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6.3.2013 B7-0080/461 

Ändringsförslag  461 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling m.fl. 
 

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 
Skäl 84a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (84a) I syfte att möjliggöra för betodlarna 

att fullborda sin anpassning till den 

djupgående reform som genomfördes 

inom sockersektorn 2006 och i syfte att 

fullfölja de konkurrensinsatser som gjorts 

sedan dess bör man förlänga det 

befintliga kvotsystemet till utgången av 

regleringsåret 2017/2018. Kommissionen 

bör i detta sammanhang tillåtas tilldela 

produktionskvoter till de medlemsstater 

som avstod från hela sin kvot under 2006. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/462 

Ändringsförslag  462 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling m.fl. 
 

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 
Skäl 84b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (84b) Inför det definitiva avskaffandet av 

kvotsystemet 2018 bör kommissionen före 

den 1 juli 2018 lägga fram en rapport för 

parlamentet och rådet om lämpliga sätt att 

lämna det befintliga kvotsystemet och om 

sektorns framtid efter kvotsystemets 

avskaffande 2018. Rapporten ska 

innehålla alla förslag som krävs för att 

förbereda hela sektorn för tiden efter 

2018. Före den 31 december 2014 bör 

kommissionen även lägga fram en rapport 

om hur livsmedelskedjan i unionens 

sockersektor fungerar. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/463 

Ändringsförslag  463 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling m.fl. 
 

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 100a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 100a 

 Varaktighet 

 Med undantag av artikel 101.1, 101.2b, 

101.2d och 101.2e samt av artikel 101a 

ska detta avsnitt gälla till utgången av 

regleringsåret 2017/2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/464 

Ändringsförslag  464 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling m.fl. 
 

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 101a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 101a 

 Minimipris för sockerbetor 

 1. Minimipriset för kvotbetor ska vara 

26,29 euro per ton fram till utgången av 

regleringsåret 2017/2018. 

 
2. Det minimipris som avses i punkt 1 ska 

gälla sockerbetor av standardkvalitet 

enligt definitionen i punkt B i bilaga III. 

 
3. Sockerföretag som köper kvotbetor som 

är lämpade för bearbetning till socker och 

ämnade för bearbetning till kvotsocker 

ska vara skyldiga att betala minst 

minimipriset, justerat genom tillägg eller 

avdrag med hänsyn till avvikelser från 

standardkvaliteten. 

 
För att justera priset när den faktiska 

kvaliteten på sockerbetan skiljer sig från 

standardkvaliteten ska tillägg och avdrag, 

enligt första stycket tillämpas i enlighet 

med regler som fastställs av 

kommissionen genom delegerade akter i 

enlighet med artikel 101p.5. 

 
4. För de kvantiteter sockerbetor som 

motsvarar de kvantiteter industrisocker 

eller överskottssocker som omfattas av 
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den överskottsavgift som föreskrivs i 

artikel 101o ska det berörda 

sockerföretaget justera inköpspriset så att 

det är minst lika med minimipriset för 

kvotbetor. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/465 

Ändringsförslag  465 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling m.fl. 
 

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 101b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 101b 

 Kvoter inom sockersektorn 

 1. Ett kvotsystem ska tillämpas för socker, 

isoglukos och inulinsirap till utgången av 

regleringsåret 2017/2018. 

 
2. När det gäller det kvotsystem som avses 

i punkt 1 i denna artikel ska, om en 

producent överskrider den aktuella kvoten 

och inte utnyttjar det överskott som avses i 

artikel 101l, en överskottsavgift tas ut för 

de berörda kvantiteterna, på de villkor 

som anges i artiklarna 101l till 101o. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/466 

Ändringsförslag  466 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling m.fl. 
 

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 101c (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 101c 

 Produktionsbidrag 

 
1. Ett produktionsbidrag får beviljas fram 

till utgången av regleringsåret 2017/2018 

för de sockerprodukter som förtecknas i 

del III, punkterna b–e i bilaga I, om något 

överskott av socker eller importerat 

socker, isoglukos eller inulinsirap inte är 

tillgängligt till aktuellt 

världsmarknadspris för framställning av 

de produkter som avses i artikel 101m.2 b 

och c. 

 
2. Kommissionen ska anta 

genomförandeakter som fastställer det 

produktionsbidrag som avses i punkt 1. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 162.2. 

 
3. För att ta hänsyn till särdragen på 

marknaden för utomkvotssocker i 

unionen ska kommissionen ha befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 160 för att fastställa villkoren för 

beviljande av det produktionsbidrag som 

avses i detta avsnitt. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/467 

Ändringsförslag  467 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling m.fl. 
 

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 mekanism som 

beskrivs i artikel 101da och till och med 

slutet 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 den europeiska 

sockermarknaden: 

 (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 B7-0080/468 

Ändringsförslag  468 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling m.fl. 
 

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 158 – 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 

hantera de svårigheter som dessa 

producenter upplever vid tillämpningen 

av unionens handelsnormer, 

 
(iii) om jordbrukssektorns och den 

jordbruksbaserade livsmedelssektorns 

konkurrenskraft och bärkraft, följd av en 

andra rapport senast 

den 31 december 2019, 

 
(iv) om marknadssituationens utveckling 

och om leverantörskedjans funktion inom 

sockersektorn, följd av en rapport senast 

den 1 juli 2016 om utvecklingen på 

sockermarknaden, med särskild tonvikt på 

lämpliga sätt att avsluta det nuvarande 

kvotsystemet och på sektorns framtid efter 
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2018; särskild hänsyn måste tas till 

behovet av att upprätthålla ett rättvist 

kontraktssystem och ett system för 

redovisning av sockerpriserna, 

tillsammans med lämpliga förslag i detta 

hänseende, 

 
(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 i detta hänseende, 

 
(ba) inte senare än fyra år efter det att 

denna förordning har trätt i kraft, om 

användningen och effektiviteten av 

verktygen för förvaltning av 

jordbruksmarknaden, 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 i detta 

hänseende. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/469 

Ändringsförslag  469 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling m.fl. 
 

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 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 

 

 

 


