
 

AM\929541SV.doc  PE503.601v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

6.3.2013 B7-0080/417 

Ändringsförslag  417 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av 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 117 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(117) För att ta hänsyn till de särdrag som 

kännetecknar de olika sektorerna bör 

befogenhet att anta vissa akter i enlighet 

med artikel 290 i fördraget delegeras till 

kommissionen när det gäller att anta 

särskilda krav och villkor för aktörer och 

produkter som är berättigade till 

exportbidrag, däribland produkternas 

definition och egenskaper, och för 

fastställandet av koefficienter för 

beräkningen av exportbidrag. 

utgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/418 

Ändringsförslag  418 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av 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 7 – stycke 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Kommissionen ska med jämna mellanrum 

anpassa referenspriserna i första stycket 

genom genomförandeakter. 

Tidsintervallen mellan 

prisanpassningarna kan variera mellan 

produktkategorierna, och ska fastställas 

med beaktande av volatilitetsmönstret för 

varje produktkategori. 

 
Genomförandeakterna ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 162.2. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till regelbundna prisanpassningar (för att ge jordbrukarna större 
förutsebarhet). Priserna ändras av kommissionen (inte av parlamentet och rådet), vilket 
garanterar att de ändras av tekniska (snarare än politiska) skäl. Parlamentet och rådet får 
emellertid fastställa de kriterier som kommissionen ska följa vid en anpassning av priserna. 
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6.3.2013 B7-0080/419 

Ändringsförslag  419 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av 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 7 – stycke 1b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  För genomförandet av denna artikel ska 

Europaparlamentet och rådet i enlighet 

med artikel 43.2 i fördraget anta en 

uppsättning kriterier som kommissionen 

ska tillämpa vid anpassning av 

referenspriserna. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till regelbundna prisanpassningar (för att ge jordbrukarna större 
förutsebarhet). Priserna ändras av kommissionen (inte av parlamentet och rådet), vilket 
garanterar att de ändras av tekniska (snarare än politiska) skäl. Parlamentet och rådet får 
emellertid fastställa de kriterier som kommissionen ska följa vid en anpassning av priserna. 
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6.3.2013 B7-0080/420 

Ändringsförslag  420 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av 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 7 – stycke 1b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  För genomförandet av denna artikel ska 

Europaparlamentet och rådet i enlighet 

med artikel 43.2 i fördraget anta en 

uppsättning kriterier som kommissionen 

ska tillämpa vid anpassning av 

referenspriserna. 

Or. en. 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till regelbundna prisanpassningar (för att ge jordbrukarna större 
förutsebarhet). Priserna ändras av kommissionen (inte av parlamentet och rådet), vilket 
garanterar att de ändras av tekniska (snarare än politiska) skäl. Parlamentet och rådet får 
emellertid fastställa de kriterier som kommissionen ska följa vid en anpassning av priserna. 
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6.3.2013 B7-0080/421 

Ändringsförslag  421 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av 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 17 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1. Om så krävs för att säkra insyn på 

marknaden eller om det finns anledning att 

bemöta en särskilt svår marknadssituation 

eller en viss ekonomisk utveckling inom en 

viss sektor i en eller flera medlemsstater, 

bör kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 160 

i syfte att fastställa enligt vilka villkor 

kommissionen får bevilja stöd till privat 

lagring för de produkter som förtecknas i 

artikel 16, med hänsyn tagen till de 

noterade genomsnittliga marknadspriserna 

i EU och referenspriserna för de aktuella 

produkterna. 

1. Om så krävs för att säkra insyn på 

marknaden eller om det finns anledning att 

bemöta en särskilt svår marknadssituation 

eller en viss ekonomisk utveckling inom en 

viss sektor i en eller flera medlemsstater, 

bör kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 160 

i syfte att fastställa enligt vilka villkor 

kommissionen får bevilja stöd till privat 

lagring för de produkter som förtecknas i 

artikel 16, med hänsyn tagen till de 

noterade genomsnittliga marknadspriserna 

i EU och referenspriserna för de aktuella 

produkterna. Kommissionen ska ges 

befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 160 i syfte att 

fastställa ett årligt referensprisindex, med 

beaktande av de faktorer som nämns för 

att aktivera privat lagring. 

Or. en 

 

Motivering 
 

Förslaget säkerställer att det finns tydliga kriterier för i vilka situationer stöd till privat 
lagring kan beviljas.  
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6.3.2013 B7-0080/422 

Ändringsförslag  422 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av 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 31 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Kommissionen ska genom 

genomförandeakter fastställa högsta 

stödbelopp för återtag från marknaden 

och grön skörd av frukt och grönsaker 

eller obärgad skörd, i enlighet med denna 

punkt och med beaktande av 

produktionskostnader, samt regelbundet 

uppdatera dessa belopp. 

 
Genomförandeakterna ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 162.2. 

Or. en 

 

Motivering 
 

Ändringsförslaget gör återtag från marknaden effektivare. 
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6.3.2013 B7-0080/423 

Ändringsförslag  423 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av 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 36 – stycke 1 – led la (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (la) högsta stödbelopp för återtag från 

marknaden och grön skörd av frukt och 

grönsaker eller obärgad skörd. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/424 

Ändringsförslag  424 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av 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 100a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 100a 

 Varaktighet 

 Med undantag av artikel 101.1, 101.2b, 

101.2d och 101.2e samt av artikel 101a 

ska detta avsnitt gälla till utgången av 

regleringsåret 2017/2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/425 

Ändringsförslag  425 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av 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 101a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 101a 

 Tillfällig marknadsstyrningsmekanism 

 Fram till dess att kvotsystemet avskaffas 

ska en tillfällig 

marknadsstyrningsmekanism tillämpas 

för att balansera marknaden, och denna 

ska automatiskt utlösa följande åtgärder: 

 – upphävande av importtullar enligt 

artikel 130b och 

 – utsläppande av kvantiteter utanför 

kvoter enligt artikel 101l.1 e, om det är 

möjligt i de kvantiteter som motsvarar 

dem som tilldelats genom upphävandet av 

importtullar, och utan tullavgifter. 

  Den tillfälliga 

marknadsstyrningsmekanismen ska 

automatiskt utlösas så fort uppgifter från 

kommissionen visar att importerat 

råsocker når en nivå under 3,5 miljoner 

ton för ifrågavarande regleringsår. Dessa 

bedömningar ska för varje regleringsår 

inledas senast den 30 oktober. 

 Före den 1 mars 2014 ska kommissionen, 

genom en delegerad akt som antagits i 

enlighet med artikel 101.1b fastställa alla 
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de åtgärder som är nödvändiga för 

genomförandet av denna artikel. 

Or. en 

 

 

Motivering 

Kvoten för sockerproduktion begränsar EU:s produktion till 13,3 miljoner ton vitsocker 
samtidigt som konsumtionen uppgår till cirka 16,8 miljoner ton. Om importerat socker som 
omfattas av förmånsbehandling inte anländer enligt planerna måste man tillåta ökad 
sockerförsörjning från andra källor så att marknaden inom EU inte lider underskott. För att 
undvika diskriminering bland alla aktörer i livsmedelskedjan (inte enbart leverantörerna), 
måste de ha jämförbar och lika tillgång till denna tillfälliga marknadsstyrningsmekanism. 
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6.3.2013 B7-0080/426 

Ändringsförslag  426 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av 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 101b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 101b 

 Minimipris för sockerbetor 

 1. Minimipriset för kvotbetor ska vara 

26,29 euro per ton fram till utgången av 

regleringsåret 2017/2018. 

 2. Det minimipris som avses i punkt 1 ska 

gälla sockerbetor av standardkvalitet 

enligt definitionen i punkt B i bilaga III. 

 3. Sockerföretag som köper kvotbetor som 

är lämpade för bearbetning till socker och 

ämnade för bearbetning till kvotsocker 

ska vara skyldiga att betala minst 

minimipriset, justerat genom tillägg eller 

avdrag med hänsyn till avvikelser från 

standardkvaliteten. 

 För att justera priset när den faktiska 

kvaliteten på sockerbetan skiljer sig från 

standardkvaliteten ska tillägg och avdrag, 

enligt första stycket tillämpas i enlighet 

med regler som fastställs av 

kommissionen genom delegerade akter i 

enlighet med artikel 101p.5. 

 
4. För de kvantiteter sockerbetor som 

motsvarar de kvantiteter industrisocker 

eller överskottssocker som omfattas av 

den överskottsavgift som föreskrivs i 
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artikel 101o ska det berörda 

sockerföretaget justera inköpspriset så att 

det är minst lika med minimipriset för 

kvotbetor. 

Or. en 

 

 


