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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 130a  

 Import av råsocker avsett för raffinering: 
sex månaders ensamrätt för 
heltidsraffinaderier 

 1. Fram till utgången av regleringsåret 
2019/2020 garanteras heltidsraffinaderier 
ensamrätt att importera 2 500 000 ton 
vitsocker per regleringsår. 

 2. Den enda anläggningen för 
bearbetning av sockerbetor i drift 2005 i 
Portugal bedöms vara ett 
heltidsraffinaderi. 

 3. Importlicenser för socker för 
raffinering ska endast utfärdas till 
heltidsraffinaderier, förutsatt att de 
berörda kvantiteterna understiger de 
kvantiteter som anges i punkt 1. 
Licenserna får endast överföras mellan 
heltidsraffinaderier och upphör att gälla i 
slutet av det regleringsår för vilket de 
utfärdats. 

 Denna punkt ska tillämpas under de 
första sex månaderna av varje 
regleringsår. 

 4. För att säkerställa att importerat socker 
avsett för raffinering raffineras i enlighet 
med detta underavsnitt ska kommissionen 
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ges befogenhet att anta delegerade akter, i 
enlighet med artikel 160, genom vilka 
man fastställer:  

 a) vissa definitioner som behövs för att det 
importsystem som avses i punkt 1 ska 
fungera, 

 b) de villkor och stödberättigandekrav 
som en aktör måste uppfylla för att få 
lämna in en ansökan om importlicens, 
inbegripet ställandet av säkerhet, 

 c) regler om administrativa påföljder. 

 5. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med hjälp av vilka 
man fastställer de regler som är 
nödvändiga för att avgöra vilka underlag 
som ska läggas fram med avseende på de 
krav och skyldigheter som är tillämpliga 
på importörer, och i synnerhet 
heltidsraffinaderier. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 162.2. 

Or. en 

Motivering 

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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Förslag till förordning 
Del II – avdelning II – kapitel II – avsnitt III – underavsnitt 1 (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 UNDERAVSNITT 1 

 SYSTEM FÖR 
PRODUKTIONSSTYRNING INOM 
MJÖLKSEKTORN 

 Artikel 103a 

 1. I detta avsnitt gäller följande 
definitioner: 

 a) mjölk: mjölkavkastningen från en eller 
flera kor, 

 b) övriga mjölkprodukter: alla 
mjölkprodukter förutom mjölk, särskilt 
skummjölk, grädde, smör, yoghurt och 
ost; när så är lämpligt ska dessa räknas 
om till "mjölkekvivalenter" med hjälp av 
koefficienter som ska fastställas av 
kommissionen genom 
genomförandeakter, 

 c) producent : jordbrukare vars jordbruk 
är beläget inom en medlemsstats 
geografiska gränser och som producerar 
och säljer mjölk eller som förbereder sig 
för att börja med detta inom kort, 

 d) anläggning: enligt definitionen i artikel 
4 i EU:s förordning om direktstöd, 
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 e) uppköpare: företag eller en 
sammanslutning som köper upp mjölk 
från producenter 

 – för att låta den undergå insamling, 
förpackning, lagring, kylning eller 
bearbetning (även inom ramen för avtal), 

 – för att sälja den till ett eller flera företag 
som behandlar eller bearbetar mjölk eller 
andra mjölkprodukter, 

 f) leverans: alla leveranser av enbart 
mjölk, dvs. inga andra mjölkprodukter, av 
en producent till en uppköpare, oavsett 
om transporten utförs av producenten, en 
uppköpare, ett företag som behandlar 
eller bearbetar sådana produkter eller av 
en tredje part, 

 g) direktförsäljning: en producents totala 
försäljning eller samtliga överlåtelser av 
mjölk direkt till konsumenterna samt en 
producents totala försäljning eller 
samtliga överlåtelser av andra 
mjölkprodukter, 

 h) saluföring: leverans av mjölk eller 
direktförsäljning av mjölk eller andra 
mjölkprodukter, 

 i) individuell kvot: producentens kvot 
den 1 april i en tolvmånadersperiod, 

 j) nationell kvot: den kvot som avses i 
artikel 103b och som fastställs för varje 
medlemsstat, 

 k) disponibel kvot: kvot disponibel för 
producenterna den 31 mars under den 
tolvmånadersperiod för vilken 
överskottsavgiften beräknas, med 
beaktande av all försäljning samt alla 
överföringar, omställningar och tillfälliga 
omfördelningar som föreskrivs i denna 
förordning och som skett under denna 
tolvmånadersperiod. 

 2. När det gäller definitionen i punkt 1 e 
ska som uppköpare betraktas även varje 
sammanslutning av uppköpare inom 
samma geografiska område som för 
medlemmarnas räkning utför det 
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administrativa och bokföringsmässiga 
arbete som krävs för inbetalningen av 
överskottsavgiften. I samband med 
tillämpningen av den första meningen i 
detta stycke ska Grekland betraktas som 
ett enda geografiskt område där ett 
offentligt organ får betraktas som 
sammanslutning av uppköpare. 

 3. Kommissionen får med iakttagande av 
definitionen av leverans i led f, och 
genom en delegerad akt, justera 
definitionen av direktförsäljning för att 
särskilt säkerställa att inga kvantiteter av 
mjölk som saluförs eller andra 
mjölkprodukter hamnar utanför 
kvotsystemet. 

 Artikel 103b 

 Nationella kvoter 

 1. De nationella kvoterna för produktion 
av mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs under fem på varandra följande 
perioder på tolv månader med början den 
1 april 2015 (nedan kallade 
tolvmånadersperioder) fastställs i 
bilaga [IVa]. 

 2. De kvoter som avses i punkt 1 ska 
fördelas mellan producenter i enlighet 
med artikel 103c, varvid åtskillnad ska 
göras mellan leveranser och 
direktförsäljning. Eventuella 
överskridanden av de nationella kvoterna 
ska fastställas på nationell nivå inom 
varje medlemsstat, i enlighet med detta 
avsnitt och för leveranser och 
direktförsäljning var för sig. 

 3. De nationella kvoter som avses i 
bilaga (IVa) ska fastställas utan att det 
påverkar eventuella revideringar med 
hänsyn till det allmänna marknadsläget 
eller specifika förhållanden i vissa 
medlemsstater. 

 4. För Bulgarien, Tjeckien, Estland, 
Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, 
Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och 
Slovakien ska de nationella kvoterna 
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omfatta all komjölk eller mjölkekvivalent 
som levereras till en uppköpare eller säljs 
direkt för konsumtion, oavsett om den 
produceras eller saluförs enligt en 
övergångsbestämmelse som är tillämplig i 
dessa länder. 

 5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de regler som 
krävs för att säkra att denna artikel 
tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. 
Förfaranden, anmälningar och tekniska 
kriterier ska fastställas i dessa regler. 

 Artikel 103c 

 Individuella kvoter 

 1. Producenternas individuella kvot eller 
kvoter den 1 april 2015 ska vara lika med 
deras individuella referenskvantitet eller 
referenskvantiteter den 31 mars 2015, 
utan att det påverkar överföringar, 
försäljning och omställningar av kvoter 
som träder i kraft den 1 april 2015. 

 2. En producent kan ha antingen en eller 
två individuella kvoter, en för leverans 
och en för direktförsäljning. 
Omställningen av en producents 
kvantiteter från en kvot till en annan kan 
endast göras av det behöriga organet i 
medlemsstaten, på vederbörligen 
motiverad begäran från producenten. 

 3. Om en producent förfogar över två 
kvoter ska dennes bidrag till en eventuell 
överskottsavgift beräknas separat på varje 
kvot. 

 4. Den del av den finska nationella kvoten 
som är avdelad för leveranser enligt 
artikel 105l får av kommissionen genom 
genomförandeakter ökas upp till 
200 000 ton för att kompensera finska 
Slom-producenter. Denna reserv, som ska 
tilldelas i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen, ska 
uteslutande användas för producenter 
vars rätt att återuppta produktion har 
påverkats av anslutningen. 
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 5. De individuella kvoterna ska när så 
krävs ändras för var och en av de aktuella 
tolvmånadersperioderna, så att för varje 
medlemsstat summan av de individuella 
kvoterna avseende leveranser och av dem 
som avser direktförsäljning inte överstiger 
den motsvarande del av den nationella 
kvoten som justerats i enlighet med artikel 
103e, med hänsyn till eventuella 
minskningar som gjorts för tilldelningar 
till den nationella reserven enligt 
artikel 103g. 

 Artikel 103d 

 Tilldelning av kvoter ur den nationella 
reserven 

 Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser för att, utifrån objektiva 
kriterier som ska meddelas kommissionen, 
mellan producenterna kunna fördela alla 
eller en del av kvoterna i den nationella 
reserven enligt artikel 103g. 

 Artikel 103e 

 Förvaltning av kvoter 

 1. För varje medlemsstat och för varje 
period ska kommissionen, före periodens 
slut och genom genomförandeakter enligt 
artikel 103v, justera fördelningen mellan 
leveranser och direktförsäljning av de 
nationella kvoterna med hänsyn till de 
omräkningar mellan de individuella 
kvoterna för leveranser och för 
direktförsäljning som begärts av 
producenterna. 

 2. Medlemsstaterna ska varje år till 
kommissionen före de datum och enligt de 
föreskrifter som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt i enlighet med 
artikel 162, överlämna nödvändiga 
uppgifter 

 a) för den justering som avses i punkt 1 i 
denna artikel, 

 b) för beräkningen av den överskottsavgift 
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som varje medlemsstat ska betala. 

 Artikel 103f 

 Fetthalt 

 1. Varje producent ska tilldelas en 
referenshalt för fett som ska tillämpas på 
den individuella kvoten för leveranser 
som den producenten tilldelats. 

 2. För de kvoter som tilldelas producenter 
den 31 mars 2015 i enlighet med 
artikel 105c.1 ska den referenshalt för fett 
som avses i punkt 1 vara lika med den 
referenshalt som den dagen gäller för 
denna kvot. 

 3. Referenshalten för fett ska ändras i och 
med sådan omställning som avses i 
artikel 103c.2 och när kvoter förvärvas, 
överförs eller tillfälligt överförs i enlighet 
med regler som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103v b. 

 4. För nya producenter som har en 
individuell kvot för leveranser, vilken helt 
och hållet kommer från den nationella 
reserven, ska fetthalten fastställas i 
enlighet med regler som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103v b. 

 5. De individuella referenshalter som 
avses i punkt 1 ska vid behov justeras när 
denna förordning träder i kraft och 
därefter vid tolvmånadersperiodens 
början när så krävs, så att för varje 
medlemsstat det vägda medelvärdet av 
dessa halter inte med mer än 0,1 gram per 
kg överskrider den referensfetthalt som 
fastställs i bilaga [VIa]. 

 Artikel 103g 

 Nationella reserven 

 1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv inom ramen för de 
nationella kvoter som avses i bilaga [IVa], 
särskilt med avseende på den tilldelning 
som föreskrivs i artikel 103b. Den 
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nationella reserven ska vid behov ökas 
genom återtagande av kvantiteter enligt 
artikel 103h, genom avdrag från de 
överföringar som föreskrivs i artikel 103n 
eller genom en linjär minskning av alla 
individuella kvoter. Ändamålet för dessa 
kvoter, dvs. leveranser eller 
direktförsäljning, ska förbli detsamma. 

 2. Alla tilläggskvoter som tilldelas en 
medlemsstat ska automatiskt sättas in i 
den nationella reserven och fördelas 
mellan leveranser och direktförsäljning 
på grundval av en uppskattning av 
behoven. 

 3. För de kvoter som överförts till den 
nationella reserven ska ingen referenshalt 
för fett anges. 

 Artikel 103h 

 Fall då verksamhet upphör 

 1. När en fysisk eller juridisk person som 
innehar kvoter under en 
tolvmånadersperiod inte längre uppfyller 
kraven enligt artikel 103a a c, ska dessa 
kvoter övergå till den nationella reserven 
senast den 1 april det påföljande 
kalenderåret, utom om denna person på 
nytt blir producent i den mening som 
avses i artikel 103b c senast den dagen. 

 Om den berörda fysiska eller juridiska 
personen på nytt blir producent senast i 
slutet av den andra tolvmånadersperiod 
som följer på indragningen av kvoterna, 
ska hela eller en del av den individuella 
kvot som dragits in återlämnas till den 
personen senast den 1 april efter dagen 
för ansökan. 

 2. Om en producent under åtminstone en 
tolvmånadersperiod inte saluför en 
kvantitet motsvarande minst 85 procent av 
sin individuella kvot kan medlemsstaten 
besluta om, och på vilka villkor, den 
outnyttjade kvoten helt eller delvis ska 
återgå till den nationella reserven. 

 Medlemsstaten får fastställa under vilka 
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villkor en kvot ska återgå till den berörda 
producenten om denne återupptar 
saluföringen. 

 3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas 
vid force majeure eller i vederbörligen 
motiverade fall som godkänts av den 
behöriga myndigheten och där de berörda 
producenternas produktionskapacitet 
endast påverkas tillfälligt. 

 Artikel 103i 

 Tillfällig överföring 

 1. Vid utgången av varje 
tolvmånadersperiod ska medlemsstaterna, 
för den berörda perioden, godkänna 
tillfällig överföring av en del av de 
individuella kvoter som den därtill 
berättigade producenten inte avser att 
utnyttja. 

 Medlemsstaterna får reglera 
överföringarna med hänsyn till 
producentkategori eller 
mjölkproduktionens struktur och får 
begränsa överföringar till uppköparnivå 
eller, inom regioner, tillåta total 
överföring i de fall som avses i artikel 
103h.3, samt fastställa i vilken mån 
överföringarna får ske på nytt. 

 2. Varje medlemsstat får besluta att inte 
tillämpa punkt 1 på grundval av ett eller 
båda av följande kriterier: 

 a) Behovet att underlätta strukturell 
utveckling och anpassning. 

 b) Betydande administrativa behov. 

 Artikel 103j 

 Överföring av kvoter tillsammans med 
mark 

 1. Individuella kvoter ska överföras 
tillsammans med jordbruksföretaget till de 
producenter som tar över det vid 
försäljning, utarrendering, faktiskt eller 
förtida arv eller vid annan överföring som 
har jämförbara rättsverkningar för 
producenterna, i enlighet med närmare 
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föreskrifter som medlemsstaterna ska 
fastställa med hänsyn till de arealer som 
används för mjölkproduktion eller andra 
objektiva kriterier samt med beaktande av 
eventuella avtal mellan parterna. Den del 
av kvoten som eventuellt inte överförs 
med jordbruksföretaget ska överföras till 
den nationella reserven. 

 2. I samband med att kvoter har överförts 
eller överförs i enlighet med punkt 1 på 
grundval av ett arrendekontrakt eller på 
annat sätt med jämförbara 
rättsverkningar, kan medlemsstaterna, 
med utgångspunkt i objektiva kriterier 
och med syftet att kvoterna uteslutande 
ska tilldelas producenterna, besluta att 
kvoterna inte överförs tillsammans med 
jordbruksföretaget. 

 3. Om mark överlåts till offentliga 
myndigheter och/eller för offentligt bruk 
eller om överföringar sker i syften som 
inte har något samband med jordbruk, 
ska medlemsstaterna föreskriva att 
nödvändiga åtgärder för att skydda 
parternas rättmätiga intressen vidtas och 
särskilt att den överförande producenten 
ges möjlighet att fortsätta med 
mjölkproduktion om det är dennes avsikt. 

 4. Om det inte finns något avtal mellan 
parterna i det fall ett arrendekontrakt 
löper ut utan att det finns möjlighet till 
förnyelse på liknande villkor, eller i 
situationer som medför jämförbara 
rättsverkningar, ska de individuella 
kvoterna i fråga helt eller delvis överföras 
till de producenter som övertar dem, i 
enlighet med bestämmelser som antagits 
av medlemsstaterna, med beaktande av 
parternas rättmätiga intressen. 

 Artikel 103k 

 Särskilda överföringsbestämmelser 

 1. I syfte att framgångsrikt omstrukturera 
mjölkproduktionen eller att förbättra 
miljön och i enlighet med närmare 
föreskrifter som de ska fastställa med 
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beaktande av parternas rättmätiga 
intressen, får medlemsstaterna 

 a) bevilja ersättning genom en eller flera 
årliga utbetalningar till producenter som 
åtar sig att definitivt lägga ned hela eller 
en del av sin mjölkproduktion och tillföra 
den nationella reserven de således 
frigjorda individuella kvoterna, 

 b) på grundval av objektiva kriterier 
fastställa de villkor på vilka producenter i 
början av en tolvmånadersperiod av den 
behöriga myndigheten eller av ett av 
denna utsett organ, mot betalning, får 
erhålla en extratilldelning av sådana 
kvoter som andra producenter i slutet av 
den föregående tolvmånadersperioden 
definitivt har frigjort mot en ersättning, i 
en eller flera årliga utbetalningar, vilken 
motsvarar ovannämnda betalning, 

 c) centralisera och övervaka överföring av 
kvoter utan mark, 

 d) när det gäller överföring av mark i 
miljöförbättrande syfte, fastställa att den 
individuella referenskvoten ska tilldelas 
den överförande producenten om denne 
avser att fortsätta med mjölkproduktion, 

 e) utifrån objektiva kriterier fastställa 
inom vilka regioner eller 
uppsamlingsområden det ska vara tillåtet 
med definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark, i syfte 
att förbättra mjölkproduktionens struktur, 

 f) på producentens begäran hos behörig 
myndighet eller hos av denna utsett organ 
och i syfte att förbättra 
mjölkproduktionens struktur på 
företagsnivå eller för att möjliggöra en 
övergång till extensiv produktion, tillåta 
definitiv överföring av kvoter utan 
motsvarande överföring av mark eller 
omvänt. 

 2. Punkt 1 kan genomföras på nationell 
nivå, på lämplig regional nivå eller inom 
specificerade uppsamlingsområden. 
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 Artikel 103l 

 Innehållande av kvoter 

 1. Vid överföringar enligt artikel 103j och 
103k kan medlemsstaterna, på grundval 
av objektiva kriterier, hålla inne en del av 
de individuella kvoterna till förmån för 
den nationella reserven. 

 2. I samband med att kvoter, med eller 
utan tillhörande mark, har överförts eller 
överförs i enlighet med artiklarna 103j 
och 103k på grundval av ett 
arrendekontrakt eller på annat sätt med 
jämförbara rättsverkningar, kan 
medlemsstaterna, med utgångspunkt i 
objektiva kriterier och med syftet att 
kvoterna uteslutande ska tilldelas 
producenterna, besluta huruvida och på 
vilka villkor hela eller en del av den 
överförda kvoten ska återgå till den 
nationella reserven. 

 Artikel 103n 

 Stöd för förvärv av kvoter 

 Inget offentligt organ har rätt att bevilja 
finansiellt stöd direkt knutet till förvärv av 
kvoter, vare sig vid försäljning, 
överföringar eller tilldelning av kvoter 
enligt detta avsnitt. 

 Artikel 103m 

 Överskottsavgift 

 1. En överskottsavgift ska erläggas för 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs utöver den nationella kvoten. 

 Avgiften ska uppgå till 27,83 EUR/100 kg 
mjölk. 

 2. Medlemsstaterna ska till gemenskapen 
betala den överskottsavgift som utgår vid 
överskridande av den nationella kvot som 
på nationell nivå fastställts separat för 
leveranser och direktförsäljning, och de 
ska, mellan den 16 oktober och 
den 30 november efter den berörda 
tolvmånadersperioden, betala in 99 % av 
det belopp de är skyldiga Europeiska 
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garantifonden för jordbruket (EGFJ). 

 3. Om överskottsavgiften enligt punkt 1 
inte har betalats in i tid ska 
kommissionen, efter samråd med 
kommittén för jordbruksfonderna, dra av 
ett belopp motsvarande den obetalda 
överskottsavgiften från 
månadsbetalningarna i den mening som 
avses i artikel xx och artikel xx.x i EU:s 
övergripande förordning. Innan 
kommissionen fattar sitt beslut ska den 
underrätta den berörda medlemsstaten, 
som ska framföra sina synpunkter inom 
en vecka. Artikel xx i den övergripande 
förordningen ska inte tillämpas. 

 Artikel 103o 

 Producenternas bidrag till 
överskottsavgiften 

 Överskottsavgiften ska i enlighet med 
artiklarna 103m och 103s i sin helhet 
fördelas mellan de producenter som har 
bidragit till vart och ett av de 
överskridanden av de nationella kvoterna 
som avses i artikel 103b.2. 

 Om inte annat följer av artiklarna 103p 
och 103s.1 ska producenterna vara 
skyldiga att till medlemsstaten betala in 
sin andel av den överskottsavgift som ska 
erläggas och som ska beräknas enligt 
artiklarna 103e, 103f och 103p, endast av 
det skälet att de har överskridit sina 
disponibla kvoter. 

 Artikel 103p 

 Överskottsavgift på leveranser 

 1. Vid upprättandet av slutavräkningen 
för överskottsavgiften ska de kvantiteter 
som levereras av en producent ökas eller 
minskas när den verkliga fetthalten hos 
kvantiteterna skiljer sig från 
referenshalten för fett. 

 2. Medlemsstaterna ska fatta beslut om de 
enskilda producenternas bidrag till den 
överskottsavgift som ska betalas, efter 
eventuell omfördelning av den outnyttjade 
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del av den nationella kvoten som avsatts 
för leveranser, antingen i förhållande till 
varje producents individuella kvoter eller 
på grundval av objektiva kriterier som ska 
fastställas av medlemsstaterna 

 a) antingen på nationell nivå, på grundval 
av det belopp med vilket varje enskild 
producents kvot har överskridits, 

 b) eller först på uppköparnivå, och sedan, 
vid behov, på nationell nivå. 

 Artikel 103q 

 Uppköparens roll 

 1. Uppköparen ska ansvara för 
inkasseringen av producenternas andel av 
överskottsavgiften och ska, före ett datum 
som ska fastställas av kommissionen 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 103v d, f och g, till medlemsstatens 
behöriga organ betala de inkasserade 
beloppen som har dragits av på det 
mjölkpris som betalas till de producenter 
som står för överskridandet eller, om detta 
inte varit möjligt, har tagits ut på annat 
lämpligt sätt. 

 2. Om en uppköpare helt eller delvis 
träder i stället för en eller flera 
uppköpare, ska hänsyn tas till de 
individuella kvoter som producenterna 
disponerar över under återstoden av den 
innevarande tolvmånadersperioden, 
minus de kvantiteter som redan levererats 
och med beaktande av dessa kvantiteters 
fetthalt. Denna punkt ska också gälla när 
en producent övergår från en uppköpare 
till en annan. 

 3. Om under referensperiodens gång de 
kvantiteter som en producent levererar 
överstiger den kvot som han disponerar 
över, kan medlemsstaten besluta att 
uppköparen, i enlighet med närmare 
föreskrifter som fastställts av 
medlemsstaten, som ett förskott på 
avgiften från producenten, ska dra av en 
del av mjölkpriset för varje leverans från 
denne producent som överstiger den kvot 
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som han disponerar över för leveranser. 
Medlemsstaten får fastställa särskilda 
bestämmelser enligt vilka uppköpare 
tillåts dra av detta förskott när 
producenterna levererar till flera 
uppköpare. 

 Artikel 103r 

 Godkännande 

 En uppköpares verksamhet måste först 
godkännas av medlemsstaten, enligt 
kriterier som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter 
enligt artikel 103u f och i enlighet med det 
förfarande som införts genom 
genomförandeakter enligt artikel 103v. 

 Artikel 103s 

 Överskottsavgift vid direktförsäljning 

 1. Vid direktförsäljning och i enlighet med 
medlemsstatens beslut ska producenternas 
bidrag till överskottsavgiften, efter 
eventuell omfördelning av den outnyttjade 
delen av den nationella kvot som avsatts 
för direktförsäljning, fastställas på 
lämplig territoriell nivå eller på nationell 
nivå. 

 2. Medlemsstaterna ska fastställa 
beräkningsgrunden för producentens 
bidrag till överskottsavgiften på den totala 
kvantitet mjölk som sålts, överlåtits eller 
använts för framställning av 
mjölkprodukter som sålts eller överlåtits 
enligt kriterier som fastställts av 
kommissionen genom delegerade akter 
enligt artikel 103u b. 

 3. Ingen korrigering kopplad till 
fetthalten får beaktas vid upprättandet av 
slutavräkningen. 

 4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter enligt artikel 103v d 
och f fastslå hur och när 
överskottsavgiften måste betalas till 
medlemsstatens behöriga organ. 

 Artikel 103t 
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 Överskjutande eller icke betalda belopp 

 1. Om det för leveranser eller för 
direktförsäljning fastställs att en 
överskottsavgift ska betalas och om det 
uttagna bidraget från producenterna är 
högre än avgiften får medlemsstaten 

 a) helt eller delvis använda överskottet till 
att finansiera åtgärder enligt artikel 
103k.1 a, och/eller 

 b) helt eller delvis omfördela det till 
producenter som 

 – tillhör de prioriterade kategorier som 
medlemsstaten fastställt utifrån objektiva 
kriterier och inom en tidsfrist som ska 
fastställas av kommissionen genom 
delegerade akter enligt artikel 103u g, 

 – påverkas av särskilda omständigheter 
till följd av en nationell bestämmelse som 
inte har något samband med kvotsystemet 
för mjölk- och mjölkprodukter enligt detta 
kapitel. 

 2. När det fastställs att ingen 
överskottsavgift ska betalas ska eventuella 
avgiftsförskott som tagits ut av uppköpare 
eller medlemsstaten återbetalas senast vid 
slutet av nästa tolvmånadersperiod. 

 3. Om en uppköpare inte har uppfyllt 
skyldigheten att inkassera producenternas 
andel i överskottsavgiften enligt artikel 
103q, kan medlemsstaten utkräva de 
obetalda beloppen direkt av producenten, 
utan att det påverkar de påföljder denna 
kan göra gällande vid underlåtenhet från 
uppköparens sida. 

 4. Om betalningsfristen inte iakttas av 
producenten eller uppköparen, ska en 
dröjsmålsränta som fastställs av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt artikel 103v e 
betalas till medlemsstaten. 

 Artikel 103u 

 Delegerade akter 

 För att säkerställa att målen med 
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mjölkkvotsystemet nås, i synnerhet när det 
gäller effektivitet i fråga om utnyttjande 
och beräkning av enskilda kvoter samt 
inkassering och användning av avgiften, 
ska kommissionen genom delegerade 
akter anta regler avseende 

 a) tillfälliga och definitiva omställningar 
av kvoter, 

 b) tilldelning av outnyttjade kvoter, 

 c) tröskeln för 
fetthaltskorrigeringsfaktorn, 

 d) producenternas skyldighet att leverera 
till godkända uppköpare, 

 e) kriterierna för medlemsstaternas 
godkännande av uppköpare, 

 f) objektiva kriterier för omfördelning av 
tilläggsavgiften, 

 g) ändringar i definitionen av 
direktförsäljning, med beaktande av 
definitionen av leverans enligt artikel 
103a f. 

 Artikel 103v 

 Genomförandeakter 

 Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa de regler 
som krävs för tillämpningen av 
kvotsystemet, inbegripet regler avseende 

 a) definitiva omställningar och fördelning 
av de nationella kvoterna mellan 
leveranser och direktförsäljning, efter det 
att medlemsstaterna underrättats, 

 b) fastställande av en koefficient för 
fetthalten i enskilda kvoter och 
korrigeringen av fetthalten, 

 c) medlemsstaternas fastställande av 
mjölkekvivalenter, 

 d) förfarande, tidsfrister och 
tillvägagångssätt för betalningen av 
avgiften, omfördelningen av 
tilläggsavgiften samt minskningen eller 
förskotten när tidsfristerna måste 
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respekteras, 

 e) påförande av ränta vid 
betalningsförseningar och korrekta 
avgifter, 

 f) information till producenter om nya 
definitioner, meddelande om individuella 
kvoter och anmälan av avgift, 

 g) information om ansökningar och avtal 
avseende tilläggsavgifter inom 
mjölksektorn, 

 h) upprättande av en modell för 
deklaration av leveranser och 
direktförsäljning, 

 i) producenters och uppköpares skyldighet 
att utfärda deklarationer, föra register 
och lämna information, 

 j) kontroller av leveranser och 
direktförsäljningar. 

Or. en 

Motivering 

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 

Ändringsförslag  399 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av  B7-0080/2013 
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 
Bilaga IVa (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 BILAGA IVa 

 Nationella kvoter: mängd (i ton) per 
12-månadersperiod för varje 
medlemsstat: 

 Medlemsstat 

 Belgien 3 602 114,910 

 Bulgarien 1 049 517,616 

 Tjeckien 2 935 144,857 

 Danmark 4 847 909,473 

 Tyskland 30 318 928,750 

 Estland 692 926,049 

 Irland 5 784 422,236 

 Grekland 879 614,757 

 Spanien 6 557 555,445 

 Frankrike 26 371 231,277 

 Italien 11 288 542,866 

 Cypern 155 658,792 

 Lettland 781 132,698 

 Litauen 1 827 638,981 

 Luxemburg 292 754,310 

 Ungern 2 133 404,521 
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 Malta 52 205,729 

 Nederländerna 12 050 492,655 

 Österrike 2 992 728,488 

 Polen 10 055 797,056 

 Portugal 2 088 904,546 

 Rumänien 3 277 196,478 

 Slovenien 618 173,380 

 Slovakien 1 115 756,221 

 Finland 2 619 044,220 

 Sverige 3 594 029,658 

 Förenade 
kungariket 15 896 704,566 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/400 

Ändringsförslag  400 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 
Bilaga VIa (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 BILAGA VIa 

 REFERENSFETTHALT ENLIGT 
ARTIKEL 103F 

 Medlemsstat g/kg 

 Belgien 36,91 

 Bulgarien 39,10 

 Tjeckien 42,10 

 Danmark 43,68 

 Tyskland 40,11 

 Estland 43,10 

 Grekland 36,10 

 Spanien 36,37 

 Frankrike 39,48 

 Irland 35,81 

 Italien 36,88 

 Cypern 34,60 

 Lettland 40,70 

 Litauen 39,90 

 Luxemburg 39,17 

 Ungern 38,50 
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 Nederländerna 42,36 

 Österrike 40,30 

 Polen 39,00 

 Portugal 37,30 

 Rumänien 38,50 

 Slovenien 41,30 

 Slovakien 37,10 

 Finland 43,40 

 Sverige 43,40 

 Förenade 
kungariket 39,70 

Or. en 

Motivering 

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 

Ändringsförslag  401 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

James Nicholson, 
för ECR-gruppen 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av  B7-0080/2013 
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 12 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Enligt denna artikel ska 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med artikel 43.2 i fördraget anta en 
uttömmande förteckning över kriterier 
som ska uppfyllas för att en 
marknadssituation ska anses kräva 
offentlig intervention. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa att beslutet att inleda offentliga interventioner blir 
mer objektivt och mer förutsägbart för jordbrukare. Det inför emellertid ingen automatik. 
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6.3.2013 B7-0080/402 

Ändringsförslag  402 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 82a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (82a) Enligt förordning (EG) 
nr 1234/2007 löper sockerkvoterna ut 
den 30 september 2015. För att garantera 
sektorn en smidig övergång i samband 
med avskaffandet av kvotsystemet bör 
systemet förlängas med två år. 

Or. en 

Motivering 

En förlängning av kvotsystemet med två år ger sektorn en mjuklandning. Förlängningen bör 
begränsas till två år för att göra sockersektorn konkurrenskraftigare. 
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6.3.2013 B7-0080/403 

Ändringsförslag  403 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0080/2013 
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 83a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (83a) För att garantera sunda 
konkurrensvillkor och en diversifierad 
försörjning inom EU:s sockersektor bör 
kommissionen säkerställa en rättvis 
balans i fråga om rättigheter och 
skyldigheter mellan rörsockerproducenter 
och betsockerproducenter. I de fall då 
importen av rörsocker från 
förmånsbehandlade handelspartner är 
lägre än vad man förutspått bör 
kommissionen tillåta mer tullfri import 
för att garantera en tillräcklig mängd 
råvaror på EU:s sockermarknad. 

Or. en 

Motivering 

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 

Ändringsförslag  404 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av  B7-0080/2013 
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 84a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (84a) I syfte att möjliggöra för betodlarna 
att fullborda sin anpassning till den 
djupgående reform som genomfördes 
inom sockersektorn 2006 och i syfte att 
fullfölja de konkurrensinsatser som gjorts 
sedan dess bör man förlänga det 
befintliga kvotsystemet ända till utgången 
av regleringsåret 2017/2018. 
Kommissionen bör i detta hänseende 
tillåtas tilldela produktionskvoter till de 
medlemsstater som avstod från alla sina 
kvoter under 2006. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0080/405 

Ändringsförslag  405 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av  B7-0080/2013 
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 84b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (84b) Inför det definitiva avskaffandet av 
kvotsystemet 2018 bör kommissionen före 
den 1 juli 2016 lägga fram en rapport för 
parlamentet och rådet om lämpliga sätt att 
lämna det befintliga kvotsystemet och om 
sektorns framtid efter 2018. Rapporten 
ska innehålla alla förslag som krävs för 
att förbereda hela sektorn för tiden efter 
2018. Före den 31 december 2014 bör 
kommissionen även lägga fram en rapport 
om livsmedelskedjan i unionens 
sockersektor. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/406 

Ändringsförslag  406 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av  B7-0080/2013 
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 94 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(94) En inre marknad innefattar ett system 

för handel över unionens yttre gränser. 

Handelssystemet bör innefatta importtullar 

och exportbidrag och bör i princip 
fungera på ett sätt som stabiliserar 
unionsmarknaden. Handelssystemet bör 

bygga på de åtaganden som gjorts inom 

ramen för Uruguayrundans multilaterala 

handelsförhandlingar och bilaterala avtal. 

(94) En inre marknad innefattar ett system 

för handel över unionens yttre gränser. 

Handelssystemet bör innefatta importtullar. 

Handelssystemet bör bygga på de 

åtaganden som gjorts inom ramen för 

Uruguayrundans multilaterala 

handelsförhandlingar och bilaterala avtal. 

Or. en 

 

 


