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6.3.2013 B7-0080/437 

Ændringsforslag  437 

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 110 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 110 udgår 

Udvidelse af regler  

1. Hvis en anerkendt 

producentorganisation, en anerkendt 

sammenslutning af 

producentorganisationer eller en 

anerkendt brancheorganisation, der 

udøver sin virksomhed i et eller flere 

bestemte økonomiske områder i en 

medlemsstat, anses for at være 

repræsentativ for produktionen, 

forarbejdningen af eller handelen med et 

givet produkt, kan den pågældende 

medlemsstat efter anmodning fra den 

pågældende organisation gøre nogle af de 

aftaler, vedtagelser eller former for 

samordnet praksis, som der er opnået 

enighed om inden for organisationen, 

bindende for andre erhvervsdrivende, der 

udøver virksomhed i det eller de 

pågældende økonomiske områder, uanset 

om de er selvstændige eller 

sammenslutninger og ikke er medlem af 

organisationen eller sammenslutningen. 

 

2. Ved "økonomisk område" forstås et 

geografisk område, der omfatter 

dyrkningsområder, som grænser op til 

eller ligger nær ved hinanden, og som har 
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ensartede produktions- og 

afsætningsvilkår. 

3. En organisation eller sammenslutning 

anses for at være repræsentativ, hvis den i 

det eller de pågældende økonomiske 

områder i en medlemsstat: 

 

(a) tegner sig for følgende procentsats af 

produktionen eller forarbejdningen af 

eller handelen med det eller de 

pågældende produkter: 

 

(i) ved producentorganisationer i frugt- og 

grøntsagssektoren mindst 60 % eller 

 

(ii) i andre tilfælde mindst to tredjedele og   

(b) tegner sig for, når der er tale om 

producentorganisationer, mere end 50 % 

af de pågældende producenter. 

 

Hvis ansøgningen om udvidelse af 

reglerne til flere erhvervsdrivende 

vedrører flere områder, skal 

brancheorganisationen eller 

sammenslutningen fremlægge bevis for 

en mindsterepræsentativitet for hver af de 

i første afsnit nævnte erhvervsgrene, den 

repræsenterer, i hvert af de pågældende 

områder. 

 

4. De regler, for hvilke der kan ansøges 

om udvidelse af reglernes 

anvendelsesområde til at omfatte flere 

erhvervsdrivende, jf. stk. 1, skal have et af 

følgende mål: 

 

(a) indberetning af produktionsdata og 

markedsforhold 

 

(b) strengere produktionsregler end dem, 

der er fastsat i EU-reglerne og de 

nationale regler 

 

(c) udarbejdelse af standardkontrakter, 

som er i overensstemmelse med EU-

reglerne 

 

(d) regler for afsætning  

(e) regler for miljøbeskyttelse  

(f) foranstaltninger til salgsfremme og  
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bedre udnyttelse af produktionen 

(g) foranstaltninger til beskyttelse af 

økologisk landbrug, 

oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker 

og geografiske betegnelser 

 

(h) forsøg på at øge produkternes værdi, 

bl.a. gennem nye anvendelsesformål, som 

ikke indebærer en risiko for 

folkesundheden 

 

(i) undersøgelser til forbedring af 

produktkvaliteten 

 

(j) søgning efter navnlig 

dyrkningsmetoder, der gør det muligt at 

begrænse anvendelsen af 

plantebeskyttelsesmidler og 

veterinærlægemidler og sikrer, at jorderne 

og miljøet beskyttes 

 

(k) fastlæggelse af minimumskvaliteter og 

-standarder for emballering og 

præsentation 

 

(l) brug af certificerede frø og kontrol af 

produkternes kvalitet. 

 

Disse regler må ikke skade andre 

producenter i den pågældende 

medlemsstat eller i EU og må ikke have 

nogen af de virkninger, der er nævnt i 

artikel 145, stk. 4, eller på anden måde 

være uforenelige med gældende EU-

regler og nationale regler. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Det er ikke acceptabelt, at reglerne udvides til ikke-medlemmer. Det er uforeneligt med 

principperne for en fri økonomi. 
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6.3.2013 B7-0080/438 

Ændringsforslag  438 

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 111 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 111 udgår 

Finansielle bidrag fra producenter, der 

ikke er medlemmer 

 

Udvides reglerne for en anerkendt 

producentorganisation, en anerkendt 

sammenslutning af 

producentorganisationer eller en 

anerkendt brancheorganisation i henhold 

til artikel 110, og er aktiviteterne, der er 

omfattet af disse regler, af generel 

økonomisk interesse for personer, hvis 

aktiviteter har forbindelse med de 

pågældende produkter, kan den 

medlemsstat, der har udstedt 

anerkendelsen, beslutte, at individuelle 

erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 

som ikke er medlem af organisationen, 

men som drager fordel af disse aktiviteter, 

over for organisationen helt eller delvis 

skal udrede de finansielle bidrag, 

medlemmerne betaler, såfremt bidragene 

skal dække de udgifter, som er en direkte 

følge af varetagelsen af de pågældende 

aktiviteter. 

 

Or. en 
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Begrundelse 

Eftersom vi er imod udvidelsen af reglerne til ikke-medlemmer, er vi også imod bestemmelser, 

som tillader, at ikke-medlemmer kan tvinges til at skulle bidrage finansielt til omkostninger 

ved foranstaltninger, der træffes af organisationer, som de ikke er medlem af. 
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6.3.2013 B7-0080/439 

Ændringsforslag  439 

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 112 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 112 udgår 

Foranstaltninger til fremme af tilpasning 

af udbuddet til efterspørgslen 

 

For at fremme initiativer i de 

organisationer, der er nævnt i artikel 106 

til 108, som kan lette tilpasningen af 

udbuddet til markedsbehovet, bortset fra 

foranstaltninger, der har med 

tilbagetrækning fra markedet at gøre, 

tillægges Kommissionen beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160 om levende planter, oksekød, 

svinekød, fåre- og gedekød, æg og 

fjerkrækød og træffe: 

 

(a) foranstaltninger til forbedring af 

kvaliteten 

 

(b) foranstaltninger til fremme af en 

bedre organisation af produktion, 

forarbejdning og afsætning 

 

(c) foranstaltninger, der skal gøre det 

lettere at følge markedsprisudviklingen 

 

(d) foranstaltninger, der skal muliggøre 

opstilling af kort- eller langsigtede 

prognoser på grundlag af de benyttede 

produktionsmidler. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/440 

Ændringsforslag  440 

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 113 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 113 udgår 

Afsætningsregler med sigte på at forbedre 

og stabilisere det fælles marked for vine 

 

For at det fælles marked for vine, inkl. de 

druer, den most og de vine, som vinene 

hidrører fra, kan fungere bedre og mere 

stabilt, kan producentmedlemsstaterne 

fastlægge afsætningsregler for at regulere 

udbuddet, især ved beslutninger truffet af 

de brancheorganisationer, som er 

anerkendt i henhold til artikel 108. 

 

De pågældende regler skal stå i rimeligt 

forhold til formålet og må ikke: 

 

(a) vedrøre transaktioner, der udføres 

efter den første markedsføring af det 

pågældende produkt 

 

(b) tillade fastsættelse af priser, end ikke 

vejledende eller anbefalede priser 

 

(c) fastfryse for stor en del af den årlige 

høst, der ellers er til rådighed 

 

(d) give mulighed for at nægte udstedelse 

af de nationale attester og EU-attester, der 

er nødvendige for omsætning og 

markedsføring af vine, når den 

pågældende markedsføring er i 
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overensstemmelse med ovennævnte 

regler. 

Or. en 

Begrundelse 

Vi er imod særbehandling af visse sektorer under fusionsmarkedsordningen. 
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6.3.2013 B7-0080/441 

Ændringsforslag  441 

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 118 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en liste over de landbrugsprodukter, for 

hvilke der skal fremlægges import- eller 

eksportlicens 

a) hvorvidt det i undtagelsestilfælde og om 

nødvendigt af hensyn til en effektiv 

forvaltning af de berørte markeder er 

nødvendigt at fremlægge import- eller 

eksportlicens for visse landbrugsprodukter 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/442 

Ændringsforslag  442 

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 130 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Overstiger verdensmarkedsprisen for 

hvidt sukker EU-referenceprisen for hvidt 

sukker, tillægges Kommissionen 

beføjelser til at suspendere alle eller nogle 

almindelige former for told på alle typer 

sukker i en sådan periode, som den 

skønner hensigtsmæssig, for at garantere, 

at Unionens marked modtager 

tilstrækkelige sukkerforsyninger. 

Or. en 

Begrundelse 

På et tidspunkt, hvor verdensmarkedspriserne er høje, kan den nugældende markedsordning 

og importreglerne ikke sikre, at det europæiske marked modtager tilstrækkelige forsyninger af 

fødevarer og drikkevarer. 
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6.3.2013 B7-0080/443 

Ændringsforslag  443 

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 130 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 130b 

 Suspension af importtolden for sukker 

 I overensstemmelse med den relevante 

mekanisme og indtil udgangen af 

sukkerproduktionsåret 2017/2018 kan 

Kommissionen vedtage 

gennemførelsesretsakter, der suspenderer 

anvendelsen af importtold helt eller delvist 

for visse mængder af nedenstående 

produkter med henblik på at sikre den 

nødvendige forsyning til Unionens 

sukkermarked: 

 a) sukker henhørende under KN-kode 

1701 

 b) isoglukose henhørende under KN-kode 

1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 og 

1702 90 30. 

 Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

stk. 2. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/444 

Ændringsforslag  444 

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 

Del III – kapitel VI – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EKSPORTRESTITUTIONER EKSPORTBESTEMMELSER 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/445 

Ændringsforslag  445 

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 134 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 134 udgår 

Tildeling af eksportrestitutioner  

De mængder, der kan eksporteres med 

eksportrestitutioner, tildeles efter den 

metode, der: 

 

(a) bedst passer til produktets art og 

situationen på det pågældende marked, 

således at de disponible ressourcer 

udnyttes så effektivt som muligt under 

hensyntagen til EU-eksportens effektivitet 

og struktur og indvirkningen på 

markedsbalancen, uden at dette må føre 

til forskelsbehandling af de pågældende 

erhvervsdrivende, især mellem store og 

små erhvervsdrivende 

 

(b) administrativt set er mindst tung for de 

erhvervsdrivende under hensyntagen til 

forvaltningskravene 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/446 

Ændringsforslag  446 

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 135 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 135 udgår 

Fastsættelse af eksportrestitutioner  

1. Eksportrestitutionerne skal være ens 

for hele EU. De kan differentieres efter 

destination, især når 

verdensmarkedssituationen, specifikke 

krav på visse markeder eller forpligtelser, 

der følger af aftaler indgået i henhold til 

traktatens artikel 218, gør dette 

nødvendigt. 

 

2. Foranstaltninger til fastsættelse af 

restitutioner træffes af Rådet i henhold til 

traktatens artikel 43, stk. 3. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/447 

Ændringsforslag  447 

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 137 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 137 udgår 

Eksportrestitutioner for levende kvæg  

1. Ydelsen af eksportrestitutioner for 

levende kvæg er betinget af, at 

dyrevelfærdsbestemmelserne i EU-

retsforskrifterne, navnlig om beskyttelse 

af dyr under transport, overholdes. 

 

2. For at tilskynde eksportørerne til at 

overholde dyrevelfærdsbestemmelserne og 

for at give de kompetente myndigheder 

mulighed for at kontrollere, at 

eksportrestitutionerne kun er blevet 

udbetalt, hvis 

dyrevelfærdsbestemmelserne er overholdt, 

tillægges Kommissionen beføjelser i 

henhold til artikel 160 til at vedtage visse 

retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 

uden for EU's toldområde, herunder 

anvendelse af uafhængig tredjemand. 

 

3. Kommissionen vedtager ved 

gennemførelsesretsakter alle nødvendige 

foranstaltninger til anvendelse af denne 

artikel. Gennemførelsesretsakterne 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 162, stk. 2. 
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Or. en 

 

 


