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6.3.2013 B7-0080/417 

Ændringsforslag  417 

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 117 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Af hensyn til de særlige forhold i de 

forskellige sektorer bør Kommissionen 

have beføjelse til at vedtage visse 

retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 

fastsættelse af særlige krav og betingelser 

for de erhvervsdrivende og de produkter, 

som er berettiget til eksportrestitution, 

særlig definition af produkterne og deres 

egenskaber, og fastsættelse af 

koefficienter til beregning af 

eksportrestitutionerne. 

udgår 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/418 

Ændringsforslag  418 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Kommissionen vedtager med 

regelmæssige intervaller ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter, de 

referencepriser, der er fastsat i stk. 1. 

Intervallerne kan variere efter 

produktkategori og tager hensyn til den 

enkelte produktkategoris 

volatilitetsmønster. 

 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

stk. 2. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget giver mulighed for regelmæssige ændringer af priserne (hvilket betyder 

mere forudsigelighed for landbrugerne). Priserne ændres af Kommissionen (ikke af 

Parlamentet og Rådet), hvilket garanterer, at de ændres af tekniske (og ikke politiske) grunde. 

Parlamentet og Rådet kan imidlertid fastsætte de kriterier, Kommissionen skal anvende ved 

tilpasning af priser. 
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6.3.2013 B7-0080/419 

Ændringsforslag  419 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  ba) I forbindelse med denne artikel 

vedtager Parlamentet og Rådet i 

overensstemmelse med artikel 43, stk. 2, i 

traktaten en liste over kriterier, som 

Kommissionen skal anvende ved 

tilpasningen af referencepriser. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget giver mulighed for regelmæssige ændringer af priserne (hvilket betyder 

mere forudsigelighed for landbrugerne). Priserne ændres af Kommissionen (ikke af 

Parlamentet og Rådet), hvilket garanterer, at de ændres af tekniske (og ikke politiske) grunde. 

Parlamentet og Rådet kan imidlertid fastsætte de kriterier, Kommissionen skal anvende ved 

tilpasning af priser. 
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6.3.2013 B7-0080/420 

Ændringsforslag  420 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  I forbindelse med denne artikel vedtager 

Parlamentet og Rådet i overensstemmelse 

med artikel 43, stk. 2, i traktaten en liste 

over kriterier, som Kommissionen skal 

anvende ved tilpasningen af 

referencepriser. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget giver mulighed for regelmæssige ændringer af priserne. (hvilket betyder 

mere forudsigelighed for landbrugerne). Priserne ændres af Kommissionen (ikke af 

Parlamentet og Rådet), hvilket garanterer, at de ændres af tekniske (og ikke politiske) grunde. 

Parlamentet og Rådet kan imidlertid fastsætte de kriterier, Kommissionen skal anvende ved 

tilpasning af priser. 
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6.3.2013 B7-0080/421 

Ændringsforslag  421 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160, når det er nødvendigt for at 

sikre gennemsigtigheden på markedet og 

fastlægge betingelserne for, hvornår den 

kan beslutte at yde støtte til privat 

oplagring for de produkter, der er nævnt i 

artikel 16, under hensyn til de noterede 

gennemsnitlige markedspriser og 

referencepriser for de pågældende 

produkter eller behovet for at reagere på en 

særlig vanskelig markedssituation eller den 

økonomiske udvikling inden for sektoren i 

en eller flere medlemsstater. 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160, når det er nødvendigt for at 

sikre gennemsigtigheden på markedet og 

fastlægge betingelserne for, hvornår den 

kan beslutte at yde støtte til privat 

oplagring for de produkter, der er nævnt i 

artikel 16, under hensyn til de noterede 

gennemsnitlige markedspriser og 

referencepriser for de pågældende 

produkter eller behovet for at reagere på en 

særlig vanskelig markedssituation eller den 

økonomiske udvikling inden for sektoren i 

en eller flere medlemsstater. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160 for at fastsætte et årligt 

prisindeks under hensyn til de nævnte 

elementer med henblik på at aktivere 

privat oplagring. 

Or. en 

 

Begrundelse 

 

Forslaget sikrer, at der bliver klare kriterier vedrørende de situationer, hvor der kan ydes 

støtte til privat oplagring.



 

AM\929541DA.doc  PE503.601v01-00 
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6.3.2013 B7-0080/422 

Ændringsforslag  422 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Kommissionen fastsætter ved 

gennemførelsesretsakter de maksimale 

støttebeløb til foranstaltninger vedrørende 

tilbagekøb fra markedet, grøn høst og 

undladt høst som omhandlet i stk. 2 under 

hensyn til produktionsomkostningerne, og 

den ajourfører regelmæssigt disse beløb. 

 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

stk. 2. 

Or. en 

 

Begrundelse 

 

Ændringen styrker effektiviteten af tilbagekøb fra markedet. 
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6.3.2013 B7-0080/423 

Ændringsforslag  423 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  1a) maksimale støttebeløb til 

foranstaltninger vedrørende tilbagekøb 

fra markedet, grøn høst og undladt høst. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/424 

Ændringsforslag  424 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 100 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 100a 

 Varighed 

 
Med undtagelse af artikel 101, stk. 1, 

stk. 2b, 2d og 2e, og artikel 101a, finder 

denne afdeling anvendelse frem til 

udgangen af produktionsåret 2017/2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/425 

Ændringsforslag  425 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 101 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 101a 

 Midlertidige 

markedsforvaltningsmekanismer 

 Indtil kvoteordningen udløber anvendes 

en midlertidig 

markedsforvaltningsmekanisme til at 

afbalancere markedet, som automatisk 

udløser følgende foranstaltninger: 

 – suspension af importtold, som beskrevet 

i artikel 130b, og 

 – frigivelser uden for kvote, som beskrevet 

i artikel 101l, stk. 1, litra e). Hvis den er 

tilgængelig i en mængde tilsvarende den, 

der er tildelt gennem suspension af 

importtold og til nulafgift 

  Den midlertidige 

markedsforvaltningsmekanisme udløses 

automatisk, så snart Kommissionens data 

om importeret råsukker når under 3,5 

tons for produktionsåret. Vurderingen 

påbegyndes senest den 30. oktober for 

hvert produktionsår. 

 Kommissionen fastsætter inden den 

1. marts 2014 ved delegerede retsakter 
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vedtaget i henhold til artikel 101, stk. 1b, 

alle de foranstaltninger, der er 

nødvendige for gennemførelsen af denne 

artikel. 

Or. en 

 

 

Begrundelse 

 

Sukkerproduktionskvoten begrænser EU's produktion til 13,3 mio. tons hvidt sukker, mens 

forbruget er på omkring 16,8 mio. tons. Hvis præferenceimporter ikke ankommer som 

planlagt, skal øgede sukkerforsyninger fra andre oprindelser tillades med henblik på at undgå 

underskud på EU-markedet. Med henblik på at undgå forskelsbehandling mellem aktører i 

kæden, skal de (ikke blot leverandører) have sammenlignelig lige adgang til denne 

midlertidige markedsforvaltningsmekanisme. 
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6.3.2013 B7-0080/426 

Ændringsforslag  426 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 101 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 101b 

 Minimumspris for sukkerroer 

 
1. Minimumsprisen for kvotesukkerroer 

fastsættes til 26,29 EUR/t frem til 

udgangen af produktionsåret 2017/2018. 

 
2. Den minimumspris, der er nævnt i 

stk. 1, finder anvendelse på sukkerroer af 

standardkvalitet som defineret i bilag III, 

punkt B. 

 
3. Sukkervirksomheder, der opkøber 

kvotesukkerroer, som egner sig til 

fremstilling af sukker og er beregnet til 

fremstilling af kvotesukker, skal mindst 

betale minimumsprisen, justeret med 

forhøjelser eller nedsættelser for at tage 

hensyn til afvigelser fra 

standardkvaliteten. 

 
For at justere prisen, hvis den faktiske 

sukkerroekvalitet afviger fra 

standardkvaliteten, anvendes de 

forhøjelser og nedsættelser, der er 

omhandlet i første afsnit, efter de regler, 

som Kommissionen har fastsat ved 

delegerede retsakter, jf. artikel 101p, 
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stk. 5. 

 
4. For de mængder sukkerroer, der svarer 

til de mængder industrisukker eller 

overskudssukker, for hvilke der opkræves 

en overskudsafgift, jf. artikel 101o, 

justerer sukkervirksomheden 

opkøbsprisen, så den mindst er lig med 

minimumsprisen for kvotesukkerroer. 

Or. en 

 

 

 


