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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget med titlen 
"Fremtiden for fødevarer og landbrug" af 
29. november 2017 handler om den 
fremtidige fælles landbrugspolitiks 
udfordringer, målsætninger og retning i 
tiden efter 2020. Disse målsætninger 
omfatter blandt andet behovet for, at den 
fælles landbrugspolitik er mere 
resultatorienteret, fremmer modernisering 
og bæredygtighed, herunder økonomisk, 
miljømæssig og klimamæssig 
bæredygtighed i landbruget, skovbruget og 
landdistrikterne og mindsker den EU-
relaterede administrative byrde for 
støttemodtagerne.

(1) Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget med titlen 
"Fremtiden for fødevarer og landbrug" af 
29. november 2017 handler om den 
fremtidige fælles landbrugspolitiks 
udfordringer, målsætninger og retning i 
tiden efter 2020. Disse målsætninger 
omfatter blandt andet behovet for, at den 
fælles landbrugspolitik er mere 
resultatorienteret, fremmer modernisering 
og bæredygtighed, herunder økonomisk, 
miljømæssig og klimamæssig 
bæredygtighed i landbruget, skovbruget og 
landdistrikterne i overensstemmelse med 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og Parisaftalen om 
klimaændringer, og bidrager til at 
mindske den EU-relaterede administrative 
byrde for støttemodtagerne.

Begrundelse

I henhold til artikel 208 i TEUF skal EU tage hensyn til målene om udviklingssamarbejde i 
alle relevante politikker.  Det hører til blandt de vigtige mål i EU's udviklingssamarbejde at 
lette udviklingen af de mindst udviklede landes landbrug og forbedre den globale 
fødevaresikkerhed. Den fælles landbrugspolitik påvirker navnlig handelen med 
landbrugsprodukter. Princippet om udviklingsvenlig politikkohærens kræver, at man 
overvåger og, hvor det er muligt, undgår eventuelle følgevirkninger for lokale 
landbrugsmarkeder og lokale producenter i udviklingslandene.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Udbredelsen af handelsaftaler 
fører dels til øget konkurrence for 
landbrugsproducenterne på det 
internationale marked og dels til, at de får 
nye muligheder. For at bevare lige 
konkurrencevilkår og sikre gensidighed i 
den internationale samhandel skal EU 
kræve overholdelse af samme 
produktionsnormer som dem, der gælder 
for EU's egne producenter, navnlig på 
miljø- og sundhedsområdet, under 
forudsætning af gensidighed.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I henhold til artikel 208 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) skal 
gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik være i overensstemmelse 
med målene for udviklingssamarbejdet, 
herunder bl.a. 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling. I overensstemmelse 
med denne politikkohærens skal 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
denne forordning, hverken være til skade 
for udviklingslandenes 
fødevareproduktionskapacitet og 
langsigtede fødevaresikkerhed, navnlig 
for så vidt angår de mindst udviklede 
lande, eller for opfyldelsen af Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen om 
klimaændringer.
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Begrundelse

I henhold til artikel 208 i TEUF tager Unionen hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i 
forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene. Det hører til 
blandt de centrale mål i EU's udviklingssamarbejde at fremme udviklingen af 
udviklingslandenes landbrug og forbedre den globale fødevaresikkerhed. Den fælles 
landbrugspolitik påvirker navnlig handelen med landbrugsprodukter.  Princippet om 
udviklingsvenlig politikkohærens kræver, at man overvåger og, hvor det er muligt, undgår 
følgevirkninger for lokale landbrugsmarkeder og lokale producenter i udviklingslandene.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at give producenterne mulighed 
for at anvende druesorter, der er bedre 
tilpasset til de ændrede klimaforhold og 
mere modstandsdygtige over for 
sygdomme, bør der fastsættes 
bestemmelser, der tillader produkter, der 
anvender oprindelsesbetegnelser ikke kun 
fra druesorter, der tilhører arten Vitis 
vinifera, men også fra druesorter, der 
stammer fra en krydsning af arten Vitis 
vinifera med andre arter af slægten Vitis.

(10) For at give producenterne mulighed 
for at anvende druesorter, der er bedre 
tilpasset til de ændrede klimaforhold og 
mere modstandsdygtige over for 
sygdomme, bør der fastsættes 
bestemmelser, der tillader produkter, der 
anvender oprindelsesbetegnelser ikke kun 
fra druesorter, der tilhører arten Vitis 
vinifera, men også fra andre arter af 
slægten Vitis, samt fra druesorter, der 
stammer fra krydsninger med forskellige 
arter af slægten Vitis.

Begrundelse

Der er ingen gyldig grund til at udelukke ikke-Vitis vinifera-sorter fra at drage fordel af 
oprindelsesbetegnelser. Velkendte sorter som "Uhudler" og "Fragolino" dyrkes traditionelt i 
specifikke regioner i Europa, hvor de er forankret i lokale kulturer og er af 
samfundsøkonomisk betydning. Disse sorter skal beskyttes mod enhver form for uretmæssig 
udnyttelse gennem præcise produktspecifikationer, og dette ville yderligere sikre høje 
kvalitetsstandarder.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Definitionen af en 
oprindelsesbetegnelse bør bringes i 
overensstemmelse med definitionen i 
aftalen om handelsrelaterede 
intellektuelle ejendomsrettigheder12 
("TRIPS-aftalen"), der blev godkendt ved 
Rådets afgørelse 94/800/EF13, særlig med 
artikel 22, stk. 1, idet navnet skal 
identificere, at produktet har oprindelse i 
en bestemt region eller et bestemt sted.

udgår

__________________
12 Multilaterale forhandlinger i Uruguay-
rundens (1986-1994) — Bilag 1 — Bilag 
IC — Aftale om Handelsrelaterede 
Intellektuelle Ejendomsrettigheder (WTO) 
(EFT L 336 af 23.12.1994, s. 214).
13 Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
aftaler, der er resultatet af de 
multilaterale forhandlinger i Uruguay-
rundens regi (1986-1994), for så vidt 
angår de områder, der hører under 
Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 
23.12.1994, s. 1).

Begrundelse

Eftersom vi har valgt definitionen af oprindelsesbetegnelse fra den internationale 
Lissabonaftale, er denne betragtning ikke hensigtsmæssig, da den henviser til en anden 
definition af oprindelsesbetegnelse, der er indeholdt i aftalen om handelsrelaterede 
intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) For at sikre tilstrækkelig 
information til forbrugerne ville det være 
relevant at fastlægge 
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næringsdeklarationen og ingredienslisten 
i forordning (EU) nr. 1169/2011 som 
obligatoriske angivelser i forbindelse med 
mærkning og præsentation af vin.

Begrundelse

For at sikre klarhed og ensartethed ville det være bedre at regulere næringsinformation og 
ingredienser i vin i fødevareinformationerne til forbrugere i forordning (EU) nr. 1169/2011.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Når Kommissionen i henhold til 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1169/2011 
og Kommissionens rapport 
COM(2017)0058 final har fastsat fælles 
regler for mærkning af ingredienser og 
næringsværdi for alkoholiske drikkevarer, 
bør alle vinavlsprodukter bære 
oplysninger om ingredienser og 
næringsværdi på etiketten.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Hvad angår eksportkreditter, 
eksportkreditgarantier og 
forsikringsprogrammer, 
landbrugsprodukteksporterende 
statsforetagender og international 
fødevarehjælp, kan medlemsstaterne 
vedtage nationale foranstaltninger, der 
overholder EU-retten. Da Unionen og dens 
medlemsstater er medlemmer af WTO, bør 
sådanne nationale foranstaltninger også 
overholde de regler, der er fastsat i den 
pågældende WTO-ministerafgørelse af 19. 

(27) Hvad angår eksportkreditter, 
eksportkreditgarantier og 
forsikringsprogrammer, 
landbrugsprodukteksporterende 
statsforetagender og international 
fødevarehjælp, kan medlemsstaterne 
vedtage nationale foranstaltninger, der 
overholder EU-retten, herunder 
sammenhængende politik for udvikling i 
henhold til artikel 208 i TEUF og 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling. Da 
Unionen og dens medlemsstater er 
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december 2015, da det er et spørgsmål om 
EU-ret og international ret.

medlemmer af WTO, bør sådanne 
nationale foranstaltninger også overholde 
de regler, der er fastsat i den pågældende 
WTO-ministerafgørelse af 19. december 
2015, da det er et spørgsmål om EU-ret og 
international ret.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31a) I sin rapport fra marts 2017 om 
den obligatoriske mærkning af 
ingredienslisten og næringsdeklarationen 
for alkoholholdige drikkevarer erklærede 
Kommissionen, at den ikke har fundet 
objektive grunde, der ville begrunde 
manglen på oplysninger om ingredienser 
og ernæringsoplysninger, og opfordrede 
branchen til, inden for et år, at udvikle et 
selvregulerende forslag med det formål at 
give information om ingredienser og 
ernæring i alle alkoholholdige 
drikkevarer. For at sikre et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau bør den 
selvregulerende tilgang mindst sikre, at 
oplysninger om ingredienser og ernæring 
er at finde på etiketten, og at sådanne 
oplysninger er i overensstemmelse med 
bestemmelser om "Frivillig 
fødevareinformation" som beskrevet i 
forordning (EU) nr. 1169/2011. 
Kommissionen bør vurdere branchens 
forslag og publicere en rapport, der, hvis 
det er relevant, ledsages af et 
lovgivningsforslag med passende 
undtagelser for mikroproducenter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 2a
Udviklingsvenlig politikkohærens
I overensstemmelse med artikel 208 i 
TEUF tages der ved gennemførelsen af 
denne forordning højde for målene for 
udviklingssamarbejdet, herunder de 
målsætninger, som er godkendt inden for 
rammerne af De Forenede Nationer og 
andre internationale organisationer. 
Foranstaltninger i medfør af denne 
forordning må ikke bringe 
fødevareproduktionskapaciteten og den 
langsigtede fødevaresikkerhed for 
udviklingslandene i fare, navnlig de 
mindst udviklede lande (LDC-landene), 
og de skal bidrage til at indfri Unionens 
forpligtelser til at afbøde 
klimaændringerne."

Begrundelse

I henhold til artikel 208 i TEUF tager Unionen hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i 
forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene. Det hører til 
blandt de vigtige mål i EU's udviklingssamarbejde at fremme udviklingen af 
udviklingslandenes landbrug og forbedre den globale fødevaresikkerhed. EU's 
landbrugspolitik har eksterne følger og påvirker navnlig handelen med landbrugsprodukter. 
Princippet om udviklingsvenlig politikkohærens kræver, at man overvåger og, hvor det er 
muligt, undgår eventuelle følgevirkninger for lokale landbrugsmarkeder og lokale 
producenter i udviklingslandene.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 63 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller hvert år 
tilladelser til nyplantning af vinstokke til 
rådighed svarende til enten:

1. Medlemsstaterne stiller hvert år 
tilladelser til nyplantning af vinstokke til 
vinproduktion til rådighed svarende til 
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enten:

Begrundelse

Tilladelser til plantning omhandler druesorter til vinproduktion, ikke til andre anvendelser, 
f.eks. druesaft.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 63 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 1 % af det samlede areal, der reelt 
er beplantet med vinstokke på deres 
territorium som målt den 31. juli det 
foregående år  eller

a) 1 % af det samlede areal, der reelt 
er beplantet med vinstokke til 
vinproduktion på deres territorium som 
målt den 31. juli det foregående år, eller

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 63 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 1 % af et areal, som udgør det areal, 
der reelt er beplantet med vinstokke på 
deres territorium som målt den 31. juli 
2015, og det areal, der er omfattet af de 
plantningsrettigheder, som blev tildelt 
producenterne på deres territorium i 
henhold til artikel 85h, artikel 85i eller 
artikel 85k i forordning (EF) nr. 
1234/2007, og som kan konverteres til 
tilladelser den 1. januar 2016, jf. artikel 68 
i nærværende forordning.”

b) 1 % af et areal, som udgør det areal, 
der reelt er beplantet med vinstokke til 
vinproduktion på deres territorium som 
målt den 31. juli 2015, og det areal, der er 
omfattet af de plantningsrettigheder, som 
blev tildelt producenterne på deres 
territorium i henhold til artikel 85h, artikel 
85i eller artikel 85k i forordning (EF) 
nr. 1234/2007, og som kan konverteres til 
tilladelser den 1. januar 2016, jf. artikel 68 
i nærværende forordning."

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 64 – stk. 2 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5a) Artikel 64, stk. 2, litra b), affattes 
således:

b) arealer, hvor vindyrkningsarealer 
bidrager til miljøbevarelse 

"b) arealer, hvor vingårde bidrager til 
bevarelse af miljøet eller til bevarelse af 
genetiske ressourcer af vinsorterne,"

Begrundelse

Bevarelse af genetiske ressourcer bør også inkluderes som et kriterium for tildeling af 
godkendelse, hvis berettigede ansøgninger i et givent år overstiger det tilgængelige areal til 
nyplantninger.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

'2. Medlemsstaterne klassificerer de 
druesorter til vinfremstilling, der må 
plantes, genplantes eller podes på deres 
respektive områder med henblik på 
produktion af vin, jf. dog stk. 3.

'2. Medlemsstaterne klassificerer de 
druesorter til vinfremstilling, der må 
plantes, genplantes eller podes på deres 
respektive områder med henblik på 
produktion af vin, jf. dog stk. 3. 

Medlemsstaterne kan klassificere 
druesorter til vinfremstilling, hvor: 

Medlemsstaterne kan klassificere 
druesorter til vinfremstilling, hvor:

a) den pågældende sort tilhører arten 
Vitis vinifera eller Vitis Labrusca  eller 

a) den pågældende sort tilhører arten 
Vitis vinifera eller 

b) den pågældende sort er en 
krydsning mellem arten Vitis vinifera, 
arten Vitis Labrusca og andre arter af 
slægten Vitis.

b) den pågældende sort er en 
krydsning mellem arten Vitis vinifera, 
arten Vitis Labrusca og andre arter af 
slægten Vitis. 

Hvis en druesort til vinfremstilling udgår af 
klassificeringen i første afsnit, skal den 
ryddes senest 15 år efter, at den er udgået."

Hvis en druesort til vinfremstilling udgår af 
klassificeringen i første afsnit, skal den 
ryddes senest 15 år efter, at den er udgået,
Uanset andet afsnit kan medlemsstaterne 
give tilladelse til genplantning af Vitis 
Labrusca på eksisterende historiske 
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vinmarker, så længe den eksisterende 
beplantede overflade af Vitis Labrusca 
ikke øges.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 92 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

8a) Artikel 92, stk. 1, ændres således:
"1. De bestemmelser om 
oprindelsesbetegnelser, geografiske 
betegnelser og traditionelle benævnelser, 
der er fastsat i denne afdeling, finder 
anvendelse på de produkter, der er nævnt i 
bilag VII, del II, punkt 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 
og 16. 

"1. De bestemmelser om 
oprindelsesbetegnelser, geografiske 
betegnelser og traditionelle benævnelser, 
der er fastsat i denne afdeling, finder kun 
anvendelse på de produkter, der er nævnt i 
bilag VII, del II, punkt 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 
og 16.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 93 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "en oprindelsesbetegnelse": 
betegnelse, der identificerer et produkt, jf. 
artikel 92, stk. 1: 

a) "en oprindelsesbetegnelse": navnet 
på en region, et specifikt sted eller i 
enestående og behørigt begrundede 
tilfælde et land, der anvendes til at 
beskrive et produkt, jf. artikel 92, stk. 1, 
som opfylder følgende krav:

Begrundelse

Ændringen har til formål at genskabe den generelle tilgang i den aktuelle definition ved at 
understrege, at en BOB-vin er baseret på navnet på en region eller et specifikt sted, og at 
menneskelige faktorer er en vigtig faktor for BOB-konceptet. Ændringen bevarer gyldigheden 
af forslaget om at gøre de anvendte sorter til produktion af BOB-vine fleksible.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 93 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis kvalitet eller karakteristika 
hovedsagelig eller fuldstændig kan 
tilskrives et geografisk miljø med dets 
naturbetingede faktorer og, hvor det er 
relevant, menneskelige faktorer

i) hvis kvalitet eller karakteristika 
hovedsagelig eller fuldstændig kan 
tilskrives et geografisk miljø med dets 
naturbetingede faktorer og menneskelige 
faktorer,

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 96 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan, hvor det er 
relevant, vedtage gennemførelsesretsakter 
med henblik på at suspendere 
behandlingen af den ansøgning, der er 
omhandlet i artikel 97, stk. 2, indtil en 
national domstol eller et andet nationalt 
organ har truffet afgørelse vedrørende en 
indsigelse mod en ansøgning om 
beskyttelse, når medlemsstaten i en 
forudgående national procedure i 
henhold til stk. 5 har fundet, at kravene er 
opfyldt.

udgår

Gennemførelsesretsakterne vedtages uden 
anvendelse af proceduren i artikel 229, 
stk. 2 eller 3."

Begrundelse

Med dette ændringsforslag forkastes Kommissionens forslag, som vil føre til en retsliggørelse 
af ordningen for beskyttede oprindelsesbetegnelser/geografiske betegnelser og kan fastlåse 
hele ordningen i betragtning af den tid, det tager at afvikle retslige procedurer. Ud over at 
skabe juridisk usikkerhed for operatørerne strider det mod princippet om, at 
annullationssøgsmål indbragt for nationale eller europæiske retsinstanser ikke har 
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suspenderende virkning.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 119 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 1 tilføjes følgende litra:
"ga) en næringsdeklaration, som kan 
begrænses til kun den gennemsnitlige 
energiværdi"

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 119 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) I stk. 1 tilføjes følgende litra:
"gb) Alkoholfrie vinavlsprodukter med 
et alkoholindhold på under 1,2 
volumenprocent bør, i henhold til artikel 9 
i forordning (EU) nr. 1169/2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne, bære 
de obligatoriske oplysninger på etiketten.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 119 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stykke tilføjes:
"4a. Energiværdien skal:
a) være udtrykt i tal, ord eller 
symboler,
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b) beregnes ved hjælp af den 
omregningsfaktor, der er fastsat i bilag 
XIV til forordning (EU) nr. 1169/2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne,
c) udtrykkes pr. 100 ml. Desuden kan 
den udtrykkes pr. forbrugsenhed, der let 
kan genkendes af forbrugeren, forudsat at 
den anvendte enhed er kvantificeret på 
etiketten, og at antallet af enheder i 
pakken er angivet.
d) gennemsnitsværdier baseret på:
i) producentens analyse af vinen 
eller
ii) en beregning fra generelt fastlagte 
og accepterede data baseret på 
gennemsnitsværdier for typiske og 
karakteristiske vine."

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 122 – stk. 1 – litra b – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 1 tilføjes følgende litra:
"va) bestemmelser vedrørende 
præsentation af næringsinformation og 
beregningen af energiværdien."

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 149 – stk. 2 – litra c

Gældende ordlyd Ændringsforslag

22a) I artikel 149, stk. 2, litra c), 
foretages følgende ændringer:

c) såfremt samtlige følgende 
betingelser er opfyldt for en bestemt 

"c) såfremt samtlige følgende 
betingelser er opfyldt for en bestemt 
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producentorganisation:  i)  at den mængde 
råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, 
ikke overstiger 3,5 % af den samlede EU-
produktion 

producentorganisation: i) at den mængde 
råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, 
ikke overstiger 7,5 % af den samlede EU-
produktion

ii) at den mængde råmælk, der er omfattet 
af forhandlingerne, og som produceres i en 
bestemt medlemsstat, ikke overstiger 33 % 
af den samlede nationale produktion i 
denne medlemsstat, og 

ii) at den mængde råmælk, der er omfattet 
af forhandlingerne, og som produceres i en 
given medlemsstat, ikke overstiger 45 % af 
den samlede nationale produktion i denne 
medlemsstat, og

iii)  at den mængde råmælk, der er omfattet 
af forhandlingerne, og som leveres i en 
bestemt medlemsstat, ikke overstiger 33 % 
af den samlede nationale produktion i 
denne medlemsstat 

iii) at den mængde råmælk, der er omfattet 
af forhandlingerne, og som leveres i en 
given medlemsstat, ikke overstiger 45 % af 
den samlede nationale produktion i denne 
medlemsstat"

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN.com

Begrundelse

Operatører, der er højere oppe i forsyningskæden, er ikke underlagt sådanne strenge 
restriktioner for koncentration, og i mange medlemsstater/områder er der betydelig 
koncentration i f.eks. forarbejdningsvirksomhedssektoren. Det bør derfor være muligt for 
producentorganisationerne at samle en større procentdel af produktionen for at give dem 
mere styrke i kontraktforhandlinger.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 149 – stk. 2 – litra d

Gældende ordlyd Ændringsforslag

22b) I artikel 149, stk. 2, udgår litra d)
d) såfremt de pågældende 
landbrugere ikke er medlemmer af nogen 
anden producentorganisation, som også 
forhandler sådanne kontrakter på deres 
vegne;  medlemsstaterne kan dog fravige 
denne betingelse i behørigt begrundede 
tilfælde, hvor landbrugere har to 
forskellige produktionsenheder 
beliggende i forskellige geografiske 
områder
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=DA)

Begrundelse

Medlemmer af producerende organisationer bør ikke udelukkes fra muligheden for at samle 
deres produktion i kontraktforhandlinger.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 149 – stk. 2 – litra e

Gældende ordlyd Ændringsforslag

22c) Artikel 149, stk. 2, litra e), udgår
e) såfremt råmælken ikke er omfattet 
af en leveringsforpligtelse, der skyldes 
landbrugerens medlemskab af et 
kooperativ, i overensstemmelse med 
betingelserne i kooperativets vedtægter 
eller de regler og afgørelser, der er fastsat 
i eller truffet i henhold til vedtægterne,  og

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=DA)

Begrundelse

En stor del af mælkeproduktionen i EU leveres af medlemmer til deres andelsselskaber. 
Medlemmer af andelsselskaber bør ikke udelukkes fra muligheden for at samle deres 
produktion i kontraktforhandlinger.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 152 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22d) I artikel 152 indsættes følgende 
stykke:
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"1a) En producentorganisation, der er 
anerkendt i henhold til nærværende 
artikels stk. 1, kan planlægge 
produktionen, optimere 
produktionsomkostningerne, markedsføre 
og forhandle kontrakter om levering af 
landbrugsprodukter på vegne af sine 
medlemmer for hele eller en del af deres 
samlede produktion."

Begrundelse

De praktiske aftaler og beslutninger, der indgår i producentorganisationernes opgaver og 
mål som fastlagt af lovgiveren i den fælles landbrugspolitik, ligger som påpeget af 
generaladvokat Wahl og EU-Domstolen i cikoriesagen uden for konkurrencereglernes 
anvendelse. Dette er en undtagelse, der skyldes behovet for at videreføre de opgaver, som 
fusionsmarkedsordningens vigtigste aktører har fået overdraget af lovgiveren. Henvisningen 
til artikel 101, stk. 1, slettes, da den ikke længere har betydning. Denne ændring og 
ændringen af artikel 206, første afsnit, supplerer hinanden.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 e (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 152 – stk. 1 – litra c – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22e) I artikel 152, stk. 1, litra c), indsættes 
følgende nr.:
"viia) udvikling af initiativer, der 
stimulerer udnyttelsen af biprodukter og 
reststrømme,"

Begrundelse

For at fremme den cirkulære økonomi skal der gøres en indsats for ikke kun at forvalte og 
reducere biprodukter og affald, men også for at søge efter innovative måder at udnytte dem 
på.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 f (nyt)
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Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – stk. 1 – litra c – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22f) i artikel 157, stk. 1, litra c), 
indsættes følgende litra:
"iia) tilvejebringelse af informationer 
og gennemførelse af forskning for at 
nyskabe, rationalisere, forbedre og 
omlægge produktion og i påkommende 
tilfælde forarbejdning og afsætning til 
produkter, som er bedre tilpasset 
markedets behov og forbrugernes smag og 
ønsker, navnlig hvad angår 
produktkvalitet, herunder de særlige 
karakteristika ved produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse, 
tilvejebringelse af informationer og 
gennemførelse af forskning for at 
nyskabe, rationalisere, forbedre og 
omlægge produktion og i påkommende 
tilfælde forarbejdning og afsætning til 
produkter, som er bedre tilpasset 
markedets behov og forbrugernes smag og 
ønsker, navnlig hvad angår 
produktkvalitet, herunder de særlige 
karakteristika ved produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse, 
klima og dyrevelfærd."

Begrundelse

Forbrugerne forventer også i stigende grad, at producenterne gør en løbende indsats for at 
forbedre dyrevelfærd og forhindre og afhjælpe klimaforandringer (f.eks. indsatser for 
reducerede CO2-emissioner). Udeladelserne i listen er hermed korrigeret.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 g (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – stk. 1 – litra c – nr. xiv a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

22g) i artikel 157, stk. 1, litra c), 
indsættes følgende litra:
“xiva) "xiva) fastlæggelse af 
standardbestemmelser for rimelig 
kompensation for landmænds udgifter til 
opfyldelse af udenretslige krav med 
hensyn til dyrevelfærd, dyresundhed, 
miljø og klima, herunder metoder til 
beregning af disse omkostninger."

Begrundelse

Ud over standardklausuler om værdideling kan brancheorganisationer også fastlægge 
standardbestemmelser, der omfatter mere specifikke elementer hvad angår indholdet af 
nuværende standardkontrakter for at sikre passende kompensation, herunder hvordan den 
rimelige kompensation for de ekstra udgifter til fremstilling af produkter, der opfylder 
udenretslige krav vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed, miljø og klima, beregnes.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 h (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – stk. 1 – litra c – nr. xiv b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22h) i artikel 157, stk. 1, litra c), 
indsættes følgende litra:
"xivb) udvikling af initiativer, der 
stimulerer udnyttelsen af biprodukter og 
reststrømme,"

Begrundelse

For at fremme den cirkulære økonomi skal indsatser øges og fremmes for ikke kun at styre og 
reducere biprodukter og affald, men også for at søge efter innovative måder at udnytte dem 
på.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 i (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 164 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22i) i artikel 164, stk. 4, indsættes 
følgende litra:
"ca) udarbejdelse af 
standardkontrakter og klausuler, navnlig 
med hensyn til værdideling og rimelig 
kompensation, som er i overensstemmelse 
med EU-reglerne"

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gøre det muligt for brancheorganisationer at 
anmode om udvidelse af standardklausulerne om værdifordeling og standardklausulerne om 
retfærdig kompensation for at sikre større gennemsigtighed i kontraktforholdene inden for 
brancherne.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 — stk. 1 — punkt 22 j (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 188 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22j) I kapitel III tilføjes følgende 
artikel:

"Artikel 188a
Landbrugsvarer og landbrugsfødevarer 
må kun importeres fra tredjelande, hvis de 
overholder samme produktionsnormer og 
-krav bl.a. med hensyn til miljø- og 
sundhedsbeskyttelse som dem, der er 
fastsat for tilsvarende produkter, som er 
høstet i Unionen eller fremstillet af 
sådanne produkter. Kommissionen kan 
vedtage gennemførelsesretsakter om 
overensstemmelsesregler for importører 
under hensyntagen til aftaler om 
gensidighed med tredjelande. Sådanne 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
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undersøgelsesproceduren i artikel 229, 
stk. 2. "

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Bilag VII – del II – punkt 18 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) Udtrykket "alkoholfri" kan 
anvendes sammen med betegnelsen for de 
vinavlsprodukter, der er omhandlet i punkt 
1 og punkt 4-9, hvor produktet:

18) "Alkoholfri vin eller alkoholfri 
(efterfulgt af betegnelsen på den kategori 
af vinavlsprodukter, der anvendes til 
fremstillingen af den)" er et produkt, som:

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Bilag VII – del II – punkt 18 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er fremstillet af vin som defineret i 
punkt 1, mousserende vin som defineret i 
punkt 4, mousserende kvalitetsvin som 
defineret i punkt 5, aromatisk 
mousserende kvalitetsvin som defineret i 
punkt 6, mousserende vin tilsat kulsyre 
som defineret i punkt 7, perlevin som 
defineret i punkt 8 eller perlevin tilsat 
kulsyre som defineret i punkt 9

a) er ikke beskyttet af en geografisk 
betegnelse og er fremstillet af vin, ung 
ikke-færdiggæret vin, hedvin, 
mousserende vin, mousserende 
kvalitetsvin, aromatisk mousserende 
kvalitetsvin, mousserende vin tilsat 
kulsyre, perlevin eller perlevin tilsat 
kulsyre, vin af delvis tørrede druer eller af 
vin af overmodne druer,

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at inkludere disse innovative produkter i den fælles 
markedsordning som en ny kategori, der giver en vis fleksibilitet i forbindelse med udvikling 
af mere detaljerede regler vedrørende deres definition og præsentation og de autoriserede 
produktionsprocesser.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Bilag VII – del II – punkt 18 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) har undergået en behandling til 
fjernelse af alkohol i overensstemmelse de 
processer, der er nævnt i bilag VIII, del I, 
afsnit E,  og

b) har undergået en behandling til 
fjernelse af alkohol i overensstemmelse de 
betingelser, der er nævnt i bilag VIII, del I, 
afsnit E, og

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Bilag VII – del II – punkt 19 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) Udtrykket "delvis alkoholfri" kan 
anvendes sammen med betegnelsen for de 
vinavlsprodukter, der er omhandlet i punkt 
1 og punkt 4-9, hvor produktet:

19) "Delvis alkoholfri" vin eller 
"delvis alkoholfri (efterfulgt af 
betegnelsen på den kategori af 
vinavlsprodukter, der anvendes til 
fremstillingen af den)" er et produkt, som:

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Bilag VII – del II – punkt 19 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er fremstillet af vin som defineret i 
punkt 1, mousserende vin som defineret i 
punkt 4, mousserende kvalitetsvin som 
defineret i punkt 5, aromatisk 
mousserende kvalitetsvin som defineret i 
punkt 6, mousserende vin tilsat kulsyre 
som defineret i punkt 7, perlevin som 
defineret i punkt 8 eller perlevin tilsat 
kulsyre som defineret i punkt 9

a) er ikke beskyttet af en geografisk 
betegnelse og er fremstillet af vin, ung 
ikke-færdiggæret vin, hedvin, 
mousserende vin, mousserende 
kvalitetsvin, aromatisk mousserende 
kvalitetsvin, mousserende vin tilsat 
kulsyre, perlevin eller perlevin tilsat 
kulsyre, vin af delvis tørrede druer eller af 
vin af overmodne druer,
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Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at inkludere disse innovative produkter i den fælles 
markedsordning som en ny kategori, der giver en vis fleksibilitet i forbindelse med udvikling 
af mere detaljerede regler vedrørende deres definition og præsentation og de autoriserede 
produktionsprocesser.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Bilag VII – del II – punkt 19 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) har undergået en behandling til 
fjernelse af alkohol i overensstemmelse de 
processer, der er nævnt i bilag VIII, del I, 
afsnit E,  og

b) har undergået en behandling til 
fjernelse af alkohol i overensstemmelse de 
betingelser, der er nævnt i bilag VIII, del I, 
afsnit E, og

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 251/2014
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) i artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende 
litra:
"ca) alkoholfri aromatiserede 
vinprodukter:"

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 251/2014
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) i artikel 3 tilføjes følgende stykke:
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"4a. alkoholfri aromatiserede 
vinprodukter er drikkevarer:"
a) der fremstilles i henhold til 
betingelserne i stk. 2, 3 og 4,
b) som har undergået behandling til 
fjernelse af alkohol,
c) med et virkeligt alkoholindhold 
udtrykt i volumen på mindre end 0,5 %."

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 3 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 251/2014
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c) i artikel 4 tilføjes følgende stykke:
"4a. De ønologiske fremgangsmåder 
defineret i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 606/2009 gælder for 
aromatiserede vinavlsprodukter."

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 251/2014
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) i artikel 5 indsættes følgende nye 
afsnit:
"5a. Hvis aromatiserede vinprodukter 
skal eksporteres, kan medlemsstaterne 
anvende andre varebetegnelser end dem, 
der er fastlagt i bilag II, hvis sådanne 
varebetegnelser kræves af lovgivningen i 
det pågældende tredjeland. Disse 
angivelser kan være på andre sprog end 
EU's officielle sprog."
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 251/2014
Artikel 5 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) i artikel 5 indsættes følgende 
stykke: 
"5b. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33 for at 
ændre bilag II til denne forordning med 
henblik på at tage hensyn til den tekniske 
udvikling, den videnskabelige udvikling 
og markedsudviklingen, forbrugernes 
sundhed eller forbrugernes behov for 
information." 

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 251/2014
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c) i artikel 6, stk. 3, indsættes 
følgende stykke: 
"3a. Produktionsåret kan fremgå af 
produkternes etiketter, forudsat at 
vinavlsproduktet repræsenterer mindst 75 
% af den samlede mængde, og at mindst 
85 % af de druer, der er brugt til 
fremstilling af disse produkter, er blevet 
høstet i det pågældende år." 

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 251/2014
Artikel 7 a (ny)



AD\1175401DA.docx 27/31 PE630.373v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d) Som artikel 7a indsættes følgende:
"Artikel 7a

Ingrediensliste
1. Ingredienslisten for aromatiserede 
vinprodukter skal angives på etiketten 
eller på anden måde end på emballagen 
eller etiketten.
2. Hvis ingredienslisten angives på 
anden måde end på emballagen eller 
etiketten skal informationerne være 
lettilgængelige og specifikke og visuelt 
adskilt fra marketingindhold for vinen.
3. Ingredienser skal angives med 
deres specifikke navn. Den anvendte 
basisvin bør anses for et enkelt 
basisprodukt. Som følge heraf bør det ikke 
være nødvendigt at angive dens 
ingredienser.
4. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33 
vedrørende fastsættelse af detaljerede 
regler for angivelse af ingredienslisten for 
aromatiserede vinprodukter."

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 251/2014
Bilag I – punkt 1 – litra a –  nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) i bilag I, stk. 1, litra a), indføjes 
følgende litra iiia):
Spiritus (ikke over 1 % af den samlede 
mængde)." 
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 7 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 251/2014
Bilag II – afsnit B – nr. 8

Gældende ordlyd Ændringsforslag

7b) Afsnit B i bilag II, nr. 8, affattes 
således:

8) Glühwein "8) Glühwein

Aromatiseret vinbaseret drikkevare Aromatiseret vinbaseret drikkevare

– der udelukkende er fremstillet på 
grundlag af rødvin eller hvidvin 

– der udelukkende er fremstillet på 
grundlag af rødvin og/eller hvidvin

– der primært er aromatiseret med kanel 
og/eller kryddernelliker, og 

– der primært er aromatiseret med kanel 
og/eller kryddernelliker

– der har et virkeligt alkoholindhold 
udtrykt i volumen på mindst 7 % vol. 

– der har et virkeligt alkoholindhold 
udtrykt i volumen på mindst 7 % vol.

Med forbehold af den vandmængde, der 
følger af anvendelsen af bilag I, punkt 2, er 
tilsætning af vand forbudt. 

Med forbehold af den vandmængde, der 
følger af anvendelsen af bilag I, punkt 2, er 
tilsætning af vand forbudt.

Hvis produktet er fremstillet på grundlag af 
hvidvin, skal der til varebetegnelsen 
»Glühwein« føjes ord, der angiver hvidvin, 
såsom ordet »hvid«. 

Hvis produktet er fremstillet på grundlag af 
hvidvin, skal der til varebetegnelsen 
»Glühwein« føjes ord, der angiver hvidvin, 
såsom ordet »hvid«."

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 7 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 251/2014
Bilag II – afsnit C a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7c) I bilag II tilføjes et nyt afsnit:
"Ca. ALKOHOLFRIE 
AROMATISEREDE VINPRODUKTER 
(1) Alkoholfrie aromatiserede 
vinprodukter eller alkoholfri (efterfulgt af 
navnet på det aromatiserede vinprodukt, 
der er anvendt til fremstilling af det): 
"produkter, der er i overensstemmelse 
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med definitionen i artikel 3, stk. 5."

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Vin, der er bragt i omsætning eller 
mærket inden de relevante bestemmelsers 
ikrafttræden, og som ikke opfylder 
kravene i denne forordning, kan 
markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

Begrundelse

Denne ændring vedrører vin, der er mærket før den nye forordnings ikrafttræden, og navnlig 
den del, der vedrører de nye mærkningskrav.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 119, stk. 1, litra i), artikel 119, stk. 
4, og artikel 122, stk. 1, litra b), nr. vi) 
finder anvendelse fra [5 år] efter 
udgivelsen af denne forordning.
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