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6.3.2013 B7-0080/474 

Ändringsförslag  474 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) För att uppnå målen i den 

gemensamma jordbrukspolitiken 

avseende att garantera små och 

medelstora jordbrukare en anständig 

inkomst bör kommissionen säkerställa att 

produktionspriserna inte underskrider en 

nivå som kommissionen fastställer per 

regleringsår och för produktionsvolymer 

per genomsnittligt jordbruksföretag. 

Dessa bör fastställas i samråd med 

yrkesorganisationer och fackföreningar 

så att de priser som betalas till 

jordbrukarna verkligen täcker 

förändringarna i produktionskostnader 

och ger en anständig ersättning för 

jordbruksarbetet i varje jordbruksföretag. 

I detta syfte bör kommissionen anta 

nödvändiga verktyg för att införa dels 

bestämmelser för offentlig och privat 

lagring för de fall då en onormal 

prissänkning kan konstateras, dels 

förhandlade importkalendrar när import 

har en negativ inverkan på priserna i 

varje land i unionen. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/475 

Ändringsförslag  475 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 14 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Mot bakgrund av praxis och 
erfarenheter inom tidigare gemensamma 
organisationer av marknaden bör 
interventionssystemet på lämpligt sätt för 
varje berörd sektor finnas att tillgå under 
vissa perioder av året och intervention bör 
under sådana perioder inledas antingen på 
permanent bas eller beroende på 
marknadspriserna. 

(14) Mot bakgrund av praxis och 
erfarenheter inom tidigare gemensamma 
organisationer av marknaden bör 
interventionssystemet på lämpligt sätt för 
varje berörd sektor finnas att tillgå under 
vissa perioder av året och intervention bör 
under sådana perioder inledas antingen på 
permanent bas eller beroende på 
marknadspriserna. Systemet bör syfta till 
att behålla ett minimipris inom unionen 

för givna produktionskvantiteter. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/476 

Ändringsförslag  476 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 33 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) Frukt- och grönsaksproduktionen 
kännetecknas av faktorer som gör den 
oförutsägbar och produkterna har 
begränsad hållbarhetstid. Även begränsade 
överskott kan störa marknaden kraftigt. Det 
bör därför antas åtgärder för krishantering 
och sådana åtgärder bör även 
fortsättningsvis ingå i 
verksamhetsprogrammen. 

(33) Frukt- och grönsaksproduktionen 
kännetecknas av faktorer som gör den 
oförutsägbar och produkterna har 
begränsad hållbarhetstid. Även begränsade 
överskott kan störa marknaden kraftigt. Det 
bör därför antas åtgärder för krishantering, 
till exempel tillbakadragande från 

marknaden eller kalendrar för import 

mellan medlemsstater, och sådana åtgärder 
bör även fortsättningsvis ingå i 
verksamhetsprogrammen. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/477 

Ändringsförslag  477 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 83a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (83a) Kvotsystemet som ett 

marknadsregleringsinstrument bör 

behållas och förbättras. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/478 

Ändringsförslag  478 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 91 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(91) För att garantera en rationell 
utveckling av produktionen och därigenom 
garantera mjölkproducenterna en skälig 
levnadsstandard bör deras 
förhandlingsposition i förhållande till 
bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör 
leda till en rättvisare distribution av 
mervärde i leveranskedjan. För att dessa 
mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör 
det därför införas bestämmelser i enlighet 
med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget som 
gör det möjligt för producentorganisationer 
bestående av mjölkproducenter eller deras 
sammanslutningar att för vissa eller alla 
medlemmars produktion förhandla med 
mejerierna om avtalsvillkor, bland annat 
pris. För att upprätthålla en effektiv 
konkurrens på mejerimarknaden bör 

lämpliga kvantitativa gränser gälla för 

denna möjlighet. 

(91) För att garantera en rationell 
utveckling av produktionen och därigenom 
garantera mjölkproducenterna en skälig 
levnadsstandard bör deras 
förhandlingsposition i förhållande till 
bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör 
leda till en rättvisare distribution av 
mervärde i leveranskedjan. För att dessa 
mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör 
det därför införas bestämmelser i enlighet 
med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget som 
gör det möjligt för producentorganisationer 
bestående av mjölkproducenter eller deras 
sammanslutningar att för vissa eller alla 
medlemmars produktion förhandla med 
mejerierna om avtalsvillkor, bland annat 
priser, vilka dock inte bör underskrida 

den nivå där de täcker 

produktionskostnader och ger 

jordbrukare en anständig ersättning för 

deras arbete. I detta syfte bör en europeisk 
mjölkbyrå inrättas, med uppgiften att hela 

tiden följa prisutvecklingen för 

producerade kvantiteter och säkerställa 

respekten för ett baspris för produktionen. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/479 

Ändringsförslag  479 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 105 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(105) Systemet med tullar gör alla andra 
skyddsåtgärder vid unionens yttre gränser 
överflödiga. Den inre marknaden och den 
mekanism som tullarna utgör kan i 
undantagsfall visa sig vara otillräckliga. 
För att i sådana fall kunna skydda 
unionsmarknaden mot de störningar som 
kan uppkomma bör unionen ha möjlighet 
att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga 
åtgärder. Åtgärderna bör vara förenliga 
med unionens internationella åtaganden. 

(105) Systemet med tullar gör alla andra 
skyddsåtgärder vid unionens yttre gränser 
överflödiga. Den inre marknaden och den 
mekanism som tullarna utgör kan i 
undantagsfall visa sig vara otillräckliga. 
För att i sådana fall kunna skydda 
unionsmarknaden mot de störningar som 
kan uppkomma bör unionen ha möjlighet 
att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga 
åtgärder. Åtgärderna bör vara förenliga 
med unionens internationella åtaganden 
samtidigt som de bör säkerställa respekten 

för unionens livsmedelssuveränitet. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/480 

Ändringsförslag  480 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 107 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet. 

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet och bör inte få 
äventyra utvecklingen av 

utvecklingsländernas jordbrukssektorer 

och ekonomier. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/481 

Ändringsförslag  481 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 132 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(132) Särskilda interventionsåtgärder bör 
föreskrivas för att möjliggöra ett effektivt 
och ändamålsenligt gensvar då det 
föreligger en risk för marknadsstörningar. 
Åtgärdernas räckvidd bör definieras. 

(132) Särskilda interventionsåtgärder bör 
föreskrivas för att möjliggöra ett effektivt 
och ändamålsenligt gensvar då det 
föreligger en risk för marknadsstörningar. 
Åtgärdernas räckvidd bör definieras. 
Mekanismer för skyddsklausuler bör 

införas för att motverka 

marknadsstörningar. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/482 

Ändringsförslag  482 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 146a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (146a) Mjölk- och sockerkvoterna och 

systemet med rättigheter att plantera 

vinstockar utgör 

marknadsregleringsverktyg som kan göra 

det möjligt att uppnå målen i den 

gemensamma jordbrukspolitiken 

avseende en anständig levnadsstandard 

för jordbrukarsamhällena. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/483 

Ändringsförslag  483 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
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 18 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
160 för att anta de åtgärder som föreskrivs 
i punkterna 2–9 i denna artikel. 

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
160 för att anta de åtgärder som föreskrivs 
i punkterna 2–9 i denna artikel. 
Kommissionen ska säkerställa 

efterlevnaden av EU:s minimipriser för 

vissa produktionskvantiteter per företag, 

som ska fastställas i varje enskild 

medlemsstat på ett sådant sätt att dessa 

produktionspriser täcker de stigande 

produktionskostnaderna och ger 

familjejordbrukare en skälig lön så att 

jordbrukare kan garanteras en godtagbar 

levnadsstandard i överensstämmelse med 

målen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

Or. fr 

 
 


