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6.3.2013 B7-0080/427 

Ændringsforslag  427 

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 

Artikel 101 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 101a 

  Produktion uden for kvoten 

 
1. Sukker, isoglukose og inulinsirup, der i 

et produktionsår fremstilles ud over den 

kvote, der er omhandlet i artikel 101h, 

kan: 

 
a) forarbejdes til visse produkter som 

omhandlet i artikel 101m 

 
b) overføres til kvoteproduktionen i det 

næste produktionsår i henhold til 

artikel 101n 

 
c) indgå i den særlige forsyningsordning 

for Unionens fjernområder i henhold til 

Rådets og Europa-Parlaments forordning 

[tidligere (EF) nr. 247/2006 [kapitel III]] 

 
d) eksporteres inden for det kvantitative 

loft, som Kommissionen fastsætter ved 

gennemførelsesretsakter under 

hensyntagen til de forpligtelser, der følger 

af aftaler indgået i henhold til traktatens 

artikel 218, eller 

 
e) frigives automatisk på det indre marked 

som kvotesukker med det formål at 

tilpasse forsyningen til efterspørgslen, 

som del af den midlertidige 
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markedsforvaltningsmekanisme, der er 

beskrevet i artikel 101, stk. 1b. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/428 

Ændringsforslag  428 

Britta Reimers 

for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

 

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 101 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 101b 

  Produktionsrestitution 

 
1. Der kan frem til udgangen af 

produktionsåret 2017/2018 ydes 

produktionsrestitution for de produkter 

fra sukkersektoren, der er anført i bilag I, 

del III, litra b)-e), hvis der ikke foreligger 

overskudssukker, importeret sukker, 

overskudsisoglukose eller 

overskudsinulinsirup til en pris, der 

svarer til verdensmarkedsprisen, til 

fremstilling af de produkter, som er nævnt 

i artikel 101m, stk. 2, litra b) og c). 

 
2. Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter, der fastsætter de 

i stk. 1 omhandlede 

produktionsrestitutioner. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

stk. 2. 

 
3. For at tage hensyn til de særlige 

forhold på markedet for sukker uden for 

kvoten i EU kan Kommissionen ved 

delegerede retsakter vedtaget i 

overensstemmelse med artikel 160 

fastsætte betingelser for ydelse af 
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produktionsrestitutioner som omhandlet i 

denne afdeling. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/429 

Ændringsforslag  429 

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 

Artikel 101 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 101c 

  Kvoter i sukkersektoren 

 
1. Der gælder en kvoteordning for sukker, 

isoglukose og inulinsirup frem til 

udgangen af produktionsåret 2017/2018. 

 
2. Hvis en producent i forbindelse med 

kvoteordningen, jf. denne artikels stk. 1, 

overskrider den relevante kvote og ikke 

anvender overskudsmængderne som 

fastsat i artikel 101l, pålægges de 

pågældende mængder en overskudsafgift 

efter betingelserne i artikel 101l til 101o. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Ændringsforslag  430 

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 

Artikel 106 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anerkender efter 

anmodning producentorganisationer, 

Medlemsstaterne kan efter anmodning 

anerkende producentorganisationer, 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/431 

Ændringsforslag  431 

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 

Artikel 106 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) der ikke indtager en dominerende 

stilling på et bestemt marked, medmindre 

det er nødvendigt for at nå målene i 

traktatens artikel 39. 

d) der ikke udelukker konkurrence. 

Or. en 

 

 

Begrundelse 

 

Traktatens artikel 102 forbyder misbrug af en dominerende stilling, men den sanktionerer 

ikke besiddelsen af en dominerende stilling som sådan. Det vil derfor være diskriminerende, 

hvis producentorganisationer slet ikke må indtage en dominerende stilling. Det foreslås i 

stedet for, at producentorganisationer ikke må "udelukke konkurrence".
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6.3.2013 B7-0080/432 

Ændringsforslag  432 

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 

Artikel 107 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 107 udgår 

Sammenslutninger af 

producentorganisationer  

Medlemsstaterne anerkender på 

anmodning sammenslutninger af 

producentorganisationer inden for de 

sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, 

der er oprettet på initiativ af anerkendte 

producentorganisationer. 

 

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 

114 må sammenslutninger af 

producentorganisationer udøve samme 

aktiviteter eller funktioner som en 

producentorganisation. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/433 

Ændringsforslag  433 

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 

Artikel 108 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne anerkender på 

anmodning brancheorganisationer inden 

for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, 

stk. 2: 

1. Medlemsstaterne kan på anmodning 

anerkende brancheorganisationer inden for 

de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2: 

Or. en 

 

 

Begrundelse 

 

Medlemsstaterne bør have mulighed for selv at tage stilling til, om de vil anerkende 

brancheorganisationer. Selv hvis visse kriterier er opfyldt, bør de ikke være forpligtet til at 

anerkende dem.
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6.3.2013 B7-0080/434 

Ændringsforslag  434 

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 

Artikel 108 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  aa) der dækker en eller flere regioner i 

Unionen og derved repræsenterer en 

væsentlig andel af de økonomiske 

aktiviteter i sektoren 

 
(Bestemmelsen om, at 

brancheorganisationer bør dække mere 

end en region i Unionen, er nødvendig for 

at bringe den fælles markedsordning i 

overensstemmelse med mælkepakken). 

Or. en 

 

Begrundelse 

 

Bestemmelsen om, at brancheorganisationer bør dække mere end en region i Unionen, er 

nødvendig for at bringe den fælles markedsordning i overensstemmelse med mælkepakken.
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6.3.2013 B7-0080/435 

Ændringsforslag  435 

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 

Artikel 108 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvad angår erhvervsorganisationer i 

olivenolie- og spiseolivensektoren og 

tobakssektoren kan det bestemte mål 

omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 

mindst ét af følgende formål: 

2. Hvad angår erhvervsorganisationer i 

olivenolie- og spiseolivensektoren kan det 

bestemte mål omhandlet i stk. 1, litra c), 

også omfatte mindst ét af følgende formål: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/436 

Ændringsforslag  436 

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 

Artikel 109 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 109 udgår 

Erhvervsorganisationer 
 

I denne forordning forstås ved 

"erhvervsorganisationer i olivenolie- og 

spiseolivensektoren" anerkendte 

producentorganisationer, anerkendte 

brancheorganisationer eller anerkendte 

organisationer for andre erhvervsdrivende 

eller sammenslutninger heraf. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør ikke gælde særbehandling af bestemte sektorer. 

 

 

 


