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6.3.2013 B7-0080/448 

Ändringsförslag  448 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 140 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 140 utgår 

Genomförandebefogenheter i enlighet 

med granskningsförfarandet 

 

Kommissionen ska, genom 

genomförandeakter, anta alla åtgärder 

som krävs för tillämpningen av detta 

avsnitt, särskilt rörande 

 

(a) omfördelning av exporterbara 

kvantiteter som inte har tilldelats eller 

utnyttjats, 

 

(b) de produkter som avses i artikel 133.1 

b. 

 

Genomförandeakterna ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 162.2. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/449 

Ändringsförslag  449 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 141 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 141 utgår 

Andra genomförandebefogenheter  

Kommissionen får, genom 

genomförandeakter, fastställa 

koefficienter som justerar exportbidragen 

i enlighet med de regler som antagits 

enligt artikel 139.6. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/450 

Ändringsförslag  450 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 144 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Förordning (EG) nr 1/20031 ska 

tillämpas på de undantag från den 

tillämplighet av artiklarna 101–106 i 

fördraget som fastställts i denna 

förordning. Eventuella undantag för avtal 

mellan jordbruksföretag ska behandlas i 

enlighet med villkoren i artikel 101.3 i 

fördraget. 

Or. en 

Motivering 

(I dag är det gängse praxis inom konkurrenspolitiken att företagen gör en ”självbedömning” 
av lagligheten i de avtal de ingår. Detta förfarande för ”självbedömning” finns reglerat i 
detalj i förordning (EG) nr 1/2003. Fördelen med det är att kommissionen belastas med 
mindre arbete. Vi föreslår samma tillvägagångssätt för avtal mellan branschorganisationer 
(se vårt ändringsförslag till artikel 145).) 
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6.3.2013 B7-0080/451 

Ändringsförslag  451 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 144 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Efter samråd med medlemsstaterna 

och efter att ha hört berörda företag och 

företagssammanslutningar och alla 

övriga fysiska och juridiska personer den 

finner lämpligt, ska kommissionen under 

domstolens överinsyn ha exklusiv 

behörighet att genom genomförandeakter 

anta ett beslut, som ska offentliggöras, för 

att fastställa vilka avtal, beslut och 

förfaranden som uppfyller villkoren i 

punkt 1. 

utgår 

Kommissionen ska fastställa detta på eget 

initiativ eller på begäran av en 

medlemsstats behöriga myndighet eller av 

ett företag eller en 

företagssammanslutning som berörs. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/452 

Ändringsförslag  452 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I offentliggörandet av beslutet enligt 

punkt 2 första stycket ska parternas namn 

och huvuddragen i beslutet anges. Därvid 

ska hänsyn tas till företagens berättigade 

intresse av att deras affärshemligheter 

skyddas. 

utgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/453 

Ändringsförslag  453 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 145 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 

tillämpas på avtal, beslut och samordnade 

förfaranden som antas av 

branschorganisationer som erkänts enligt 

artikel 108 i denna förordning i syfte att 

genomföra sådan verksamhet som anges i 

artikel 108.1 c i denna förordning, och när 

det gäller sektorerna olivolja och 

bordsoliver och tobak, artikel 108.2 i 

denna förordning. 

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 

tillämpas på avtal, beslut och samordnade 

förfaranden som antas av 

branschorganisationer som erkänts enligt 

artikel 108 i denna förordning i syfte att 

genomföra sådan verksamhet som anges i 

artikel 108.1 c i denna förordning, och när 

det gäller sektorerna olivolja och 

bordsoliver, artikel 108.2 i denna 

förordning. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/454 

Ändringsförslag  454 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 145 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Artikel 144.2 ska tillämpas på avtal, 

beslut och samordnade förfaranden hos 

branschorganisationer som erkänts enligt 

artikel 108 i denna förordning.  

Or. en 

Motivering 

(I dag är det gängse praxis inom konkurrenspolitiken att företagen gör en ”självbedömning” 
av lagligheten i de avtal de ingår. Detta förfarande för ”självbedömning” finns reglerat i 
detalj i förordning (EG) nr 1/2003. Fördelen med det är att kommissionen belastas med 
mindre arbete.) 
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6.3.2013 B7-0080/455 

Ändringsförslag  455 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 158 – punkt 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) vart tredje år efter 2013 om 

genomförandet av åtgärderna när det gäller 

biodlingssektorn enligt artiklarna 52–54, 

(a) vart tredje år efter ikraftträdandet av 

denna förordning 

 (i) om genomförandet av åtgärderna när det 

gäller jordbrukssektorn enligt artiklarna 

52–54, 

 
(ii) om tillämpningen av 

konkurrensbestämmelser för jordbruks- 

och livsmedelssektorn i alla 

medlemsstater, särskilt med avseende på 

tillämpningen av de undantag som avses i 

artiklarna 144 och 145 samt potentiella 

skillnader i tolkningen och 

genomförandet av både nationella och 

europeiska konkurrensbestämmelser, 

tillsammans med lämpliga förslag, 

 
(iii) om vilka åtgärder som vidtagits för att 

skydda ursprungsbeteckningar och 

geografiska beteckningar mot missbruk i 

tredjeländer, 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/456 

Ändringsförslag  456 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 158 – punkt 1 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) senast den 30 juni 2014 och den 31 

december 2018 om marknadssituationens 

utveckling inom sektorn för mjölk och 

mjölkprodukter och särskilt om 

genomförandet av artiklarna 104–107 och 

145 i den sektorn, framför allt när det 

gäller möjliga incitament för att förmå 

jordbrukare att ingå gemensamma 

produktionsavtal, tillsammans med 

lämpliga förslag. 

(b) senast den 30 juni 2014 och den 31 

december 2018 om marknadssituationens 

utveckling inom sektorn för mjölk och 

mjölkprodukter och särskilt om 

genomförandet av artiklarna 104a, 105a, 

105b och 157a i den sektorn, varvid 

bedömningen framför allt ska inrikta sig 

på konsekvenserna för mjölkproducenter 

och mjölkproduktion i missgynnade 

områden mot bakgrund av det allmänna 

målet om att produktionen i dessa 

regioner ska finnas kvar, samt på möjliga 

incitament för att förmå jordbrukare att 

ingå gemensamma produktionsavtal, 

tillsammans med lämpliga förslag. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/457 

Ändringsförslag  457 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 158 – punkt 1 – led ba (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) senast den 31 december 2014 

 (i) om möjligheterna att införa särskilda 

saluföringsregler för gris-, får- och 

getkött, med en beskrivning av de 

relevanta föreskrifter som kommissionen 

avser att anta genom delegerade akter, 

 
(ii) om införandet av förenklade 

handelsnormer som skräddarsys för 

lokala djurraser och växtsorter som föds 

upp och odlas av småskaliga producenter, 

tillsammans med lämpliga förslag för att 

åtgärda dessa producenters svårigheter att 

följa EU:s handelsnormer, 

 
(iii) om jordbruks- och livsmedelssektorns 

konkurrenskraft och hållbarhet, följd av 

en andra rapport senast 

den 31 december 2019, 

 
(iv) om marknadsutvecklingen och 

leveranskedjans funktion inom 

sockersektorn, följd av en rapport senast 

den 1 juli 2016 om marknadsutvecklingen 

inom sockersektorn, med särskild hänsyn 

tagen till lämpliga sätt att avsluta det 

nuvarande kvotsystemet, och om sektorns 

framtid efter 2018, med särskild hänsyn 

tagen till behovet av att säkerställa ett 
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rättvist kontraktssystem och ett system för 

redovisning av sockerpriserna, 

tillsammans med lämpliga förslag, 

 
(v) om ett förenklat förfarande för 

fakultativa reserverade termer i nöt- och 

kalvköttssektorn, med särskild hänsyn 

tagen till den nuvarande ramen för 

frivillig märkning, liksom relevanta 

termer rörande uppfödning, produktion 

och foder som kan ge ett mervärde inom 

nöt- och kalvköttssektorn, tillsammans 

med lämpliga förslag, 

 
(vi) senast fyra år efter ikraftträdandet av 

denna förordning: om användningen och 

effektiviteten av verktygen för förvaltning 

av jordbruksmarknaden och om hur väl 

lämpade de är i den nya internationella 

kontexten, med särskild hänsyn tagen till 

hur väl de stämmer överens med de mål 

som fastställts i artikel 39 i fördraget, 

tillsammans med lämpliga förslag. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/458 

Ändringsförslag  458 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 163 – punkt 1 – stycke 2 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Avdelning I i del II, artiklarna 248 och 

260–262 samt del II i bilaga III till och 

med utgången av regleringsåret 2014/2015 

för socker den 30 september 2015. 

(a) Avdelning I i del II, artiklarna 248 och 

260–262 samt del II i bilaga III till och 

med utgången av regleringsåret 2017/18 

för socker 30 september 2018. 

Or. en 

Motivering 

(Om kvotsystemet förlängs med tre år tillförsäkras sektorn en mjuklandning. Av omsorg om 
ökad konkurrenskraft inom sockersektorn bör förlängningen begränsas till två år.) 



 

AM\929590SV.doc  PE503.601v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0080/459 

Ändringsförslag  459 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 165 – punkt 1 – stycke 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 

101 samt bilaga III emellertid tillämpas 

först efter utgången av regleringsåret 

2014/2015 för socker den 1 oktober 2015. 

Artiklarna 7 och 16 ska emellertid 

tillämpas först efter utgången av 

regleringsåret 2017/2018 för socker den 1 

oktober 2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/460 

Ändringsförslag  460 
Britta Reimers 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
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 165 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det gäller sektorn mjölk och 

mjölkprodukter ska artiklarna 104 och 105 

tillämpas till och med den 30 juni 2020. 

När det gäller sektorn mjölk och 

mjölkprodukter ska artiklarna 104a, 105, 

105b och 157a tillämpas till och med den 

30 juni 2020. 

 

Or. en 
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