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6.3.2013 B7-0080/427 

Ändringsförslag  427 
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 

  Utomkvotsproduktion 

 1. Socker, isoglukos eller inulinsirap som 

under ett regleringsår produceras utöver 

kvoterna i artikel 101h får 

 (a) användas för bearbetning av vissa 

produkter enligt artikel 101m, 

 (b) överföras till kvotproduktionen för 

påföljande regleringsår, i enlighet med 

artikel 101n, 

 (c) användas för den särskilda 

försörjningsordningen för de yttersta 

randområdena, i enlighet med [kapitel III 

i Europaparlamentets och rådets 

förordning [ex (EG) nr 247/2006]], 

 (d) exporteras inom ramen för den 

kvantitativa begränsning som 

kommissionen fastställt genom 

genomförandeakter, i överensstämmelse 

med de åtaganden som följer av avtal som 

ingåtts i enlighet med artikel 218 i 

fördraget, eller 

 (e) automatiskt släppas ut på den inre 

marknaden som kvotsocker för att 

anpassa försörjningen efter utvecklingen 

av efterfrågan, som en del av den 
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tillfälliga marknadsstyrningsmekanismen 

som avses i artikel 101.1b. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/428 

Ändringsförslag  428 
Britta Reimers 
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

 

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 

  Produktionsbidrag 

 1. Ett produktionsbidrag får beviljas fram 

till utgången av regleringsåret 2017/2018 

för de sockerprodukter som förtecknas i 

del III, punkterna b–e i bilaga I, om något 

överskott av socker eller importerat 

socker, isoglukos eller inulinsirap inte är 

tillgängligt till aktuellt 

världsmarknadspris för framställning av 

de produkter som avses i artikel 101m.2 b 

och c. 

 2. Kommissionen ska anta 

genomförandeakter som fastställer det 

produktionsbidrag som avses i punkt 1. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 162.2. 

 3. För att ta hänsyn till särdragen på 

marknaden för utomkvotssocker i 

unionen ska kommissionen ha befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 160 för att fastställa villkoren för 

beviljande av det produktionsbidrag som 

avses i detta avsnitt. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/429 

Ändringsförslag  429 
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 101c (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 101c 

  Kvoter inom sockersektorn 

 1. Ett kvotsystem ska tillämpas för socker, 

isoglukos och inulinsirap till utgången av 

regleringsåret 2017/2018. 

 2. När det gäller det kvotsystem som avses 

i punkt 1 i denna artikel ska, om en 

producent överskrider den aktuella kvoten 

och inte utnyttjar det överskott som avses i 

artikel 101l, en överskottsavgift tas ut för 

de berörda kvantiteterna, på de villkor 

som anges i artiklarna 101l till 101o. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Ändringsförslag  430 
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 106 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 

producentorganisationer som 

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 

producentorganisationer som 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/431 

Ändringsförslag  431 
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 106 – led d 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) inte intar en dominerande ställning på 

en viss marknad annat än om detta är 

nödvändigt för att uppnå de mål som är 

fastställda i artikel 39 i fördraget. 

(d) inte sätter konkurrensen ur spel, 

Or. en 

 

 

Motivering 
 

I artikel 102 i fördraget förbjuds missbruk av dominerande ställning. Däremot sägs ingenting 
om den dominerande ställningen som sådan. Att inte tillåta en dominerande ställning över 
huvud taget skulle innebära att producentorganisationerna diskriminerades. Istället föreslås 
att producentorganisationerna inte får ”sätta konkurrensen ur spel”. 
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6.3.2013 B7-0080/432 

Ändringsförslag  432 
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 107 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 107 utgår 

Sammanslutningar av 

producentorganisationer  

 

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 

sammanslutningar av 

producentorganisationer inom de sektorer 

som anges i artikel 1.2 och som har 

bildats på initiativ av de erkända 

producentorganisationerna. 

 

I enlighet med de regler som antas i 

enlighet med artikel 114 får 

sammanslutningar av 

producentorganisationer bedriva 

respektive utöva samma verksamheter och 

befogenheter som en 

producentorganisation. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/433 

Ändringsförslag  433 
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 108 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska på begäran 

erkänna branschorganisationer inom de 

sektorer som anges i artikel 1.2 som 

1. Medlemsstaterna får på begäran erkänna 

branschorganisationer inom de sektorer 

som anges i artikel 1.2 som 

Or. en 

 

 

Motivering 
 

Medlemsstaterna ska ha rätt att välja om de vill erkänna branschorganisationer. Även om 
vissa specifika kriterier har uppfyllts ska de inte vara ålagda att erkänna dem.  
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6.3.2013 B7-0080/434 

Ändringsförslag  434 
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 108 – punkt 1 – led aa (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (aa) omfattar en eller flera regioner i EU 

och då representerar en betydande andel 

av den ekonomiska verksamheten inom 

sektorn, 

Or. en 

 

Motivering 
 

Bestämmelsen om att branschorganisationer även får omfatta mer än en region i unionen är 
nödvändig för att harmonisera den samlade marknadsordningen med paketet om mjölk.  
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6.3.2013 B7-0080/435 

Ändringsförslag  435 
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 108 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När det gäller branschorganisationer 

inom sektorn för olivolja och bordsoliver 

och sektorn för tobak får det särskilda 

syfte som avses i punkt 1 led c också 

omfatta minst ett av följande mål: 

2. När det gäller branschorganisationer 

inom sektorn för olivolja och bordsoliver 

får det särskilda syfte som avses i punkt 1 

led c också omfatta minst ett av följande 

mål: 

Or. en 



 

AM\929542SV.doc  PE503.601v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0080/436 

Ändringsförslag  436 
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 109 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 109 utgår 

Aktörsorganisationer  

I denna förordning avses med 

aktörsorganisationer inom sektorn för 

olivolja och bordsoliver erkända 

producentorganisationer, erkända 

branschorganisationer och erkända 

organisationer för andra aktörer och 

deras sammanslutningar. 

 

Or. en 

Motivering 
 

Inga specifika sektorer bör specialbehandlas. 

 

 

 


