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Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos 

Triantaphyllides, Inês Cristina Zuber m.fl. 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 40 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (40a) I tilfælde af katastrofer, både 

naturkatastrofer og menneskeskabte 

katastrofer, bør medlemsstaternes 

landbrugere være dækket af en offentlig 

landbrugsforsikring, der sikrer dem og 

deres lønnede arbejdstagere et rimeligt 

beskyttelsesniveau. 

Or. en 
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João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer m.fl. 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at enhver forstyrrelse af markedet 

undgås 

a) at de offentlige instrumenter til 

regulering af markedet styrkes 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos 

Triantaphyllides, Inês Cristina Zuber m.fl. 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 17a 

 Maksimale driftsmarginer 

 For at fremme en retfærdig og korrekt 

fordeling af merværdi langs 

fødevareforsyningskæden, hvor der 

konstateres store uligheder, kan 

medlemsstaterne med det formål at 

forbedre producentpriserne anvende 

former for invention i kæden som f.eks. 

fastsættelse af maksimale driftsmarginer 

for hvert mellemled i kæden. 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina 

Zuber, Jacky Hénin m.fl. 
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Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved fastlæggelsen af deres strategier 

opstiller medlemsstaterne en liste over 

produkter hidrørende fra frugt- og 

grøntsagssektoren, sektoren for 

forarbejdede frugter og grøntsager og 

banansektoren, der vil være 

støtteberettigede i henhold til deres 

respektive ordninger. Listen må dog ikke 

omfatte produkter, der er udelukket ved de 

foranstaltninger, Kommissionen har 

vedtaget ved delegerede retsakter i henhold 

til artikel 22, stk. 2, litra a). 

Medlemsstaterne udvælger deres produkter 

på grundlag af objektive kriterier, der kan 

omfatte årstid, tilgængelighed eller 

miljøhensyn. I den forbindelse kan 

medlemsstaterne give fortrinsret til 

produkter, der har oprindelse i EU. 

Ved fastlæggelsen af deres strategier 

opstiller medlemsstaterne en liste over 

produkter hidrørende fra frugt- og 

grøntsagssektoren, sektoren for 

forarbejdede frugter og grøntsager og 

banansektoren, der vil være 

støtteberettigede i henhold til deres 

respektive ordninger. Listen må dog ikke 

omfatte produkter, der er udelukket ved de 

foranstaltninger, Kommissionen har 

vedtaget ved delegerede retsakter i henhold 

til artikel 22, stk. 2, litra a). 

Medlemsstaterne udvælger deres produkter 

på grundlag af objektive kriterier, der kan 

omfatte årstid, tilgængelighed eller 

miljøhensyn. I den forbindelse kan 

medlemsstaterne give fortrinsret til 

produkter, der har oprindelse i EU, og til 

produkter, der er produceret lokalt, og 

dermed begunstige korte 

forsyningskæder.  

Or. en 

 

 


