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

Forslag til forordning 

Del II – Afsnit II – kapitel 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 KAPITEL Ia 

 Regulering af produktionen 

 Artikel 100a 

 Kvoter i mælkesektoren 

 1. Den eksisterende mælkekvoteordning 

forbliver gældende efter 2015. Kvoterne 

tilpasses hurtigst muligt til den enkelte 

medlemsstats behov og relative 

installerede produktionskapacitet. 

 2. Kommissionen forelægger et forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om nationale mælkekvoter, 

der er justeret, som det er fastsat i stk. 1. 

Tidsrammen skal tillade forordningen at 

træde i kraft den 1. juli 2014. 

 Artikel 100b 

 Plantningsrettigheder for vinstokke 

 1. Den eksisterende ordning for 

plantningsrettigheder for vinstokke inden 

for vinsektoren forbliver gældende efter 

2015. 

 2. Kommissionen vurderer behovet for 

justeringer og tilpasninger til den 

nuværende ordning og forelægger et 

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning, der fastsætter særlige 

ordninger for regioner, hvor vindyrkning 
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er hovedaktiviteten, med henblik på at 

bevare de særlige kendetegn ved 

vinavlsprodukter fra disse regioner. 

Tidsrammen skal tillade forordningen at 

træde i kraft den 1. juli 2014. 

 Artikel 100c 

 Kvoter i sukkersektoren 

 1. Den eksisterende kvoteordning i 

sukkersektoren forbliver gældende efter 

2015. Kvoterne tilpasses hurtigst muligt til 

den enkelte medlemsstats relative 

installerede og/eller potentielle 

produktionskapacitet. 

 2. Kommissionen forelægger et forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om nationale kvoter i 

sukkersektoren, der er tilpasset, som det 

er fastsat i stk. 1. Tidsrammen skal tillade 

forordningen at træde i kraft den 1. juli 

2014. 

 Artikel 100d 

 Andre sektorer 

 1. Kommissionen forelægger senest den 1. 

juli 2014 en konsekvensundersøgelse af 

afbrydelsen af den forordning og de 

distributionsinstrumenter, der anvendes 

for produktionen i andre sektorer i 

medlemsstaterne. 

 2. På baggrund af resultaterne af den i 

stk. 1 omhandlede undersøgelse 

forelægger Kommissionen i god tid 

forslag om indførelse af kvoteordninger i 

andre sektorer, hvor dette er nødvendigt, 

med henblik på at gøre det muligt at 

fordele produktionen jævnt i 

medlemsstaterne under hensyntagen til 

deres individuelle muligheder og 

potentiale, samtidig med at der skabes 

mulighed for differentieret udvikling i 

medlemsstater med større underskud i de 

pågældende sektorer. 

Or. en 



 

AM\1009900DA.doc  PE519.388v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.11.2013 A7-0366/36 

Ændringsforslag  36 

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos 

Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat and others 

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 153 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kapitel -1 

 Risiko- og krisestyring: Offentlig 

forsikring 

 Artikel 153a 

 Offentlig landbrugsforsikring 

 1. Der etableres en offentlig 

landbrugsforsikring, som finansieres over 

EU-budgettet, med det formål at sikre 

landbrugere, der berøres af ekstreme 

vejrforhold eller andre former for 

katastrofer, det være sig naturkatastrofer 

eller menneskeskabte katastrofer, 

herunder skovbrande, sygdomme og 

skadedyrsangreb, en basal indkomst. 

Forsikringen skaber et grundlæggende 

beskyttelsesniveau for alle landbrugere og 

deres lønnede arbejdstagere i alle 

medlemsstater. 

 2. Offentlig landbrugsforsikring kan 

opdeles i bedriftsforsikring, 

indkomsttabforsikring, husdyrforsikring 

og udligningsfonde. 

 3. Denne forsikrings eksistens berører 

ikke eksistensen af andre særlige 

forsikringsordninger i visse sektorer som 

f.eks. den i artikel 47 omhandlede 

høstforsikring i vinsektoren. 
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 4. Kommissionen forelægger Europa-

Parlamentet og Rådet et forslag til 

forordning om offentlig 

landbrugsforsikring tids nok til, at 

forordningen kan træde i kraft den 1. juli 

2014. 

Or. en 

 

 


