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6.3.2013 B7-0080/485 

Ändringsförslag  485 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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) Ett huvudmål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör vara att garantera 
tryggad livsmedelsförsörjning och 
livsmedelssuveränitet i medlemsstaterna, 
och för produktionen behövs det därför 
reglering och distributionsnät för att 
länderna och regionerna ska kunna 
utveckla sin produktion på ett sätt som gör 
det möjligt för dem att i så hög grad som 
möjligt tillgodose sina behov. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/486 

Ändringsförslag  486 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils   
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 12a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör förfoga över 
instrument och mekanismer som 
garanterar rättvisa producentpriser och 
ger jordbrukarna inkomster som 
säkerställer en fortsatt produktion och ett 
regelbundet livsmedelsutbud. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/487 

Ändringsförslag  487 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 40a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (40a) Vid såväl naturkatastrofer som 
katastrofer orsakade av människan bör 
jordbrukarna i medlemsstaterna omfattas 
av offentliga jordbruksförsäkringar som 
garanterar dem och deras anställda en 
skälig skyddsnivå. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/488 

Ändringsförslag  488 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides  
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) Denna förordning bör hävda vikten 
av att medlemsstaterna återfår 
sockerbetsproduktionskvoterna för 
raffinering av socker, särskilt länder som 
har förlorat dem och som idag är helt 
beroende av råvaruimport för förädling, 
och bestämmelserna bör säkerställa en 
likvärdig tillgång till råvarorna för 
sockerproduktionen. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/489 

Ändringsförslag  489 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
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 90a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (90a) I vissa medlemsstater fördelas 
mervärdet mycket ojämnt i 
livsmedelskedjan, och låga 
producentpriser har länge varit ett 
problem. För att höja producentpriserna 
till förmån för producenterna, och 
därmed få till stånd en rättvis och jämn 
fördelning av mervärdet i 
livsmedelskedjan, bör medlemsstaterna 
kunna besluta om sådana interventioner 
som till exempel fastställandet av högsta 
marginaler för varje aktör i kedjan. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/490 

Ändringsförslag  490 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 145a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (145a) Under de senaste åren har 
tiotusentals mjölkproducenter i alla delar 
av unionen tvingats lägga ner 
produktionen på grund av förödande 
producentpriser som inte kompenserar för 
produktionskostnaderna. Dagens 
situation i mjölksektorn är oupplösligt 
förbunden med sektorns avreglering och 
med ökningen av produktionskvoterna 
inför deras avskaffande. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/491 

Ändringsförslag  491 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 149 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(149) När det gäller avtalsförhållanden 

inom sektorerna för mjölk och 

mjölkprodukter är de åtgärder som 

föreskrivs i denna förordning motiverade 

mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 

förhållandena på mejerimarknaden och 

leveranskedjans struktur. De bör därför 

tillämpas under tillräckligt lång tid (både 
före och efter avskaffandet av 
mjölkkvoterna) för att de ska få full effekt. 
Eftersom åtgärderna emellertid är så pass 

omfattande bör de vara tillfälliga och det 

bör göras en översyn av hur de fungerar. 

Kommissionen bör anta rapporter om 

utvecklingen av mjölkmarknaden, som bör 

läggas fram senast 30 juni 2014 och 

31 december 2018 och särskilt omfatta 

potentiella incitament för att förmå 

jordbrukare att ingå gemensamma 

produktionsavtal. 

(149) När det gäller avtalsförhållanden 

inom sektorerna för mjölk och 

mjölkprodukter är de åtgärder som 

föreskrivs i denna förordning motiverade 

mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 

förhållandena på mejerimarknaden och 

leveranskedjans struktur. De bör därför 

tillämpas under tillräckligt lång tid för att 

de ska få full effekt. Eftersom åtgärderna 

emellertid är så pass omfattande bör de 

vara tillfälliga och det bör göras en översyn 

av hur de fungerar. Kommissionen bör anta 

rapporter om utvecklingen av 

mjölkmarknaden, som bör läggas fram 

senast 30 juni 2014 och 31 december 2018 

och särskilt omfatta potentiella incitament 

för att förmå jordbrukare att ingå 

gemensamma produktionsavtal. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/492 

Ändringsförslag  492 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
Del Ia (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 AVDELNING I 

 Reglering av produktionen 

 KAPITEL I 

 Faktorer för reglering och distribution av 
produktionen 

 Artikel 7a 

 Kvoter inom mjölksektorn 

 1. Det nuvarande kvotsystemet för 
mjölkproduktion ska förbli i kraft efter 
2015. Kvoterna ska så fort som möjligt 
anpassas till medlemsstaternas behov och 
till deras installerade 
produktionskapacitet. 

 2. Kommissionen ska i god tid lägga fram 
ett förslag till [Europaparlamentets och 
rådets] förordning om nationella 
mjölkkvoter som ska omfatta den 
anpassning som avses i punkt 1 så att 
denna förordning träder i kraft den 
1 juli 2014. 

 Artikel 7b 

 Planteringsrätter inom vinsektorn 
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 1. Det nuvarande systemet för 
planteringsrätter inom vinsektorn ska 
förbli i kraft efter 2015. 

 2. Kommissionen ska bedöma behovet av 
eventuella anpassningar till dagens 
system och ska i god tid lägga fram ett 
förslag till [Europaparlamentets och 
rådets] förordning om inrättande av 
särskilda ordningar för regioner där 
vinproduktionen dominerar, i syfte att 
garantera att man kan bevara de specifika 
särdragen hos vinproduktionen i dessa 
regioner, så att denna förordning kan 
träda i kraft den 1 juli 2014. 

 Artikel 7c 

 Kvoter inom sockersektorn 

 1. Det nuvarande kvotsystemet för socker 
ska förbli i kraft efter 2015. Kvoterna ska 
så fort som möjligt anpassas till 
medlemsstaternas relativa installerade 
och/eller potentiella produktionskapacitet. 

 2. Kommissionen ska i god tid lägga fram 
ett förslag till [Europaparlamentets och 
rådets] förordning om nationella 
sockerkvoter som ska omfatta den 
anpassning som avses i punkt 1 så att 
denna förordning träder i kraft den 
1 juli 2014. 

 Artikel 7d 

 Andra sektorer 

 1. Senast den 1 juli 2014 bör 
kommissionen överlämna en 
konsekvensanalys av vilka effekter det 
faktum att reglerings- och 
distributionsinstrument som hänför sig till 
produktion inom andra sektorer upphör 
att gälla får i medlemsstaterna. 

 2. På grundval av resultaten från den 
analys som avses i punkt 1 bör 
kommissionen vid lämplig tidpunkt lägga 
fram förslag om inrättande av kvotsystem 
inom andra sektorer där dessa är 
nödvändiga för att möjliggöra en jämn 
spridning av produktionen i 
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medlemsstaterna, vilka ska ta hänsyn till 
medlemsstaternas individuella möjligheter 
och potential; utrymme ska ges för 
differentierad utveckling i medlemsstater 
med större underskott inom berörda 
sektorer. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/493 

Ändringsförslag  493 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 -1 (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel -1 

 Nationellt företräde 

 1. En medlemsstat som har ett omfattande 
och långvarigt underskott i sin 
jordbrukslivsmedelsbalans får anta 
principen om nationellt företräde genom 
att införa och använda ett system för 
obligatoriska saluföringskvoter för 
nationell produktion, så att importen 
tjänar som ett komplement till den 
nationella produktionen. 

 2. Det system som avses i punkt 1 ska inte 
längre tillämpas efter att ha varit i kraft 
under en period på tre år i obruten följd 
eller sex år i bruten följd, under vilken det 
har fastställts att livsmedelsproduktionen 
ökar regelbundet och att underskottet till 
följd av detta minskar. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/494 

Ändringsförslag  494 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 3 - punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. I denna förordning avses med regioner 

som utvecklas långsammare de regioner 

som definieras i artikel 482.2 a i förordning 

(EU) [KOM(2011) 615] om gemensamma 

bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden, Sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling och Europeiska 

havs- och fiskerifonden som omfattas av 

den gemensamma strategiska ramen, om 

allmänna bestämmelser för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden och Sammanhållningsfonden 

samt om upphävande av förordning (EG) 

nr 1083/2006. 

4. I denna förordning gäller följande 

definitioner: 

 a) regioner som utvecklas långsammare de 
regioner som definieras i artikel 482.2 a i 

förordning (EU) [KOM(2011) 615] om 

gemensamma bestämmelser för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden, Sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling och Europeiska 

havs- och fiskerifonden som omfattas av 

den gemensamma strategiska ramen, om 

allmänna bestämmelser för Europeiska 
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regionala utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden och Sammanhållningsfonden 

samt om upphävande av förordning (EG) 

nr 1083/2006. 

 b) Extrema väderfenomen: 
väderförhållanden som är jämförbara 
med naturkatastrofer, till exempel stark 
vind, frost, hagel, is, regn eller torka som 
förstör eller minskar produktionen med 
mer än 30 % av en jordbrukares 
genomsnittliga årsproduktion. Denna 
genomsnittliga årsproduktion beräknas 
utifrån de tre föregående åren eller 
utifrån ett treårigt genomsnitt baserat på 
de senaste fem åren, med undantag av det 
högsta och lägsta värdet. 

 c) Lokalproduktion: produkter som 
produceras inom en omkrets av 150 km 
från den plats där de konsumeras. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/495 

Ändringsförslag  495 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 8 - punkt 1 - led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) stöd till privat lagring som görs av 

privata aktörer. 

b) stöd till lagring som görs av offentliga 
och privata aktörer. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/496 

Ändringsförslag  496 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
Del II - avdelning 1 - kapitel 1 - titeln 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Offentlig intervention och stöd till privat 

lagring 

Offentlig intervention och stöd till offentlig 
och privat lagring 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/497 

Ändringsförslag  497 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
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 15 - punkt 1 - led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) att det inte förekommer några 
störningar på marknaden, 

a) att offentliga 
marknadsregleringsinstrument stärks, 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/498 

Ändringsförslag  498 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
Del 2 - avdelning 1 - kapitel 1 - avsnitt 3 - rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Stöd till privat lagring Stöd till offentlig och privat lagring 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/499 

Ändringsförslag  499 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
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 
Del 2 - avdelning 1 - kapitel 1 - avsnitt 3a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Avsnitt 3a 

 MARGINALER 

 Artikel 17a 

 Högsta marginaler 

 För att mervärdet ska kunna fördelas 
rättvist och jämnt i livsmedelskedjan får 
medlemsstaterna, om det råder allvarliga 
obalanser och för att förbättra 
producentpriserna, besluta att ingripa i 
livsmedelskedjan, till exempel genom att 
fastställa högsta marginaler för varje 
aktör i kedjan. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/500 

Ändringsförslag  500 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 16 - punkt 1 - inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Stöd för privat lagring får beviljas i fråga 

om följande produkter om inte annat följer 

av de villkor som fastställs i detta avsnitt 

och de krav och villkor som ska fastställas 

av kommissionen genom delegerade akter 

och/eller genomförandeakter i enlighet 

med artiklarna 17–19: 

Stöd för offentlig och/eller privat lagring 
får beviljas i fråga om följande produkter 

om inte annat följer av de villkor som 

fastställs i detta avsnitt och de krav och 

villkor som ska fastställas av 

kommissionen genom delegerade akter 

och/eller genomförandeakter i enlighet 

med artiklarna 17–19: 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/501 

Ändringsförslag  501 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin Sabine Wils  
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 21 - punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När medlemsstaterna utarbetar sina 

strategier ska de upprätta en förteckning 

över frukt och grönsaker, bearbetade 

produkter av frukt och grönsaker och 

bananprodukter som kan komma i fråga 

inom deras respektive program. 

Förteckningen får emellertid inte innehålla 

produkter som uteslutits genom de åtgärder 

som kommissionen vidtagit genom 

delegerade akter enligt artikel 22.2 a. 

Medlemsstaterna ska välja ut produkterna 

på grundval av objektiva kriterier som kan 

inbegripa när produkten har säsong, 

tillgängligheten eller miljöhänsyn. I detta 

sammanhang får medlemsstaterna ge 

företräde åt produkter med ursprung i 

unionen. 

3. När medlemsstaterna utarbetar sina 

strategier ska de upprätta en förteckning 

över frukt och grönsaker, bearbetade 

produkter av frukt och grönsaker och 

bananprodukter som kan komma i fråga 

inom deras respektive program. 

Förteckningen får emellertid inte innehålla 

produkter som uteslutits genom de åtgärder 

som kommissionen vidtagit genom 

delegerade akter enligt artikel 22.2 a. 

Medlemsstaterna ska välja ut produkterna 

på grundval av objektiva kriterier som kan 

inbegripa när produkten har säsong, 

tillgängligheten eller miljöhänsyn. I detta 

sammanhang får medlemsstaterna ge 

företräde åt produkter med ursprung i 

unionen och åt produkter som producerats 
lokalt för att på så sätt främja korta 
livsmedelskedjor. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/502 

Ändringsförslag  502 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 49 - punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Alkoholen från destillation med stöd 
enligt punkt 1 ska uteslutande användas 
för industriella ändamål eller som 
energikälla för att undvika snedvridning 
av konkurrensen. 

utgår 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/503 

Ändringsförslag  503 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
Del II - avdelning 2 - kapitel 3 - avsnitt 4a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Avsnitt 4a 

 MEDLEMSSTATERNAS 
FÖRVALTNINGSVAL 

 Artikel 116a 

 Förvaltningsval 

 Med hänsyn till 
producentorganisationernas och 
operatörernas specifika situation och 
deras relativa utvecklingsnivåer i varje 
medlemsstat, får de befogenheter som 
beviljats producentorganisationer i 
enlighet med denna förordning utövas av 
de nationella myndigheterna i respektive 
medlemsstat i de fall där andelen 
organiserade producenter är särskilt låg. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/504 

Ändringsförslag  504 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
Del V - kapitel I (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 KAPITEL I 

 Risk- och krisförvaltning 

 Avsnitt 1 

 Offentliga försäkringar 

 Artikel 153a 

 Offentliga jordbruksförsäkringar 

 1. En offentlig jordbruksförsäkring som 
finansieras av unionens budget ska 
inrättas för att garantera en 
minimiinkomst för jordbrukare som 
drabbas av extrema väderförhållanden 
eller naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människan, inklusive 
skogsbränder, sjukdomar eller 
skadedjursangrepp. Försäkringen ska ge 
samtliga jordbrukare i medlemsstaterna, 
liksom deras anställda, ett minimiskydd. 

 2. Den offentliga jordbruksförsäkringen 
kan delas upp i verksamhetsförsäkringar, 
inkomstförsäkringar, 
boskapsförsäkringar och 
ersättningsfonder. 

 3. Att denna försäkring finns ska inte 
påverka andra försäkringssystem, avsedda 
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för särskilda sektorer, såsom 
skördeförsäkringen för vinsektorn i 
artikel 47. 

 Kommissionen ska i god tid lägga fram ett 
förslag till [Europaparlamentets och 
rådets] förordning om en offentlig 
jordbruksförsäkring så att denna 
förordning kan träda i kraft från och med 
den 1 juli 2014. 

Or. pt 

 

 


