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6.3.2013 B7-0080/474 

Ændringsforslag  474 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Med henblik på at virkeliggøre sigtet 

med den fælles landbrugspolitik, som er at 

sikre en anstændig indkomst for små og 

mellemstore landbrugere sørger 

Kommissionen for, at producentprisen 

ikke falder til et niveau, der er lavere en 

den, der er fastsat for produktionsåret og 

for de mængder, der er fastsat for en 

mellemstor bedrift; disse fastsættes i 

samråd med erhvervsorganisationerne og 

de faglige organisationer på en sådan 

måde, at de priser, der udbetales til 

landbrugerne, reelt dækker udviklingen i 

produktionspriserne og sikrer en 

anstændig indkomst for 

landbrugsarbejdet på den enkelte bedrift; 

med henblik herpå udvikler 

Kommissionen de nødvendige værktøjer 

til at kunne foretage offentlig og privat 

oplagring, når der konstateres et 

unormalt og pludseligt fald i 

basispriserne, og der indføres en aftalt 

tidsplan for importen, når denne har 

negative konsekvenser for prisdannelsen i 

de enkelte medlemsstater; 

Or. fr 



 

AM\929548DA.doc  PE503.601v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/475 

Ændringsforslag  475 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Under hensyn til de pågældende 

sektorers behov og på baggrund af praksis 

og erfaring fra tidligere fælles 

markedsordninger bør der være adgang til 

intervention i visse perioder af året, og der 

bør enten være permanent adgang i den 

pågældende periode eller adgang afhængigt 

af markedspriserne. 

(14) Under hensyn til de pågældende 

sektorers behov og på baggrund af praksis 

og erfaring fra tidligere fælles 

markedsordninger bør der være adgang til 

intervention i visse perioder af året, og der 

bør enten være permanent adgang i den 

pågældende periode eller adgang afhængigt 

af markedspriserne. Formålet skal være at 

opretholde en minimumsbasispris i 

Unionen for en given 

produktionsmængde. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/476 

Ændringsforslag  476 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Produktionen af frugt og grøntsager er 

uforudsigelig, og produkterne er 

fordærvelige. Selv en begrænset 

overskudsproduktion kan give betydelige 

markedsforstyrrelser. Der bør derfor 

indføres krisestyringsforanstaltninger, og 

sådanne foranstaltninger bør fortsat 

integreres i driftsprogrammerne. 

(33) Produktionen af frugt og grøntsager er 

uforudsigelig, og produkterne er 

fordærvelige. Selv en begrænset 

overskudsproduktion kan give betydelige 

markedsforstyrrelser. Der bør derfor 

indføres krisestyringsforanstaltninger som 

f.eks. tilbagetrækning fra markedet eller 

tidsplaner for import mellem 

medlemsstaterne, og sådanne 

foranstaltninger bør fortsat integreres i 

driftsprogrammerne 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/477 

Ændringsforslag  477 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 83 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 83a. Kvoteordningen som 

markedsreguleringsmekanisme skal 

opretholdes og forbedres. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/478 

Ændringsforslag  478 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 91 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(91) For at sikre en rationel 

produktionsudvikling og sikre 

mælkeproducenterne en rimelig 

levestandard bør mælkeproducenternes 

forhandlingsposition over for 

forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så 

der opnås en mere retfærdig fordeling af 

værditilvæksten i hele forsyningskæden. 

For at nå disse mål i den fælles 

landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 

bestemmelse i henhold til traktatens 

artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så 

mælkeproducentorganisationer eller 

sammenslutninger heraf kan forhandle om 

aftalevilkår med et mejeri, herunder pris, 

samlet for produktionen fra en del af eller 

alle deres medlemmer. For at opretholde 

faktisk konkurrence på markedet for 

mejeriprodukter bør der gælde passende 

kvantitative begrænsninger for denne 

mulighed. 

(91) For at sikre en rationel 

produktionsudvikling og sikre 

mælkeproducenterne en rimelig 

levestandard bør mælkeproducenternes 

forhandlingsposition over for 

forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så 

der opnås en mere retfærdig fordeling af 

værditilvæksten i hele forsyningskæden. 

For at nå disse mål i den fælles 

landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 

bestemmelse i henhold til traktatens 

artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så 

mælkeproducentorganisationer eller 

sammenslutninger heraf kan forhandle 

samlet for produktionen fra en del af eller 

alle deres medlemmer om aftalevilkår med 

et mejeri, herunder pris, som imidlertid 

ikke må ligge under hvad der dækker 

produktionsomkostningerne og sikrer en 

anstændig indkomst for arbejdet på 

landbrugsbedrifter; Med henblik herpå 

skal der oprettes et europæisk 

Mælkekontor, som konstant skal følge 

udviklingen i priserne på de producerede 

mængder og sikre, at 

basisproducentprisen overholdes. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/479 

Ændringsforslag  479 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 105 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

105. Toldordningen gør det muligt at give 

afkald på alle øvrige 

beskyttelsesforanstaltninger ved EU's ydre 

grænser. I helt specielle tilfælde kan 

ordningen for det indre marked og 

toldordningen dog vise sig at være 

utilstrækkelige. For at EU-markedet i 

sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst 

over for eventuelle forstyrrelser, bør EU 

have mulighed for hurtigt at træffe alle 

nødvendige foranstaltninger. Sådanne 

foranstaltninger bør være i 

overensstemmelse med EU's internationale 

forpligtelser. 

105. Toldordningen gør det muligt at give 

afkald på alle øvrige 

beskyttelsesforanstaltninger ved EU's ydre 

grænser. I helt specielle tilfælde kan 

ordningen for det indre marked og 

toldordningen dog vise sig at være 

utilstrækkelige. For at EU-markedet i 

sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst 

over for eventuelle forstyrrelser, bør EU 

have mulighed for hurtigt at træffe alle 

nødvendige foranstaltninger. Sådanne 

foranstaltninger bør være i 

overensstemmelse med EU's internationale 

forpligtelser, idet man dog samtidig skal 

sikrer respekt for deres 

fødevaresuverænitet. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/480 

Ændringsforslag  480 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 107 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

107. Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 

eksport til tredjelande ydes restitutioner, 

der er baseret på forskellen mellem 

priserne i EU og på verdensmarkedet, og 

som ligger inden for de begrænsninger, EU 

har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 

muligt at sikre EU's deltagelse i den 

internationale handel med visse produkter, 

der er omfattet at denne forordning. Der 

bør fastsættes værdi- og mængdegrænser 

for subsidieret eksport. 

197. Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 

eksport til tredjelande ydes restitutioner, 

der er baseret på forskellen mellem 

priserne i EU og på verdensmarkedet, og 

som ligger inden for de begrænsninger, EU 

har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 

muligt at sikre EU's deltagelse i den 

internationale handel med visse produkter, 

der er omfattet at denne forordning. Der 

bør fastsættes værdi- og mængdegrænser 

for subsidieret eksport, og den må ikke 

udgøre en trussel mod udviklingen af 

udviklingslandenes landbrugssektor og 

økonomi. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/481 

Ændringsforslag  481 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 132 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(132) Der bør fastlægges særlige 

interventionsforanstaltninger for at kunne 

reagere effektivt over for truende 

markedsforstyrrelser. Sådanne 

foranstaltninger bør defineres. 

(132) Der bør fastlægges særlige 

interventionsforanstaltninger for at kunne 

reagere effektivt over for truende 

markedsforstyrrelser. Sådanne 

foranstaltninger bør defineres. Der skal 

indføres sikkerhedsklausuler, for at 

markedsforstyrrelser kan imødegås. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/482 

Ændringsforslag  482 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 146 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 146a. Mælkekvoter, sukkerkvoter og 

tilladelse til plantning af vinstokke er 

markedsreguleringsværktøjer, som gør det 

muligt at opnå målsætningen for den 

fælles landbrugspolitik med en anstændig 

levefod for landbrugerne. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/483 

Ændringsforslag  483 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, 

der er nævnt i stk. 2 til 9 i denne artikel. 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, 

der er nævnt i stk. 2 til 9 i denne artikel. 

Den sikrer overholdelse af en 

minimumspris for en given 

produktionsmængde pr. bedrift, som 

fastsættes i de enkelte medlemsstater på 

en sådan måde, at disse priser dækker 

udviklingen i produktionsomkostningerne 

og muliggør en anstændig aflønning af 

arbejdet på familiebrug for at sikre en 

rimelig levefod for dem, der arbejder 

inden for landbrugssektoren, i 

overensstemmelse med målsætningen for 

den fælles landbrugspolitik. 

Or. fr 

 

 


