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Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2013 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om 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)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2011)0626) och ändringarna i kommissionens förslag (COM(2012)0535), 

– med beaktande av artikel 294.2, artikel 42 första stycket och artikel 43.2 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 

förslag för parlamentet (C7-0339/2011), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av yttrande 1/2012 från revisionsrätten av den 8 mars 20121, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 

25 april 2012 och den 12 december 20122, 

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 4 maj 20123, 

– med beaktande av Europaparlamentets beslut av den 13 mars 2013 om inledande av och 

mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget4, 

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 oktober 2013 

att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet och utskottet för regional 

utveckling (A7-0366/2013). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens 

                                                 
1  Ännu ej offentliggjort i EUT. 
2  EUT C 191, 29.6.2012, s. 116 och EUT C 44, 15.2.2013, s. 158. 
3  EUT C 225, 27.7.2012, s. 174. 
4  Antagna texter P7_TA(2013)0085. 



gemensamma uttalande som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 



P7_TC1-COD(2011)0281 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om 

upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande 

om förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 

1234/2007 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1308/2013.) 



BILAGA TILL FÖRSLAGET TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

 

 

GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 

KOMMISSIONEN 

om artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 

 

Resultat av förhandlingarna om tillämpningen av artikel 43.3 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt utgör en del av en övergripande kompromiss om den föreliggande 

reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och påverkar inte respektive institutions 

ståndpunkt rörande omfattningen på denna eller rörande den framtida utvecklingen i denna 

fråga, i synnerhet eventuella nya, prejudicerande domar från Europeiska unionens domstol. 

 

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN 

om handelsnormer (kopplat till artikel 59.1 a) 

 

Kommissionen är väl medveten om hur känsligt det är att utvidga handelsnormer till sektorer 

eller produkter som för närvarande inte omfattas av dessa bestämmelser enligt förordningen om 

en samlad marknadsordning.  

Handelsnormer bör endast gälla sektorer där det finns klara förväntningar hos konsumenterna 

och där det finns behov av att förbättra de ekonomiska villkoren för produktionen och 

saluföringen av specifika produkter, även med avseende på kvalitet, eller beakta tekniska 

framsteg eller behov av produktinnovation. De bör också undvika administrativa bördor, vara 

lätta för konsumenterna att förstå och hjälpa producenter att enkelt förmedla information om 

sina produkters utmärkande egenskaper och kännetecken.  

 

Kommissionen kommer att ta hänsyn till alla välgrundade begäranden från institutioner eller 

representativa organisationer samt till rekommendationer från internationella organ, men innan 

kommissionen använder sin befogenhet att införa nya produkter eller sektorer i artikel 59.1 

kommer den att vara tvungen att noga bedöma den aktuella sektorns särdrag och förelägga 

Europaparlamentet och rådet en rapport, som framför allt utvärderar konsumenternas behov, 

kostnaderna och den administrativa bördan för aktörerna, inklusive inverkan på den inre 

marknaden och den internationella handeln samt fördelarna för producenterna och 

slutkonsumenten. 

 

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN 

om socker 

 

För att sträva efter en välbalanserad marknad och en välfungerande sockerförsörjning för 

unionsmarknaden under den återstående tiden med sockerkvoter, kommer kommissionen att 

beakta behoven hos både sockerbetsodlare och rårörsockerraffinaderier i unionen vid 

tillämpningen av den tillfälliga marknadsstyrningsmekanismen i artikel 101da i förordningen 

om en samlad marknadsordning. 

 



UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN 

om det europeiska instrumentet för övervakning av livsmedelspriser 

 

Kommissionen är medveten om hur viktigt det är att samla in och sprida tillgängliga uppgifter 

om prisutvecklingen i de olika stegen i livsmedelskedjan. Därför har kommissionen utvecklat 

ett instrument för övervakning av livsmedelspriser, som använder kombinerade uppgifter om 

livsmedelsprisindex vilka samlats in av de nationella statistikbyråerna. Detta instrument syftar 

till att sammanställa och tillgängliggöra prisutvecklingen längs med livsmedelskedjan och gör 

det möjligt att jämföra prisutvecklingen för relevanta jordbruksprodukter, för 

livsmedelsindustrier och relevanta konsumentvaror. Instrumentet förbättras ständigt och 

målsättningen kommer att vara att det ska täcka fler produkter i livsmedelskedjan och uppfylla 

jordbrukarnas och konsumenternas allmänna behov av ökad insyn i prissättningen av livsmedel. 

Kommissionen ska med jämna mellanrum rapportera till Europaparlamentet och rådet om 

verksamheten i samband med det europeiska instrumentet för övervakning av livsmedelspriser 

och om resultaten av de studier som genomförs med hjälp av detta. 

 


