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6.3.2013 B7-0080/437 

Ändringsförslag  437 
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 110 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 110 utgår 

Utvidgning av reglernas räckvidd  

1. Om en erkänd producentorganisation, 
en erkänd sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation som är verksam i en 
eller flera särskilda ekonomiska områden 
i en medlemsstat anses vara representativ 
för produktionen av, handeln med eller 
bearbetningen av en viss produkt får den 
berörda medlemsstaten på begäran av 
organisationen i fråga förklara vissa 
avtal, beslut eller samordnade 
förfaranden som har godkänts inom den 
organisationen bindande under en 
begränsad tid för andra aktörer inom det 
ekonomiska området eller områdena som 
inte är medlemmar av organisationen 
eller sammanslutningen, oavsett om det 
rör sig om enskilda eller grupper. 

 

2. Med ekonomiskt område avses ett 
geografiskt område som består av 
produktionsområden som gränsar till 
varandra eller ligger nära varandra och 
där produktions- och saluföringsvillkoren 
är homogena. 

 

3. En organisation eller sammanslutning  



 

AM\929552SV.doc  PE503.601v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

ska anses vara representativ om den i det 
eller de ekonomiska områdena i en 
medlemsstat 

(a) står för minst följande andelar av 
produktions- eller handelsvolymen eller 
av bearbetningsvolymen för den eller de 
berörda produkterna: 

 

(i) för producentorganisationer i frukt- 
och grönsakssektorn: minst 60 %, 

 

(ii) för övriga: minst två tredjedelar, och   

(b) när det gäller 
producentorganisationer, omfattar mer än 
50 % av de berörda producenterna. 

 

Om en ansökan om utvidgad tillämpning 
av reglerna till att omfatta andra aktörer 
täcker mer än ett ekonomiskt område, ska 
organisationen eller sammanslutningen 
kunna styrka en viss lägsta 
representativitet enligt definitionen i 
första stycket för varje bransch som den 
representerar i vart och ett av de berörda 
ekonomiska områdena. 

 

4. De regler för vilka utvidgning med 
andra aktörer får begäras enligt punkt 1 
ska ha ett av följande syften: 

 

(a) Produktions- och 
marknadsrapportering. 

 

(b) Striktare produktionsregler än de som 
föreskrivs i unionslagstiftningen eller 
nationell lagstiftning. 

 

(c) Utarbetande av standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna. 

 

(d) Regler om saluföring.  

(e) Regler om miljöskydd.  

(f) Åtgärder för att främja och utnyttja 
produkternas potential. 

 

(g) Åtgärder för att skydda ekologiskt 
jordbruk samt ursprungs- och 
kvalitetsbeteckningar och geografiska 
beteckningar. 

 

(h) Forskning för att öka förädlingsvärdet  
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på produkterna, särskilt genom nya 
användningsområden som inte utgör ett 
hot mot folkhälsan. 

(i) Undersökningar i syfte att förbättra 
produkternas kvalitet. 

 

(j) Forskning, särskilt om odlingsmetoder 
som medger en minskad användning av 
växtskyddsmedel och djurläkemedel och 
som garanterar att jorden och miljön 
skyddas. 

 

(k) Fastställande av minimikvaliteter och 
minimistandarder för förpackning och 
presentation. 

 

(l) Användning av certifierat utsäde och 
kontroll av produktkvaliteten. 

 

Reglerna får inte skada övriga aktörer i 
den berörda medlemsstaten eller i 
unionen, får inte leda till något av de 
resultat som anges i artikel 145.4 och får 
inte vara oförenliga med gällande 
unionslagstiftning och gällande 
nationella regler. 

 

Or. en 

Motivering 

Att utvidga bestämmelserna till att omfatta icke-medlemmar är inte acceptabelt. Detta bryter 
mot grunderna i en fri ekonomi. 
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6.3.2013 B7-0080/438 

Ändringsförslag  438 
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 111 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 111 utgår 

Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar  

Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har 
beviljat erkännandet besluta att enskilda 
aktörer eller grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av verksamheten ska erlägga 
hela eller en del av det ekonomiska bidrag 
som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån bidraget är 
avsett att täcka omkostnader som är en 
direkt följd av de aktuella 
verksamheterna. 

 

Or. en 
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Motivering 

Eftersom vi motsätter oss utvidgningen av bestämmelserna till att omfatta icke-medlemmar, 
motsätter vi oss också de bestämmelser som innebär att icke-medlemmar tvingas att bidra 
ekonomiskt till vissa åtgärder som vidtas av organisationer som de inte är medlemmar av. 
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6.3.2013 B7-0080/439 

Ändringsförslag  439 
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 112 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 112 utgår 

 Åtgärder som underlättar anpassningen 
av utbudet till marknadens behov 

 

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen 
av utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag 
från marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött: 

 

(a) Att förbättra kvaliteten.  

(b) Att främja en bättre organisation av 
produktion, bearbetning och saluföring. 

 

(c) Att göra det lättare att följa 
marknadsprisutvecklingen. 

 

(d) Att möjliggöra prognoser på kort och 
lång sikt på grundval av de 
produktionsmedel som används. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/440 

Ändringsförslag  440 
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 113 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 113 utgår 

Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 
vinmarknadens funktion 

 

För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma marknaden för vin, 
inbegripet de druvor, den must och de 
viner som vinet härrör från, får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom beslut som fattas av de 
erkända branschorganisationerna enligt 
artikel 108. 

 

Saluföringsreglerna ska stå i proportion 
till det eftersträvade målet och får inte 

 

(a) avse transaktioner som görs efter det 
att den berörda produkten släpps ut på 
marknaden för första gången, 

 

(b) tillåta fastställande av priser, inte 
heller riktpriser eller rekommenderade 
priser, 

 

(c) blockera en alltför stor procentandel 
av den normala årliga skörden, 

 

(d) göra det möjligt att vägra att utfärda 
de nationella intyg och unionsintyg som 

 



 

AM\929552SV.doc  PE503.601v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

krävs för omsättning och saluföring av 
viner om saluföringen är i 
överensstämmelse med ovannämnda 
regler. 

Or. en 

Motivering 

Vi motsätter oss att vissa branscher inom den samlade marknadsordningen ska 
specialbehandlas. 
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6.3.2013 B7-0080/441 

Ändringsförslag  441 
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 118 – punkt 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Förteckningen över de 
jordbruksprodukter för vilka det krävs 
uppvisande av en import- eller 

exportlicens. 

(a) Huruvida det, i undantagsfall och då 
det krävs för att säkerställa en effektiv 
förvaltning av de berörda marknaderna, 
är nödvändigt att uppvisa en import- eller 

exportlicens för vissa jordbruksprodukter. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/442 

Ändringsförslag  442 
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 130 – stycke 2a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om världsmarknadspriset för vitsocker är 
högre än EU:s referenspris för vitsocker 
ska kommissionen ha befogenhet att 
upphäva alla eller vissa normala tullsatser 
för alla typer av socker för en tidsperiod 
som kommissionen anser lämplig, i syfte 
att garantera att leveranserna av socker 
till den europeiska marknaden är 
tillräckliga. 

Or. en 

Motivering 

När världsmarknadspriserna är höga klarar den nuvarande marknadsorganisationen och 
importbestämmelserna inte att garantera att leveranserna av livsmedel och drycker är 
tillräckliga till den europeiska marknaden. 
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6.3.2013 B7-0080/443 

Ändringsförslag  443 
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 130a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 130a 

 Befrielse från importtullar inom 
sockersektorn 

 I enlighet med den relevanta mekanismen 
och till och med utgången av 
regleringsåret 2017/2018 får 
kommissionen genom genomförandeakter 
helt eller delvis tillfälligt avskaffa 
importtullarna för vissa kvantiteter av 
följande produkter för att säkerställa den 
försörjning som krävs för EU:s 
sockermarknad: 

 (a) Socker enligt KN-nummer 1701. 

 (b) Isoglukos enligt KN-nummer 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 och 
1702 90 30. 

 Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/444 

Ändringsförslag  444 
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 
Del III – kapitel VI – rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Exportbidrag Exportbestämmelser 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/445 

Ändringsförslag  445 
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 134 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 134 utgår 

Fördelning av exportbidragen  

De kvantiteter som får exporteras med 
exportbidrag ska fördelas med den metod 
som 

 

(a) är bäst lämpad med hänsyn till 
produktens art och situationen på den 
relevanta marknaden och som gör det 
möjligt att utnyttja de disponibla 
resurserna på effektivaste sätt med 
beaktande av unionsexportens effektivitet 
och struktur och dess inverkan på 
marknadsbalansen, utan att detta medför 
diskriminering mellan berörda aktörer, 
särskilt inte mellan små och stora aktörer, 

 

(b) ur administrativ synpunkt är minst 
besvärlig för aktörerna med hänsyn till de 
administrativa kraven. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/446 

Ändringsförslag  446 
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 135 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 135 utgår 

Fastställande av exportbidrag  

1. Exportbidragen ska vara desamma och 
gälla för samma produkter i hela 
unionen. Om det är nödvändigt, framför 
allt på grund av situationen på 
världsmarknaden, de särskilda kraven på 
vissa marknader eller sådana skyldigheter 
som följer av avtal som ingåtts i enlighet 
med artikel 218 i fördraget, får 
exportbidragen variera för olika 
bestämmelseorter. 

 

2. Åtgärder för fastställandet av 
exportbidrag ska vidtas av rådet i enlighet 
med artikel 43.3 i fördraget. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/447 

Ändringsförslag  447 
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 137 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 137 utgår 

Exportbidrag för levande djur inom nöt- 
och kalvköttssektorn 

 

1. När det gäller produkter inom nöt- och 
kalvköttssektorn ska beviljandet och 
utbetalningen av bidrag för export av 
levande djur omfattas av krav på att 
bestämmelserna i unionens 
djurskyddslagstiftning iakttas, särskilt 
skydd av djur under transport. 

 

2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att 
kontrollera en korrekt utbetalning av 
exportbidrag i de fall bidragen beviljas 
under förutsättning att djurskyddskraven 
iakttas, ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 om iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter. 

 

3. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av denna 
artikel. Genomförandeakterna ska antas i 
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enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2. 

Or. en 

 

 


