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6.3.2013 B7-0080/448 

Ændringsforslag  448 

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 140 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 140 udgår 

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til 

undersøgelsesproceduren 

 

Kommissionen vedtager ved 

gennemførelsesretsakter de nødvendige 

foranstaltninger til anvendelse af denne 

afdeling, især om: 

 

a) omfordeling af eksportmængder, der 

ikke er tildelt eller udnyttet 

 

b) produkter, der er nævnt i artikel 133, 

stk. 1, litra b). 

 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

stk. 2 

 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/449 

Ændringsforslag  449 

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 141 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 141 udgår 

Andre gennemførelsesbeføjelser  

Kommissionen kan ved 

gennemførelsesretsakter fastsætte 

koefficienter til tilpasning af 

eksportrestitutionen i overensstemmelse 

med reglerne i artikel 139, stk. 6. 

 

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/450 

Ændringsforslag  450 

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 144 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Forordning (EF) nr. 1/2003 finder 

anvendelse på de undtagelser fra 

anvendelsen af traktatens artikel 101 til 

106, der er fastsat i denne forordning. 

Eventuelle undtagelser vedrørende aftaler 

mellem landbrugsbedrifter behandles i 

overensstemmelse med de i traktatens 

artikel 101, stk. 3, fastsatte betingelser. 

Or. en 

Begrundelse 

I forbindelse med konkurrencepolitik er det for øjeblikket standardpraksis, at virksomheder 

foretager en ”selvevaluering” for så vidt angår lovligheden af de aftaler, de indgår. De 

nærmere bestemmelser vedrørende denne ”selvevaluering” er fastlagt i forordning (EF) nr. 

1/2003. Fordelen ved selvevalueringsproceduren er, at den letter Kommissionens 

arbejdsbyrde. Vi foreslår, at der anvendes samme tilgang for aftaler mellem 

brancheorganisationer (se vort ændringsforslag til artikel 145). 
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6.3.2013 B7-0080/451 

Ændringsforslag  451 

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 144 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Efter at have indhentet udtalelse fra 

medlemsstaterne og hørt de pågældende 

virksomheder eller sammenslutninger af 

virksomheder og enhver anden fysisk eller 

juridisk person, som Kommissionen 

skønner det nødvendigt at høre, har 

Kommissionen med forbehold af EU-

Domstolens kontrol som den eneste 

kompetence til ved vedtagelse af 

gennemførelsesretsakter at afgøre for 

hvilke aftaler, vedtagelser og former for 

praksis betingelserne i stk. 1 er opfyldt. 

udgår 

Kommissionen fastslår dette på eget 

initiativ eller efter anmodning fra en 

medlemsstats myndighed eller en 

virksomhed eller 

virksomhedssammenslutning, der har 

interesse heri. 

 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/452 

Ændringsforslag  452 

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 144 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved offentliggørelsen af den afgørelse, 

der er nævnt i stk. 2, første afsnit, anføres 

de interesserede parter og afgørelsens 

væsentligste indhold. Der skal tages 

hensyn til virksomhedernes legitime 

interesse i, at deres 

forretningshemmeligheder ikke røbes. 

udgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/453 

Ændringsforslag  453 

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 145 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 

anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 

former for praksis mellem 

brancheorganisationer, der er anerkendt i 

henhold til denne forordnings artikel 108, 

hvad angår gennemførelse af de aktiviteter, 

der er nævnt i artikel 108, stk. 1, litra c), i 

denne forordning, og hvad angår sektoren 

for olivenolie og spiseolie og tobak denne 

forordnings artikel 108, stk. 2. 

1. Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 

anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 

former for praksis mellem 

brancheorganisationer, der er anerkendt i 

henhold til denne forordnings artikel 108, 

hvad angår gennemførelse af de aktiviteter, 

der er nævnt i artikel 108, stk. 1, litra c), i 

denne forordning, og hvad angår sektoren 

for olivenolie og spiseolie denne 

forordnings artikel 108, stk. 2. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/454 

Ændringsforslag  454 

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 145 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Bestemmelserne i artikel 144, stk. 2, 

finder anvendelse på de aftaler, 

vedtagelser og former for praksis mellem 

brancheorganisationer, der er anerkendt i 

henhold til denne forordnings artikel 108.  

Or. en 

Begrundelse 

I forbindelse med konkurrencepolitik er det for øjeblikket standardpraksis, at virksomheder 

foretager en ”selvevaluering” for så vidt angår lovligheden af de aftaler, de indgår. De 

nærmere bestemmelser vedrørende denne ”selvevaluering” er fastlagt i forordning (EF) nr. 

1/2003. Fordelen ved selvevalueringsproceduren er, at den letter Kommissionens 

arbejdsbyrde. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/455 

Ændringsforslag  455 

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 158 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) hvert tredje år efter 2013 om 

gennemførelsen af de foranstaltninger 

vedrørende biavlssektoren, som er fastsat i 

artikel 52 til 54 

a) hvert tredje år efter denne forordnings 

ikrafttræden: 

 i) om gennemførelsen af de 

foranstaltninger vedrørende 

landbrugssektoren, som er fastsat i artikel 

52 til 54 

 
ii) om anvendelsen af konkurrenceregler 

på landbrugs- og fødevaresektoren i alle 

medlemsstaterne med særligt fokus på 

anvendelsen af de i artikel 144 og 145 

omhandlede undtagelser og på potentielle 

forskelle for så vidt fortolkningen og 

gennemførelsen af såvel nationale som 

europæiske konkurrenceregler, ledsaget 

af eventuelle relevante forslag 

 
iii) om de foranstaltninger, der er truffet 

for at beskytte oprindelsesbetegnelser og 

geografiske betegnelser mod misbrug i 

tredjelande 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/456 

Ændringsforslag  456 

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 158 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) senest den 30. juni 2014 og igen senest 

den 31. december 2018 om 

markedsudviklingen for mælk og 

mejeriprodukter, og navnlig om 

anvendelsen af artikel 104 til 107 og 

artikel 145 inden for den sektor, der bl.a. 

vedrører tiltag, der skal tilskynde 

landbrugerne til at indgå aftaler om fælles 

produktion, ledsaget af eventuelle relevante 

forslag. 

b) senest den 30. juni 2014 og igen senest 

den 31. december 2018 om 

markedsudviklingen for mælk og 

mejeriprodukter, og navnlig om 

anvendelsen af artikel 104a, 105a, 105b og 

157a inden for denne sektor, herunder 

især en evaluering af indvirkningerne på 

mælkeproducenter og 

mælkeproduktionen i ugunstigt stillede 

regioner i forbindelse med den generelle 

målsætning om at opretholde 

produktionen i sådanne regioner samt en 

beskrivelse af potentielle tiltag, der skal 

tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler 

om fælles produktion, ledsaget af 

eventuelle relevante forslag. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/457 

Ændringsforslag  457 

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 158 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) senest den 31. december 2014: 

 i) om muligheden for at indføre særlige 

regler for markedsføring af svinekød og 

fåre- og gedekød, herunder en beskrivelse 

af de relevante bestemmelser, som 

Kommissionen agter at vedtage ved 

delegerede retsakter 

 
ii) om indførelsen af forenklede 

markedsføringsstandarder, som er 

tilpasset de lokale dyreracer og 

plantesorter, der anvendes og produceres 

af småproducenter, ledsaget af eventuelle 

relevante forslag med henblik på at 

afhjælpe disse producenters problemer 

med at overholde Unionens 

markedsføringsstandarder 

 
iii) om landbrugs- og fødevaresektorens 

konkurrenceevne og bæredygtighed, 

efterfulgt af en ny rapport senest den 31. 

december 2019 

 
iv) om udviklingen af markedssituationen 

og funktionen af forsyningskæden i 

sukkersektoren, efterfulgt af en rapport 

senest den 1. juli 2016 om udviklingen af 

markedssituationen i sukkersektoren, der 

navnlig vedrører den mest 
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hensigtsmæssige metode til afskaffelse af 

den nuværende kvoteordning og sektorens 

fremtid efter 2018 og i særlig grad 

beskæftiger sig med behovet for at sikre 

en retfærdig kontraktordning og et system 

for meddelelse af sukkerpriser, ledsaget af 

eventuelle relevante forslag 

 
v) om en forenklet ordning for fakultative 

reserverede betegnelser i 

oksekødssektoren, herunder navnlig om 

de nuværende rammer for frivillig 

mærkning, samt om sådanne 

hensigtsmæssige betegnelser i forbindelse 

med avl, produktion og foder, som kan 

skabe merværdi i oksekødssektoren, 

ledsaget af eventuelle relevante forslag 

 
vi) senest fire år efter denne forordnings 

ikrafttræden, om funktionen og 

effektiviteten af landbrugssektorens 

markedsforvaltningsværktøjer og disses 

egnethed i den nye internationale 

kontekst, navnlig deres forenelighed med 

målsætningerne i traktatens artikel 39, 

ledsaget af eventuelle relevante forslag.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/458 

Ændringsforslag  458 

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 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) for sukkersektoren, afdeling I, artikel 

248, 260 til 262, i del II og del II i bilag III 

indtil udgangen af produktionsåret 

2014/2015 for sukker den 30. 

september 2015. 

a) for sukkersektoren, afdeling I, artikel 

248, 260 til 262, i del II og del II i bilag III 

indtil udgangen af produktionsåret 

2017/18 for sukker den 30. september 

2018. 

Or. en 

Begrundelse 

En forlængelse af kvoteordningen med tre år sikrer en blød landing for sektoren. 

Forlængelsen bør begrænses til to år for at øge sukkersektorens konkurrenceevne. 
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6.3.2013 B7-0080/459 

Ændringsforslag  459 

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 165 – stk. 1 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 

og 101 samt bilag III dog først efter 

udgangen af produktionsåret 2014/2015 

den 1. oktober 2015. 

Artikel 7 og 16 anvendes dog først efter 

udgangen af produktionsåret 2017/2018 

for sukker den 1. oktober 2018. 

Or. en 



 

AM\929590DA.doc  PE503.601v01-00 
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6.3.2013 B7-0080/460 

Ændringsforslag  460 

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 165 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For mejerisektoren anvendes artikel 104 og 

105 indtil den 30. juni 2020. 

For mejerisektoren anvendes artikel 104a, 

105, 105b og 157a indtil den 30. juni 2020. 

Or. en 
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