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6.3.2013 B7-0080/461 

Ændringsforslag  461 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling m.fl. 

 

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 

Betragtning 84 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (84a) For at gøre det muligt for 

sukkerroeavlerne at færdiggøre deres 

tilpasning til den vidtrækkende reform, 

der gennemførtes i sukkersektoren i 2006, 

og at fortsætte de bestræbelser, de siden 

da har gjort sig for at blive 

konkurrencedygtige, bør den nuværende 

kvoteordning forlænges indtil udgangen 

af produktionsåret 2017-2018. 

Kommissionen bør i den forbindelse 

kunne tildele produktionskvoter til de 

medlemsstater, der opgav hele deres kvote 

i 2006. 

Or. en 



 

AM\929632DA.doc  PE503.601v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/462 

Ændringsforslag  462 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling m.fl. 

 

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 

Betragtning 84 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (84b) I betragtning af den definitive 

ophævelse af kvoteordningen i 2018 bør 

Kommissionen inden den 1. juli 2018 

forelægge Parlamentet og Rådet en 

rapport om, hvilke hensigtsmæssige 

procedurer der vil blive taget i brug med 

henblik på at bringe de nugældende 

kvoteordninger til ophør, og om sektorens 

fremtid efter kvoternes afskaffelse i 2018, 

ledsaget af eventuelle nødvendige forslag 

med henblik på at forberede hele sektoren 

på tiden efter 2018. Inden den 

31. december 2014 bør Kommissionen 

også forelægge en rapport om funktionen 

af forsyningskæden i Unionens 

sukkersektor. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/463 

Ændringsforslag  463 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling m.fl. 

 

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 100 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 100a 

 Varighed 

 Med undtagelse af artikel 101, stk. 1, 2b, 

2d og 2e, og artikel 101a finder denne 

afdeling anvendelse indtil udgangen af 

produktionsåret 2017/2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/464 

Ændringsforslag  464 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling m.fl. 

 

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 101 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 100a 

 Minimumspris for sukkerroer 

 1. Minimumsprisen for sukkerroer inden 

for kvoten er 26,29 EUR pr. ton indtil 

udgangen af produktionsåret 2017/2018. 

 
2. Den i stk. 1 omhandlede minimumspris 

finder anvendelse på sukkerroer af den i 

punkt B i bilag III definerede 

standardkvalitet. 

 
3. Sukkervirksomheder, som køber 

sukkerroer inden for kvoten, der egner sig 

til forarbejdning til sukker og er beregnet 

til forarbejdning til sukker inden for 

kvoten, skal mindst betale 

minimumsprisen, justeret opad eller 

nedad for at tage hensyn til afvigelser fra 

standardkvaliteten. 

 
Med henblik på justering af prisen i 

tilfælde, hvor den faktiske 

sukkerroekvalitet afviger fra 

standardkvaliteten, anvendes de i første 

afsnit omhandlede justeringer opad eller 

nedad i overensstemmelse med regler 

fastlagt af Kommissionen ved hjælp af 

delegerede retsakter i medfør af artikel 
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101p, stk. 5. 

 
4. For de sukkerroemængder, der svarer 

til de mængder af industrielt sukker eller 

overskudssukker, på hvilke den i artikel 

101o fastsatte overskudafgift finder 

anvendelse, skal den berørte 

sukkervirksomhed justere købsprisen, 

således at den mindst svarer til 

minimumsprisen for sukkerroer inden for 

kvoten.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/465 

Ændringsforslag  465 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling m.fl. 

 

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 101 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 101b 

 Kvoter i sukkersektoren 

 1. Der gælder en kvoteordning for sukker, 

isoglucose og inulinsirup indtil udgangen 

af produktionsåret 2017/2018.  

 
2. Med hensyn til de i stk. 1 omhandlede 

kvoteordninger skal der, hvis en 

producent overskrider den relevante kvote 

og ikke gør brug af overskudsmængderne 

som fastsat i artikel 101l, betales en 

overskudsafgift på sådanne mængder på 

de i artikel 101l til 101o fastsatte 

betingelser. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/466 

Ændringsforslag  466 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling m.fl. 

 

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 101 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 101c 

 Produktionsrestitution 

 
1. Indtil udgangen af produktionsåret 

2017/2018 kan der ydes 

produktionsrestitution for de 

sukkersektorprodukter, der er opført i 

litra b) til e) i del III i bilag I, hvis der 

ikke kan fås overskudssukker eller 

importeret sukker, overskudsisoglucose 

eller overskudsinulinsirup til en pris, der 

svarer til verdensprisen for fremstillingen 

af de i artikel 101m, stk. 2, litra b) og c), 

omhandlede produkter.  

 
2. Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter vedrørende 

fastsættelsen af de i stk. 1 omhandlede 

produktionsrestitutioner. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

stk. 2. 

 
3. For at tage hensyn til de særlige 

kendetegn ved markedet for sukker uden 

for kvoten i Unionen tillægges 

Kommissionen beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter, i overensstemmelse 

med artikel 160, vedrørende fastsættelse 
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af betingelserne for ydelse af de i denne 

afdeling omhandlede 

produktionsrestitutioner. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/467 

Ændringsforslag  467 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling m.fl. 

 

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 130a 

 Suspension af importafgifter i 

sukkersektoren 

 I overensstemmelse med den i artikel 

101da beskrevne mekanisme og indtil 

udgangen af produktionsåret 2017/2018 

kan Kommissionen vedtage 

gennemførelsesretsakter vedrørende 

fuldstændig eller delvis suspension af 

importafgifter for bestemte mængder af 

følgende produkter for at sikre de 

fornødne forsyninger til det europæiske 

sukkermarked: 

 a) sukker henhørende under KN-kode 

1701 

 b) isoglucose 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 B7-0080/468 

Ændringsforslag  468 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling m.fl. 

 

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 hjælp 

af 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 

 
ba) 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 B7-0080/469 

Ændringsforslag  469 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling m.fl. 

 

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 

 

 

 


