
 

AM\929636DA.doc  PE503.601v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.3.2013 B7-0080/485 

Ændringsforslag  485 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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) Den fælles landbrugspolitik bør som 

et af sine væsentlige elementer indeholde 

en garanti for fødevaresikkerhed og 

fødevaresuverænitet i de forskellige 

medlemsstater, hvilket kræver, at der 

findes instrumenter til regulering og 

fordeling af produktionen, som giver de 

forskellige lande og regioner mulighed for 

at udvikle deres produktion på en måde, 

der så vidt muligt kan tilfredsstille deres 

behov. 

Or. pt 



 

AM\929636DA.doc  PE503.601v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/486 

Ændringsforslag  486 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils 

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 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Den fælles landbrugspolitik bør 

være udstyret med instrumenter og 

mekanismer, der garanterer rimelige 

produktionspriser, og som giver 

landbrugerne en indtægt, der sikrer 

kontinuitet i produktionen og 

regelmæssighed i fødevareforsyningen. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/487 

Ændringsforslag  487 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 40 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (40a) I situationer med naturkatastrofer 

eller menneskeskabte katastrofer skal 

landbrugerne i de forskellige 

medlemsstater være dækket af en offentlig 

landbrugsforsikring, der sikrer og deres 

ansatte et rimeligt beskyttelsesniveau. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/488 

Ændringsforslag  488 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides  

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) Denne forordning bør lægge vægt 

på betydningen af, at medlemsstaterne får 

deres kvoter til produktion af sukkerroer 

tilbage, især for så vidt angår de lande, 

der har mistet deres kvoter, og som i dag 

er fuldstændigt afhængige af import af 

råvarer til forarbejdningen. Forordningen 

bør også sikre lige adgang til råvarer til 

fremstillingen af sukker. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/489 

Ændringsforslag  489 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 90 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (90a) I forskellige medlemsstater er der 

betydelige skævheder i fordelingen af 

værditilvæksten i hele 

fødevareforsyningskæden, og der er et 

vedvarende problem med lave 

produktionspriser. Med henblik på at 

forbedre produktionspriserne til gavn for 

producenterne og fremme en retfærdige 

og rimelig fordeling af værditilvæksten i 

hele forsyningskæden bør 

medlemsstaterne kunne iværksætte 

forskellige former for intervention som 

f.eks. fastsættelse af maksimale avancer 

for de enkelte aktører i forsyningskæden. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/490 

Ændringsforslag  490 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 145 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (145a) I de senere år har titusindvis af 

mælkeproducenter i hele EU set sig 

nødsaget til at opgive produktionen på 

grund af de ruinerende priser, der betales 

til producenterne, og som ikke dækker 

produktionsomkostningerne. Den 

nuværende situation i mælkesektoren 

hænger nøje sammen med 

liberaliseringen af priserne og forøgelsen 

af produktionskvoterne ud fra 

perspektivet om deres afskaffelse. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/491 

Ændringsforslag  491 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 149 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med hensyn til aftaleforhold i sektoren for 

mælk og mejeriprodukter er 

foranstaltningerne fastsat ved denne 

forordning berettigede i den nuværende 

økonomiske situation på markedet for 

mejeriprodukter og forsyningskædens 

struktur. De bør derfor anvendes længe nok 

(både før og efter afskaffelsen af 

mælkekvoter) til, at deres virkning kan slå 

fuldt igennem. Fordi de er vidtrækkende, 

bør de kun være midlertidige og tages op 

til revision. Kommissionen bør vedtage 

rapporter om markedsudviklingen for 

mælk, der bl.a. vedrører tiltag, der skal 

tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler 

om fælles produktion, og som skal 

indsendes senest den 30. juni 2014 og den 

31. december 2018 — 

Med hensyn til aftaleforhold i sektoren for 

mælk og mejeriprodukter er 

foranstaltningerne fastsat ved denne 

forordning berettigede i den nuværende 

økonomiske situation på markedet for 

mejeriprodukter og forsyningskædens 

struktur. De bør derfor anvendes længe nok 

til, at deres virkning kan slå fuldt igennem 

Fordi de er vidtrækkende, bør de kun være 

midlertidige og tages op til revision. 

Kommissionen bør vedtage rapporter om 

markedsudviklingen for mælk, der bl.a. 

vedrører tiltag, der skal tilskynde 

landbrugerne til at indgå aftaler om fælles 

produktion, og som skal indsendes senest 

den 30. juni 2014 og den 

31. december 2018 — 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/492 

Ændringsforslag  492 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 

Del 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Afsnit I 

 Regulering af produktionen 

 Kapitel I 

 Regulering og fordeling af produktionen 

 Artikel 7a (ny) 

 Kvoter i mælkesektoren 

 1. Den eksisterende mælkekvoteordning 

vil være gældende til efter 2015. Kvoterne 

tilpasses hurtigst muligt til den enkelte 

medlemsstats behov og relative 

installerede produktionskapacitet. 

 2. Kommissionen forelægger i god tid et 

forslag til [Europa-Parlamentets og 

Rådets] forordning om de nationale 

mælkekvoter, der omfatter den i stk. 1 

omtalte tilpasning, således at 

forordningen kan træde i kraft den 1. juli 

2014. 

 Artikel 7b (ny) 

 Rettigheder til nyplantning af vinstokke  

 1. Den eksisterende ordning for 

plantningsrettigheder i vinsektoren vil 
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være gældende til efter 2015. 

 2. Kommissionen vurderer 

nødvendigheden af eventuelle justeringer 

og tilpasninger af den nuværende ordning 

og forelægger i god tid et forslag til 

[Europa-Parlamentets og Rådets] 

forordning om indførelse af særlige 

ordninger for de regioner, hvor vinavl er 

fremherskende, med henblik på at bevare 

de specifikke kendetegn ved 

vinproduktionen i disse regioner, således 

at forordningen kan træde i kraft den 

1. juli 2014.  

 Artikel 7c (ny) 

 Kvoter i sukkersektoren 

 1. Den eksisterende sukkerkvoteordning 

vil være gældende til efter 2015. Kvoterne 

tilpasses hurtigst muligt til den enkelte 

medlemsstats relative installerede og/eller 

potentielle produktionskapacitet. 

 2. Kommissionen forelægger i god tid et 

forslag til [Europa-Parlamentets og 

Rådets] forordning om de nationale 

sukkerkvoter, der omfatter den i stk. 1 

omtalte tilpasning, således at 

forordningen kan træde i kraft den 1. juli 

2014. 

 Artikel 7d (ny) 

 Andre sektorer 

 1. Senest den 1. juli 2014 forelægger 

Kommissionen en analyse af, hvilke 

konsekvenser afskaffelsen af 

instrumenterne til regulering og fordeling 

af produktionen i andre sektorer vil få i de 

forskellige medlemsstater. 

 2. På grundlag af konklusionerne i den i 

stk. 1 omtalte analyse forelægger 

Kommissionen, såfremt dette er 

nødvendigt for at sikre en lige fordeling af 

produktionen i de forskellige 

medlemsstater, i god tid forslag om 

oprettelse af kvoteordninger i andre 

sektorer, der tager hensyn til hvert enkelt 

medlemslands muligheder og potentiale 
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og giver mulighed for en differentieret 

udvikling i de medlemsstater, der har de 

største underskud i de respektive sektorer.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/493 

Ændringsforslag  493 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel -1 

 National præference 

 1. I tilfælde hvor en medlemsstat har et 

stort og vedvarende underskud på 

landbrugsfødevarebalancen, kan 

princippet om national præference tages i 

anvendelse, ifølge hvilket der indføres en 

obligatorisk ordning med nationale 

salgskvoter, således at importen får 

karakter af supplement til den nationale 

produktion. 

 2. Den i stk. 1 omtalte ordning ophører 

efter en gyldighedsperiode på tre på 

hinanden følgende år eller seks år med 

afbrydelser, hvis der i dette tidsrum 

konstateres en vedvarende vækst i den 

nationale landbrugsfødevareproduktion 

og en tilsvarende reduktion af 

underskuddet.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/494 

Ændringsforslag  494 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. I denne forordning forstås ved "mindre 

udviklede regioner" regioner som defineret 

i artikel i artikel 82, stk. 2, litra a), i 

forordning (EU) [COM(2011)615] om 

generelle bestemmelser for Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling, 

Den Europæiske Socialfond, 

Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- 

og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond og Samhørighedsfonden samt 

om ophævelse af forordning (EF) 

nr. 1083/2006. 

4. I denne forordning forstås ved: 

 a) "mindre udviklede regioner": regioner 

som defineret i artikel i artikel 82, stk. 2, 

litra a), i forordning (EU) 

[COM(2011)615] om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 
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for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond og Samhørighedsfonden samt 

om ophævelse af forordning (EF) 

nr. 1083/2006 

 b) "ekstreme vejrforhold": 

vejrfænomener, der kan ligestilles med 

naturkatastrofer, dvs. f.eks. kraftig vind, 

frost, hagl, is, regn eller tørke, som 

ødelægger eller formindsker produktionen 

med over 30 % i forhold til en given 

landbrugers gennemsnitlige årlige 

produktion. Den gennemsnitlige årlige 

produktion beregnes på grundlag af de tre 

forudgående år eller et gennemsnit af tre 

år ud af de forudgående fem år med 

undtagelse af det højeste og laveste 

udbytte 

 c) "lokal produktion": produkter, der 

stammer fra en produktion, som ikke 

ligger længere en 150 km væk fra 

forbrugsstedet. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/495 

Ændringsforslag  495 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 8 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) støtte til privat oplagring af produkter. b) støtte til offentlig og privat oplagring af 

produkter. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/496 

Ændringsforslag  496 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 

Del 2 – afsnit 1 – kapitel 1 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Offentlig intervention og støtte til privat 

oplagring  

Offentlig intervention og støtte til offentlig 

og privat oplagring  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/497 

Ændringsforslag  497 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 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. pt 
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6.3.2013 B7-0080/498 

Ændringsforslag  498 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 

Del 2 – afsnit 1 – kapitel 1 – afdeling 3 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Støtte til privat oplagring Støtte til offentlig og privat oplagring 

Or. pt 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/499 

Ændringsforslag  499 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 

Del 2 – afsnit 1 – kapitel 1 – afdeling 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Afdeling 3a 

 MELLEMHANDLERAVANCER 

 Artikel 17a (ny) 

 Maksimale mellemhandleravancer  

 For at fremme en retfærdig og 

hensigtsmæssig fordeling af 

værditilvæksten i hele 

fødevareforsyningskæden kan 

medlemsstaterne, hvis der konstateres 

alvorlige skævheder og med henblik på at 

forbedre producentpriserne, beslutte at 

intervenere i forsyningskæden ved f.eks. 

at fastsætte maksimale 

mellemhandleravancer for de enkelte 

aktører i kæden. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/500 

Ændringsforslag  500 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 16 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Der kan ydes støtte til privat oplagring for 

følgende produkter, forudsat at 

betingelserne i denne afdeling og de krav 

og betingelser, som Kommissionen skal 

fastsætte ved delegerede retsakter og/eller 

gennemførelsesretsakter i henhold til 

artikel 17 til 19: 

Der kan ydes støtte til offentlig og/eller 

privat oplagring for følgende produkter, 

forudsat at betingelserne i denne afdeling 

og de krav og betingelser, som 

Kommissionen skal fastsætte ved 

delegerede retsakter og/eller 

gennemførelsesretsakter i henhold til 

artikel 17 til 19: 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/501 

Ændringsforslag  501 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin Sabine Wils  

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 21 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. 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. 

3. 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 stammer fra lokale 

produktioner, og dermed begunstige korte 

forsyningskæder. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/502 

Ændringsforslag  502 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 49 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den alkohol, der fremkommer ved 

støttet destillation som nævnt i stk. 1, 

anvendes udelukkende til industri- eller 

energiformål for at undgå 

konkurrenceforvridning. 

udgår 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/503 

Ændringsforslag  503 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 

Del 2 – afsnit 2 – kapitel 3 – afdeling 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Afdeling 4a 

 MEDLEMSSTATERNES 

FORVALTNINGSMULIGHEDER 

 Artikel 116a  

 Forvaltningsmuligheder 

 Under hensyntagen til de specifikke 

forhold og udviklingsniveauet i 

producentorganisationerne og 

markedsaktørernes organisationer i de 

enkelte medlemsstater, kan de beføjelser, 

der gives producentorganisationerne i 

kraft af denne forordning, udøves af de 

nationale myndigheder i den pågældende 

medlemsstat, hvis producenterne er 

organiseret i særlig ringe grad. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/504 

Ændringsforslag  504 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 

Del 5 – kapitel -I (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 KAPITEL -I 

 Risiko- og krisestyring 

 Afdeling 1 

 Offentlig forsikring 

 Artikel 153a  

 Offentlig landbrugsforsikring 

 1. Der indføres en offentlig 

landbrugsforsikring, som finansieres af 

Unionens budget, for at sikre en 

minimumsindtægt for landbrugere, der 

rammes af ekstreme vejrforhold eller 

andre situationer med naturkatastrofer 

eller menneskeskabte katastrofer, 

herunder skovbrande, sygdomme og 

skadedyrsangreb. Denne forsikring giver 

en minimumsbeskyttelse for alle 

landbrugere og deres ansatte i 

medlemsstaterne. 

 2. Landbrugsforsikringen kan opdeles i 

driftsforsikringer, 

indkomsttabforsikringer, 

husdyrforsikringer og udligningsfonde. 

 3. Denne forsikring er ikke til hinder for 

andre specifikke forsikringsordninger for 
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bestemte sektorer såsom den i artikel 47 

omtalte høstforsikring. 

 4. Kommissionen forelægger i god tid et 

forslag til [Europa-Parlamentets og 

Rådets] forordning om 

landbrugsforsikringen, således at 

forordningen kan træde i kraft den 1. juli 

2014. 

Or. pt 

 

 


