduced 

are far from having had a neglectable effect over milk farms as some have been put out of 

business and others have been very often paying to sell their product, instead of making a 

living. These reasons constitute enough empirical evidence to justify the prolongation of the 

current quota system in order to allow for an appropriate regulation of the market of milk and 

milk products. 
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6.3.2013 B7-0080/399 

Ændringsforslag  399 

Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 

Dăncilă, Eric Andrieu and others 

 

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 IV a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 BILAG IVa 

 Nationale kvoter: mængde (tons) pr. 12-

måneders periode pr. medlemsstat 

 Medlemsstat  

 Belgien 3 602 114.910 

 Bulgarien 1 049 517.616 

 Tjekkiet 2 935 144.857 

 Danmark 4 847 909.473 

 Tyskland 30 318 928.750 

 Estland 692 926.049 

 Irland 5 784 422.236 

 Grækenland  879 614.757 

 Spanien 6 557 555.445 

 Frankrig 26 371 231.277 

 Italien 11 288 542.866 

 Cypern 155 658.792 

 Letland 781 132.698 

 Litauen 1 827 638.981 

 Luxembourg 292 754.310 

 Ungarn 2 133 404.521 
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 Malta 52 205.729 

 Nederlandene 12 050 492,655 

 Østrig 2 992 728.488 

 Polen  10 055 797,056 

 Portugal 2 088 904.546 

 Rumænien 3 277 196.478 

 Slovenien 618 173.380 

 Slovakiet 1 115 756.221 

 Finland 2 619 044.220 

 Sverige 3 594 029.658 

 Det Forenede Kongerige

 15 896 704.566 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/400 

Ændringsforslag  400 

Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 

Dăncilă, Eric Andrieu and others 

 

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 VI a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 BILAG VIa 

 REFERENCEFEDTINDHOLD JF. 

ARTIKEL 103F 

 Medlemsstat g/kg 

 Belgien 36.91 

 Bulgarien 39.10 

 Tjekkiet 42.10 

 Danmark 43.68 

 Tyskland 40.11 

 Estland 43.10 

 Grækenland  36.10 

 Spanien 36.37 

 Frankrig 39.48 

 Irland 35.81 

 Italien 36.88 

 Cypern  34.60 

 Letland  40.70 

 Litauen 39.90 

 Luxembourg 39.17 

 Ungarn 38.50 
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 Nederlandene 42.36 

 Østrig 40.30 

 Polen  39.00 

 Portugal 37.30 

 Rumænien 38.50 

 Slovenien 41.30 

 Slovakiet 37.10 

 Finland 43.40 

 Sverige 43.40 

 Det Forenede Kongerige 39.70 

Or. en 

Begrundelse 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries. 
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6.3.2013 B7-0080/401 

Ændringsforslag  401 

Britta Reimers 
for ALDE-Gruppen 

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 12 – stk. 2 a (nyt) 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. I forbindelse med denne artikel 

vedtager Parlamentet og Rådet i 

overensstemmelse med artikel 43, stk. 2, i 

traktaten en udtømmende liste over 

kriterier, som skal opfyldes, for at en 

markedssituation skal anses for at kræve 

offentlig intervention. 

Or. en 

Begrundelse 

Det sikres med dette ændringsforslag, at det bliver mere objektivt, hvad der udløser offentlig 

intervention, og mere forudsigeligt for landbrugerne. Det indfører dog ikke en automatik. 
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6.3.2013 B7-0080/402 

Ændringsforslag  402 

Britta Reimers 
for ALDE-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 

Betragtning 82 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (82a) Forordning (EF) nr. 1234/2007 

fastsætter, at sukkerkvoterne udløber pr. 

30. september 2015. For at sikre en 

gnidningsløs overgang for sektoren indtil 

kvoteordningen udløber, er det passende 

at forlænge kvoteordningen med to år. 

Or. en 

Begrundelse 

En udvidelse af kvoteordningen med to år sikrer en blød landing for sektoren. 

 Forlængelsen bør begrænses til to år med henblik på at styrke sukkersektorens 

konkurrencedygtighed. 
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6.3.2013 B7-0080/403 

Ændringsforslag  403 

Britta Reimers 
for ALDE-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 

Betragtning 83 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (83a) Kommissionen sikrer en retfærdig 

balance mellem rettigheder og 

forpligtelser mellem producenter af 

sukkerrør og sukkerroer med henblik på 

at sikre retfærdig konkurrence og et bredt 

udbud i EU's sukkersektor. Når importen 

af rørsukker fra partnere, der er omfattet 

af præferenceordningen, ligger under det 

forventede niveau, bør Kommissionen 

tillade yderligere toldfri import med 

henblik på at sikre, at der er tilstrækkelige 

råvarer til rådighed på EU's 

sukkermarked. 

Or. en 

Begrundelse 

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 

imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 

increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 

well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 

order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 

obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 

permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels 
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6.3.2013 B7-0080/404 

Ændringsforslag  404 

Britta Reimers 
for ALDE-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 

Betragtning 84 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (84a) For at give sukkerroeavlerne 

mulighed for at fuldende deres tilpasning 

til den vidtgående reform, som 

gennemførtes i sukkersektoren i 2006, og 

videreføre bestræbelserne på at styrke 

konkurrenceevnen siden da, bør den 

nuværende kvoteordning forlænges indtil 

udløbet af produktionsåret 2017/2018. 

Kommissionen bør i den forbindelse 

kunne tildele produktionskvoter til de 

medlemsstater, der opgav hele deres kvote 

i 2006. 

Or. en 



 

AM\929564DA.doc  PE503.601v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/405 

Ændringsforslag  405 

Britta Reimers 
for ALDE-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 

Betragtning 84 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (84b) Med henblik på den endelige 

ophævelse af kvoteordningen efter 2018 

bør Kommissionen inden den 1. juli 2016 

forelægge Parlamentet og Rådet en 

rapport om, hvilke procedurer, der er 

hensigtsmæssige i forbindelse med den 

nuværende kvoteordnings ophør, og om 

sektorens fremtid efter kvoternes ophør i 

2018, indeholdende alle nødvendige 

forslag med henblik på at forberede hele 

sektoren på tiden efter 2018. Inden den 

31. december 2014 bør Kommissionen 

også fremlægge en rapport om 

forsyningskædens funktion inden for 

Unionens sukkersektor. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/406 

Ændringsforslag  406 

Britta Reimers 
for ALDE-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 

Betragtning 94 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(94) Et indre marked kræver en ordning for 

samhandel ved EU's ydre grænser. En 

sådan samhandelsordning bør omfatte 

importtold og eksportrestitutioner og bør i 

princippet stabilisere EU-markedet. 

Samhandelsordningen bør baseres på de 

aftaler, der er indgået i forbindelse med de 

multilaterale handelsforhandlinger under 

Uruguay-runden og bilaterale aftaler. 

(94) Et indre marked kræver en ordning for 

samhandel ved EU's ydre grænser. En 

sådan samhandelsordning bør omfatte 

importtold. Samhandelsordningen bør 

baseres på de aftaler, der er indgået i 

forbindelse med de multilaterale 

handelsforhandlinger under Uruguay-

runden og bilaterale aftaler. 

Or. en 

 

 


