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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 29 november 
2017 med titeln Framtiden för livsmedel 
och jordbruk fastställs utmaningar, mål och 
inriktning för den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020. Bland målen 
ingår bland annat att den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste bli mer 
resultatinriktad, förstärka åtgärder för 
modernisering och hållbarhet, även den 
ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
klimatrelaterade hållbarheten inom jord- 
och skogsbruket och i landsbygdsområden, 
samt bidra till att minska den 
administrativa bördan för stödmottagare.

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 29 november 
2017 med titeln Framtiden för livsmedel 
och jordbruk fastställs utmaningar, mål och 
inriktning för den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020. Bland målen 
ingår bland annat att den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste bli mer 
resultatinriktad, förstärka åtgärder för 
modernisering och hållbarhet, även den 
ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
klimatrelaterade hållbarheten inom jord- 
och skogsbruket och i landsbygdsområden 
i linje med Agenda 2030 för hållbar 
utveckling och Parisavtalet om 
klimatförändringar, samt bidra till att 
minska den administrativa bördan för 
stödmottagare.

Motivering

Enligt artikel 208 i EUF-fördraget ska EU ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid 
genomförande av politik som kan påverka utvecklingsländerna. Främjandet av 
jordbruksutvecklingen i de minst utvecklade länderna och ökad global livsmedelstrygghet är 
viktiga mål för EU:s utvecklingssamarbete. Den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar 
framför allt handeln med jordbruksprodukter. Principen om en konsekvent politik för 
utveckling kräver att man beaktar, övervakar och om möjligt undviker eventuella 
konsekvenser för lokala jordbruksmarknader och lokala producenter i utvecklingsländer.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Utvecklingen av handelsavtal 
skärper å ena sidan konkurrensen mellan 
jordbruksproducenter på det 
internationella planet, men öppnar å 
andra sidan nya perspektiv för dem. För 
att upprätthålla rättvis konkurrens och 
säkerställa ömsesidighet inom 
internationell handel måste Europeiska 
unionen se till att produktionsstandarder 
som motsvarar dem som gäller för EU:s 
egna producenter följs, framför allt i 
frågor som berör miljö och hälsa, 
förutsatt att detta sker ömsesidigt.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I enlighet med artikel 208 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) ska 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken vara förenligt med 
målen för utvecklingssamarbetet, bland 
annat Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. I överensstämmelse med 
denna konsekventa politik får åtgärder 
som vidtas enligt denna förordning inte 
äventyra vare sig produktionskapaciteten 
för livsmedel eller den långsiktiga 
livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, i synnerhet i de 
minst utvecklade länderna, eller 
uppfyllandet av unionens skyldigheter att 
begränsa klimatförändringarna enligt 
Parisavtalet.
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Motivering

Enligt artikel 208 i EUF-fördraget ska EU ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet i all 
politik som kan påverka utvecklingsländerna. Underlättandet av jordbruksutvecklingen i 
utvecklingsländerna och ökad global livsmedelstrygghet är viktiga mål i 
EU:s utvecklingssamarbete. Den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar framför allt 
handeln med jordbruksprodukter. Principen om en konsekvent politik för utveckling kräver att 
man övervakar och om möjligt undviker eventuella konsekvenser för lokala 
jordbruksmarknader och lokala producenter i utvecklingsländer.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I syfte att göra det möjligt för 
producenterna att använda druvsorter som 
är bättre lämpade med tanke på 
klimatförändringar och som har bättre 
motståndskraft mot sjukdomar, bör 
bestämmelser antas som tillåter att 
ursprungsbeteckningar används på 
produkter som inte enbart innehåller 
druvsorter av släktet Vitis vinifera utan 
även druvsorter som kommer från 
korsningar mellan Vitis vinifera och 
andra sorter av släktet Vitis.

(10) I syfte att göra det möjligt för 
producenterna att använda druvsorter som 
är bättre lämpade med tanke på 
klimatförändringar och som har bättre 
motståndskraft mot sjukdomar, bör 
bestämmelser antas som tillåter att 
ursprungsbeteckningar används på 
produkter som inte enbart innehåller 
druvsorter av arten Vitis vinifera utan även 
druvsorter som kommer från andra arter 
av släktet Vitis, samt druvsorter som 
kommer från korsningar mellan olika 
arter av släktet Vitis.

Motivering

Det finns ingen giltig motivering till att andra druvsorter än dem som kommer från Vitis 
vinifera inte skulle få komma i fråga för ursprungsbeteckningar. Välkända druvsorter såsom 
”Uhudler” eller ”fragolino” odlas traditionellt i vissa regioner av Europa, där de blivit ett 
fast inslag i den lokala kulturen och fått socioekonomisk betydelse. Dessa druvsorter bör med 
hjälp av exakta produktspecifikationer skyddas mot allt slags renommésnyltning, något som 
dessutom skulle bli till nytta genom att säkerställa strikta kvalitetsnormer.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Definitionen för begreppet 
ursprungsbeteckning bör anpassas efter den 
definition som ges i avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter12 (Trips-avtalet), vilket 
godkändes av rådet genom beslut 
94/800/EG13, särskilt artikel 22.1, såtillvida 
att namnet bör ange att produkten har sitt 
ursprung i en viss region eller ort.

utgår

__________________
12 Multilaterala förhandlingar i 
Uruguayrundan (1986-1994) - Bilaga 1 - 
Bilaga 1C - Avtal om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (WTO), (EUT 
L 336, 23.12.1994, s. 214).
13 Rådets beslut 94/800/EG av den 22 
december 1994 om ingående, på 
Europeiska gemenskapens vägnar -vad 
beträffar frågor som omfattas av dess 
behörighet- av de avtal som är resultatet av 
de multilaterala förhandlingarna i 
Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, 
23.12.1994, s. 1).

Motivering

Eftersom vi har valt den definition av ursprungsbeteckning som förekommer i den 
internationella Lissabonöverenskommelsen passar detta skäl inte längre in eftersom det 
hänvisar till en annan definition av begreppet ursprungsbeteckning som förekommer i avtalet 
om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) För att säkerställa tillräcklig 
information till konsumenterna vore det 
på sin plats att föreskriva att 
näringsdeklarationen och 
ingrediensförteckningen enligt 



AD\1175401SV.docx 7/32 PE630.373v02-00

SV

förordning (EU) nr 1169/2011 ska vara 
obligatoriska uppgifter vid märkning och 
presentation av vin.

Motivering

Det skulle bli till större nytta för tydligheten och konsekvensen om bestämmelserna om 
näringsinformation och ingredienser i vin fick ingå i förordningen om livsmedelsinformation 
till konsumenterna (förordning (EU) nr 1169/2011).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) När kommissionen har fastställt 
gemensamma bestämmelser för märkning 
av alkoholhaltiga dryckers ingredienser 
och näringsvärden, i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1169/2011 
och kommissionens rapport 
COM(2017)0058, bör alla vinprodukter 
vara försedda med uppgifter om 
ingredienserna och näringsvärdena på 
etiketterna.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) När det gäller exportkrediter, 
exportkreditgarantier, försäkringsprogram 
avseende dessa, statliga handelsföretag för 
jordbruksexport och internationellt 
livsmedelsbistånd får medlemsstaterna anta 
nationella åtgärder i enlighet med 
unionsrätten. Eftersom unionen och dess 
medlemsstater är medlemmar i WTO bör 
sådana nationella åtgärder också 
överensstämma med de regler som anges i 
WTO:s ministerbeslut av den 19 december 

(27) När det gäller exportkrediter, 
exportkreditgarantier, försäkringsprogram 
avseende dessa, statliga handelsföretag för 
jordbruksexport och internationellt 
livsmedelsbistånd får medlemsstaterna anta 
nationella åtgärder i enlighet med 
unionsrätten, bland annat om en 
konsekvent politik för utveckling i 
enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget 
och Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
Eftersom unionen och dess medlemsstater 



PE630.373v02-00 8/32 AD\1175401SV.docx

SV

2015, som ett led i unionslagstiftningen 
och internationell rätt.

är medlemmar i WTO bör sådana 
nationella åtgärder också överensstämma 
med de regler som anges i WTO:s 
ministerbeslut av den 19 december 2015, 
som ett led i unionslagstiftningen och 
internationell rätt.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) I sin rapport från mars 2017 om 
den obligatoriska förteckningen över 
ingredienser och näringsdeklarationen 
för alkoholhaltiga drycker angav 
kommissionen att den inte kunnat 
identifiera några objektiva skäl som skulle 
motivera avsaknaden av uppgifter om 
ingredienser och näringsinformation, och 
uppmanade industrin att inom ett år 
presentera ett förslag till självreglering i 
fråga om uppgifter om ingredienser och 
näringsinformation för samtliga 
alkoholhaltiga drycker. För att säkerställa 
en hög nivå av konsumentskydd bör 
självregleringen åtminstone säkerställa att 
ingredienser och näringsinformation 
anges på etiketten och att denna 
information uppfyller de krav för frivillig 
livsmedelsinformation som fastställs i 
förordning (EU) nr 1169/2011. 
Kommissionen bör bedöma förslagen från 
industrin och offentliggöra en rapport, vid 
behov åtföljd av lagstiftningsförslag, med 
lämpliga undantag för mikroproducenter.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Följande artikel ska införas:
”Artikel 2a
En konsekvent politik för utveckling
I enlighet med artikel 208 i EUF-
fördraget ska unionen vid genomförandet 
av denna förordning ta hänsyn till målen 
för utvecklingssamarbetet, även de mål 
som har godkänts inom ramen för 
Förenta nationerna och andra 
internationella organisationer. Åtgärder 
som vidtas enligt denna förordning får 
inte äventyra produktionskapaciteten för 
livsmedel och den långsiktiga 
livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, särskilt inte i de 
minst utvecklade länderna, och de måste 
bidra till att EU:s åtaganden om att 
begränsa klimatförändringarna uppfylls.”

Motivering

I enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget ska EU ta hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet i all politik som kan påverka utvecklingsländerna. Underlättandet av 
jordbruksutvecklingen i utvecklingsländerna och ökad global livsmedelstrygghet är viktiga 
mål i EU:s utvecklingssamarbete. EU:s jordbrukspolitik har internationella konsekvenser som 
framför allt påverkar handeln med jordbruksprodukter. Principen om en konsekvent politik 
för utveckling kräver att man övervakar och om möjligt undviker eventuella konsekvenser för 
lokala jordbruksmarknader och lokala producenter i utvecklingsländer.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 63 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska varje år lämna 
tillstånd för nyplantering motsvarande 
antingen

1. Medlemsstaterna ska varje år lämna 
tillstånd för nyplantering för 
vinproduktion motsvarande antingen
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Motivering

Tillstånd för plantering gäller druvsorter som är avsedda för vinproduktion och inte för 
andra ändamål, såsom produktion av druvsaft.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 63 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 1 % av den sammanlagda areal som 
faktiskt är planterad med vinstockar på 
deras territorier, enligt mätning utförd den 
31 juli föregående år, eller

a) 1 % av den sammanlagda areal som 
faktiskt är planterad med vinstockar för 
vinproduktion på deras territorier, enligt 
mätning utförd den 31 juli föregående år, 
eller

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 63 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 1 % av den sammanlagda areal som 
faktiskt är planterad med vinstockar på 
deras territorier, enligt mätning utförd den 
31 juli 2015, och det område som omfattas 
av planteringsrätter som beviljats 
producenter inom medlemstaternas 
territorier i enlighet med artikel 85h, 
artikel 85i eller artikel 85k i förordning 
(EG) nr 1234/2007, och som den 1 januari 
2016 finns tillgängliga för omvandling till 
tillstånd, i enlighet med artikel 68 i denna 
förordning. ”

b) 1 % av den sammanlagda areal som 
faktiskt är planterad med vinstockar för 
vinproduktion på deras territorier, enligt 
mätning utförd den 31 juli 2015, och det 
område som omfattas av planteringsrätter 
som beviljats producenter inom 
medlemsstaternas territorier i enlighet med 
artikel 85h, artikel 85i eller artikel 85k i 
förordning (EG) nr 1234/2007, och som 
den 1 januari 2016 finns tillgängliga för 
omvandling till tillstånd, i enlighet med 
artikel 68 i denna förordning.”

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
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Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 64 – punkt 2 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) Artikel 64.2 b ska ersättas med 
följande:

b) Areal där vingårdarna bidrar till 
bevarandet av miljön.

”b) Areal där vingårdarna bidrar till 
bevarandet, antingen av miljön eller av 
druvsorternas genetiska resurser.”

Motivering

Bevarande av genetiska resurser bör också tas med som ett kriterium för tillståndsbeviljande, 
om den areal som de stödberättigade ansökningarna gäller under ett visst år överstiger den 
areal som ställts till förfogande för nyplanteringar.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Med förbehåll för punkt 3 ska 
medlemsstaterna klassificera vilka 
druvsorter som får planteras, återplanteras 
eller ympas på deras territorier.

”2. Med förbehåll för punkt 3 ska 
medlemsstaterna klassificera vilka 
druvsorter som får planteras, återplanteras 
eller ympas på deras territorier. 

Medlemsstaterna får endast klassificera 
druvsorter 

Medlemsstaterna får endast klassificera 
druvsorter

a) som tillhör arterna Vitis vinifera 
eller Vitis Labrusca, eller 

a) som tillhör arten Vitis vinifera, 
eller 

b) kommer från en korsning mellan en 
av arterna Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
och andra arter av släktet Vitis.

b) kommer från en korsning mellan en 
av arterna Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
och andra arter av släktet Vitis. 

Om en druvsort stryks ur klassificeringen 
enligt första stycket ska den röjas inom 15 
år efter det att den har strukits.”.

Om en druvsort stryks ur klassificeringen 
enligt första stycket ska den röjas inom 15 
år efter det att den har strukits.”.

Genom undantag från andra stycket får 
medlemsstaterna tillåta återplantering av 
Vitis Labrusca på befintliga historiska 
vingårdar så länge som den befintliga 
planterade ytan av Vitis Labrusca inte 
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ökas.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 92 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(Berör inte den svenska versionen.)  
”1. Regler gällande ursprungsbeteckningar, 
geografiska beteckningar och traditionella 
uttryck enligt detta avsnitt ska endast gälla 
för de produkter som avses i punkterna 1, 
3–6, 8, 9, 11, 15 och 16 i del II i bilaga 
VIII.”

”1.  

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led a
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 93 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ursprungsbeteckning: ett namn som 
identifierar en produkt i enlighet med 
artikel 92.1,

a) ursprungsbeteckning: namnet på en 
region, en ort eller i välmotiverade 
undantagsfall ett land, som används för 
att beskriva en produkt som avses i artikel 
92.1 och som uppfyller följande krav:

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att få tillbaka den allmänna tankegången bakom den 
nuvarande definitionen genom att understryka att en SUB för ett vin bygger på namnet på en 
region eller en ort och att mänskliga faktorer är förknippade med begreppet SUB. I 
ändringsförslaget får förslaget om flexibilitet i användningen av druvsorter för produktion av 
SUB-viner kvarstå.



AD\1175401SV.docx 13/32 PE630.373v02-00

SV

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led a
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 93 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) vars kvalitet eller egenskaper helt 
eller väsentligen beror på en viss 
geografisk omgivning med de naturliga 
faktorer och, om relevant, de mänskliga 
faktorer som förknippas med den,

i) vars kvalitet eller egenskaper helt 
eller väsentligen beror på en viss 
geografisk omgivning med de naturliga 
faktorer och mänskliga faktorer som 
förknippas med den,

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 96 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. I tillämpliga fall får kommissionen 
anta genomförandeakter i syfte att 
tillfälligt avbryta granskningen av 
ansökan enligt artikel 97.2 tills att en 
nationell domstol eller ett annat nationellt 
organ har fattat beslut om en invändning 
mot ansökan om skydd i sådana fall då 
medlemsstaten ansåg att kraven 
uppfylldes i det förberedande nationella 
förfarandet enligt punkt 5.

utgår

Dessa genomförandeakter ska antas utan 
tillämpning av det förfarande som avses i 
artikel 229.2 eller 229.3.”

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att avvisa kommissionen förslag, som skulle leda till ett 
mera domstolsbaserat system för SUB och geografiska beteckningar och kunna blockera 
systemet helt och hållet, med tanke på hur tidsödande rättsliga förfaranden är. Detta skulle 
inte bara skapa osäkerhet om rättsläget för aktörerna utan också strida mot principen om att 
talan om ogiltigförklaring inför nationella eller europeiska domstolar inte har suspensiv 
verkan.
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Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 119 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I punkt 1 ska följande led läggas 
till:
”ga) En näringsdeklaration, som kan 
begränsas till enbart det genomsnittliga 
energivärdet.”

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18 – led ab (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 119 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) I punkt 1 ska följande led läggas 
till:
”gb) Avalkoholiserade vinprodukter 
som innehåller mindre 
än 1,2 volymprocent alkohol ska, i 
enlighet med artikel 9 i förordning 
(EU) nr 1169/2011 om 
livsmedelsinformation till konsumenterna, 
ha de obligatoriska uppgifterna på 
etiketten.”

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 119 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:
”4a. Energivärdet ska vara
a) uttryckt med siffror och ord eller 
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symboler,
b) beräknat med hjälp av den 
omvandlingsfaktor som anges i bilaga 
XIV till förordning (EU) nr 1169/2011 om 
livsmedelsinformation till konsumenterna,
c) uttryckt per 100 ml; dessutom får 
det uttryckas per förbrukningsenhet, som 
är lätt att känna igen av konsumenten, 
under förutsättning att den enhet som 
används är kvantifierad på etiketten och 
att antalet enheter som ingår i 
förpackningen anges.
d) uttryckt i genomsnittsvärden 
baserat på antingen
i) producentens analys av vinet, eller
ii) en beräkning baserad på allmänt 
fastställda och godtagna uppgifter som 
grundar sig på genomsnittsvärden för 
typiska och karakteristiska viner.”

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 20 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 122 – punkt 1 – led b – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I artikel 1 ska följande punkt 
läggas till:
”va) Bestämmelser om presentationen 
av näringsinformation och om 
beräkningen av energivärdet.”

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 149 – punkt 2 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22a) Artikel 149.2 c ska ändras på 
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följande sätt:
(c) under förutsättning att samtliga 
följande villkor är uppfyllda för en viss 
producentorganisation: i)den volym av 
obehandlad mjölk som omfattas av sådana 
förhandlingar överstiger inte 3,5 % av den 
sammanlagda produktionen inom unionen.

”c) under förutsättning att samtliga 
följande villkor är uppfyllda för en viss 
producentorganisation: i)den volym av 
obehandlad mjölk som omfattas av sådana 
förhandlingar överstiger inte 7,5 % av den 
sammanlagda produktionen inom unionen.

ii) den volym av obehandlad mjölk som 
omfattas av sådana förhandlingar och som 
produceras i en viss medlemsstat överstiger 
inte 33 % av den medlemsstatens 
sammanlagda nationella produktion.

ii) den volym av obehandlad mjölk som 
omfattas av sådana förhandlingar och som 
produceras i en viss medlemsstat överstiger 
inte 45 % av den medlemsstatens 
sammanlagda nationella produktion.

iii) den volym av obehandlad mjölk som 
omfattas av sådana förhandlingar och som 
levereras i en viss medlemsstat överstiger 
inte 33 % av den medlemsstatens 
sammanlagda nationella produktion,

iii) den volym av obehandlad mjölk som 
omfattas av sådana förhandlingar och som 
levereras i en viss medlemsstat överstiger 
inte 45 % av den medlemsstatens 
sammanlagda nationella produktion.”

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

Motivering

Högre upp i leveranskedjan omfattas inte aktörerna av så pass strikta 
koncentrationsbegränsningar och i många medlemsstater eller områden finns det en 
betydande koncentration till exempel i förädlingsledet. Därför behöver samgång mellan 
producentorganisationer med en högre procentandel av produktionen tillåtas, för att 
producenterna ska få mer att säga till om vid avtalsförhandlingar.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 149 – punkt 2 – led d

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22b) Artikel 149.2 d ska utgå
(d) under förutsättning att de berörda 
jordbrukarna inte är medlemmar i någon 
annan producentorganisation som också 
förhandlar om sådana avtal för deras 
räkning: medlemsstaterna får emellertid i 
vederbörligen motiverade fall bevilja 
undantag från detta villkor om 
jordbrukarna har två distinkta 
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produktionsenheter i olika geografiska 
områden,

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

Motivering

Medlemmar av producentorganisationer bör inte utestängas från möjligheter till 
sammanläggning av sin produktion vid avtalsförhandlingar.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 149 – punkt 2 – led e

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22c) Artikel 149.2 e ska utgå
(e) under förutsättning att en 
jordbrukares medlemskap i ett kooperativ 
inte innebär åtaganden om att den 
obehandlade mjölken ska levereras i 
enlighet med kooperativets stadgar eller 
regler och beslut som föreskrivs i eller 
följer av dessa stadgar, och

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

Motivering

En ansenlig del av unionens mjölkproduktion levereras av medlemmar till sina kooperativ. 
Medlemmar av kooperativ bör inte utestängas från möjligheter till sammanläggning av sin 
produktion vid avtalsförhandlingar.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 152 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22d) I artikel 152 ska följande punkt 
införas:
”1a) En producentorganisation som är 
erkänd enligt punkt 1 i den här artikeln 
får planera produktionen, optimera 
produktionskostnaderna, släppa ut 
produkter på marknaden och förhandla 
om avtal avseende leveransen av 
jordbruksprodukter för sina medlemmars 
räkning, för hela eller en del av deras 
totala produktion.”

Motivering

De praktiska avtal och beslut som ingår i de uppgifter och mål som gäller för 
producentorganisationer i den form de definierats av lagstiftaren i den samlade 
marknadsordningen omfattas inte av konkurrensrätten, vilket påpekats av Europeiska 
unionens domstol i endivmålet. Detta är ett undantag som följer av de uppgifter som 
lagstiftarna ålagt huvudaktörerna i den samlade marknadsordningen. Hänvisningen till 
artikel 101.1 utgår eftersom den blivit meningslös. Detta ändringsförslag och 
ändringsförslaget till artikel 206 första stycket kompletterar varandra.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 152 – punkt 1 – led c – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22e) I artikel 152.1 c ska följande led 
läggas till:
”viia) Att utveckla initiativ som 
stimulerar till att biprodukter och 
avfallsflöden får komma till nytta.”

Motivering

För att främja en cirkulär ekonomi bör man arbeta, inte bara för att hantera och minska 
biprodukter och avfall, utan också för att hitta innovativa sätt att låta dem komma till nytta.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 157 – punkt 1 – led c – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22f) I artikel 157.1 c ska följande led 
läggas till:
”viia) Att ge information och bedriva den 
forskning som behövs för att förnya, 
rationalisera, förbättra och anpassa 
produktionen och, i förekommande fall, 
även bearbetningen och saluföringen och 
inrikta den på produkter som bättre 
motsvarar marknadens behov och 
konsumenternas smak och förväntningar, 
särskilt när det gäller produktkvalitet, 
inbegripet de särskilda egenskaperna hos 
produkter med skyddad 
ursprungsbeteckning och skyddad 
geografisk beteckning, samt när det gäller 
miljöskyddet. Att ge information och 
bedriva den forskning som behövs för att 
förnya, rationalisera, förbättra och 
anpassa produktionen och, i 
förekommande fall, även bearbetningen 
och saluföringen och inrikta den på 
produkter som bättre motsvarar 
marknadens behov och konsumenternas 
smak och förväntningar, särskilt när det 
gäller produktkvalitet, inbegripet de 
särskilda egenskaperna hos produkter 
med skyddad ursprungsbeteckning och 
skyddad geografisk beteckning, samt när 
det gäller miljö-, klimat- och 
djurskyddet.”

Motivering

Konsumenterna förväntar sig också att producenterna fortlöpande ska arbeta för ett bättre 
djurskydd och för att förhindra och begränsa klimatförändringarna (till exempel genom 
minskade koldioxidutsläpp). Det som utelämnats ur förteckningen rättas nu till.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22g (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 157 – punkt 1 – led c – led xiva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22g) I artikel 157.1 c ska följande led 
läggas till:
”xiva) Att fastställa standardklausuler för 
skälig ersättning för de kostnader 
jordbrukarna ådragit sig för uppfyllande 
av djurskydds-, djurhälso-, miljö- och 
klimatkrav av annat slag än dem som 
ingår i lagstiftningen, inklusive metoder 
för beräkning av dessa kostnader.”

Motivering

Förutom standardiserade värdefördelningsklausuler kan branschorganisationerna också, för 
att säkerställa skälig ersättning, fastställa standardklausuler som mera ingående anger vad 
som ska finnas med i de nuvarande standardavtalen, bland annat om beräkningen av skälig 
ersättning för merkostnader för framställande av produkter som uppfyller djurskydds-, 
djurhälso-, miljö- och klimatkrav av annat slag än dem som ingår i lagstiftningen.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22h (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 157 – punkt 1 – led c – led xivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22h) I artikel 157.1 c ska följande led 
läggas till:
”xivb) Att utveckla initiativ som 
stimulerar till att biprodukter och 
avfallsflöden får komma till nytta.”

Motivering

För att främja en cirkulär ekonomi bör man kunna arbeta mera, inte bara för att hantera och 
minska biprodukter och avfall, utan också för att hitta innovativa sätt att låta dem komma till 
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nytta.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22i (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 164 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22i) I artikel 164.4 ska följande led 
läggas till:
”ca) Utarbetande av standardavtal och 
standardklausuler, särskilt för 
värdefördelning och skälig ersättning, 
som är förenliga med unionsreglerna.”

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att branschorganisationerna ska kunna begära en 
utvidgning av standardklausulerna för värdefördelning och för skälig ersättning, för att 
säkerställa ökad insyn i avtalsförhållanden inom sektorerna.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22j (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 188a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22j) I kapitel III ska följande artikel 
införas:

”Artikel 188a
Jordbruksprodukter och 
jordbruksbaserade livsmedelsprodukter 
får importeras från tredjeländer endast 
om de uppfyller produktionsstandarder 
och skyldigheter som motsvarar dem som 
antagits, framför allt på miljö- och 
hälsoskyddsområdet, för samma 
produkter som skördats i unionen eller 
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framställts av sådana produkter. 
Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa vilka 
regler för överensstämmelse som ska gälla 
för aktörerna när det gäller import, varvid 
hänsyn ska tas till ömsesidiga avtal med 
tredjeländer. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
229.2.” ”

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II – punkt 18 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Termen 
avalkoholiserad/avalkoholiserat får 
användas tillsammans med namnen för de 
vinprodukter som avses i punkt 1 och 
punkterna 4–9, på villkor att produkten

18. Med avalkoholiserat vin eller 
avalkoholiserad/avalkoholiserat (följt av 
beteckningen på den vinproduktkategori 
som används i framställningen) menas en 
produkt som

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II – punkt 18 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har framställts av vin enligt 
definitionen i punkt 1, av mousserande vin 
enligt definitionen i punkt 4, av 
mousserande kvalitetsvin enligt 
definitionen i punkt 5, av mousserande 
kvalitetsvin av aromatisk typ enligt 
definitionen i punkt 6, av mousserande vin 
med tillsats av koldioxid enligt 
definitionen i punkt 7, av pärlande vin 
enligt definitionen i punkt 8 eller av 
pärlande vin med tillsats av koldioxid 

a) inte skyddas av någon geografisk 
beteckning och har framställts av vin, av 
ungt icke färdigjäst vin, av likörvin, av 
mousserande vin, av mousserande 
kvalitetsvin, av mousserande kvalitetsvin 
av aromatisk typ, av mousserande vin med 
tillsats av koldioxid, av pärlande vin, eller 
av pärlande vin med tillsats av koldioxid, 
av vin från lätt torkade druvor eller av vin 
av övermogna druvor,
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enligt definitionen i punkt 9,

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att man ska få med dessa innovativa produkter såsom en 
ny kategori i den samlade marknadsordningen, för att möjliggöra viss flexibilitet vid 
framtagandet av mer ingående bestämmelser för definitionen och presentationen av dem och 
för de tillåtna produktionsprocesserna.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II – punkt 18 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) har genomgått en behandling för 
avalkoholisering i enlighet med de metoder 
som anges i bilaga VIII del I avsnitt E, och

b) har genomgått en behandling för 
avalkoholisering i enlighet med de villkor 
som anges i bilaga VIII del I avsnitt E, och

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II – punkt 19 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Termen delvis 
avalkoholiserad/avalkoholiserat får 
användas tillsammans med namnen för de 
vinprodukter som avses i punkt 1 och 
punkterna 4–9, på villkor att produkten

(19) ”Delvis avalkoholiserat vin” eller 
”delvis avalkoholiserat (följt av namnet på 
den vinproduktkategori som används för 
framställningen av vinet)”: en produkt 
som

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II – punkt 19 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har framställts av vin enligt 
definitionen i punkt 1, av mousserande vin 
enligt definitionen i punkt 4, av 
mousserande kvalitetsvin enligt 
definitionen i punkt 5, av mousserande 
kvalitetsvin av aromatisk typ enligt 
definitionen i punkt 6, av mousserande vin 
med tillsats av koldioxid enligt 
definitionen i punkt 7, av pärlande vin 
enligt definitionen i punkt 8 eller av 
pärlande vin med tillsats av koldioxid 
enligt definitionen i punkt 9,

a) inte skyddas av någon geografisk 
beteckning och har framställts av vin, av 
ungt icke färdigjäst vin, av likörvin, av 
mousserande vin, av mousserande 
kvalitetsvin, av mousserande kvalitetsvin 
av aromatisk typ, av mousserande vin med 
tillsats av koldioxid, av pärlande vin, eller 
av pärlande vin med tillsats av koldioxid, 
av vin från lätt torkade druvor eller av vin 
av övermogna druvor,

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att man ska få med dessa innovativa produkter såsom en 
ny kategori i den samlade marknadsordningen, för att möjliggöra viss flexibilitet vid 
framtagandet av mer ingående bestämmelser för definitionen och presentationen av dem och 
för de tillåtna produktionsprocesserna.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II – punkt 19 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) har genomgått en behandling för 
avalkoholisering i enlighet med de metoder 
som anges i bilaga VIII del I avsnitt E, och

b) har genomgått en behandling för 
avalkoholisering i enlighet med de villkor 
som anges i bilaga VIII del I avsnitt E, och

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 3 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 3.1 ska följande led läggas 



AD\1175401SV.docx 25/32 PE630.373v02-00

SV

till:
”ca) Avalkoholiserade aromatiserade 
vinprodukter:”

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I artikel 3 ska följande punkt 
läggas till:
”4a) Avalkoholiserad aromatiserad 
vinprodukt: en dryck som
a) har erhållits på de villkor som 
anges i punkterna 2, 3 och 4,
b) har genomgått en behandling för 
avalkoholisering,
c) har en faktisk alkoholhalt på 
mindre än 0,5 volymprocent.”

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3c (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) I artikel 4 ska följande punkt 
läggas till:
”4a. De oenologiska metoderna som 
fastställs i kommissionens förordning 
(EU) nr 606/2009 ska gälla för 
aromatiserade vinprodukter.”

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
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Artikel 3 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 5 ska följande nya punkt 
läggas till:
”5a. Om aromatiserade vinprodukter är 
avsedda för export får medlemsstaterna 
tillåta andra försäljningsbeteckningar än 
de som fastställs i bilaga II, såvida det 
ifrågavarande tredjelandets lagstiftning 
innefattar krav på sådana 
försäljningsbeteckningar. Dessa uppgifter 
får anges på andra språk än de officiella 
språken i unionen.”

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4b (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 5 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 5 ska följande punkt 
läggas till: 
”5b. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 33 för att ändra bilaga II till denna 
förordning för att ta hänsyn till teknikens 
framsteg, den vetenskapliga utvecklingen, 
marknadsutvecklingen, konsumenternas 
hälsa eller konsumenternas behov av 
information.” 

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4c (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 6 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) I artikel 6.3 ska följande punkt 
läggas till: 
”3a. Årgången får anges på 
produktetiketterna, förutsatt att 
vinprodukten svarar för minst 75 % av 
den sammanlagda volymen och att minst 
85 % av de vindruvor som använts för 
tillverkningen av dessa produkter skördats 
under ifrågavarande år.” 

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4d (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4d) Följande artikel ska införas som 
artikel 7a:

”Artikel 7a
Ingrediensförteckning

1. Ingrediensförteckningen för 
aromatiserade vinprodukter ska anges på 
etiketten eller på andra sätt än på 
förpackningen eller etiketten.
2. När ingrediensförteckningen 
anges på andra sätt än på förpackningen 
eller etiketten ska informationen vara 
lättillgänglig och specifik och visuellt 
åtskild från reklamen för vinet.
3. Ingredienserna ska betecknas med 
sina respektive specifika namn. Basvinet 
bör anses som en enda basprodukt. 
Följaktligen bör det inte vara nödvändigt 
att förteckna dess ingredienser.
4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 33 med avseende på mer ingående 
bestämmelser för angivandet av 
ingrediensförteckningen för 
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aromatiserade vinprodukter.”

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Bilaga I – punkt 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I bilaga I ska följande led iiia 
läggas till i punkt 1a:
”iiia) Spritdrycker (högst 1 % av den 
sammanlagda mängden).” 

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7b (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Bilaga II – avsnitt B – punkt 8

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7b) Avsnitt B punkt 8 i bilaga II ska 
ersättas med följande:

(8) Glühwein "(8) Glühwein

Aromatiserad vinbaserad dryck Aromatiserad vinbaserad dryck

– som har framställts enbart av rött eller 
vitt vin,

– som har framställts enbart av rött 
och/eller vitt vin,

– som har smaksatts med i huvudsak kanel 
och/eller kryddnejlika, och

– som har smaksatts med i huvudsak kanel 
och/eller kryddnejlika, och

– som har en faktisk alkoholhalt på minst 7 
volymprocent.

– som har en faktisk alkoholhalt på minst 7 
volymprocent.

Det är förbjudet att tillsätta vatten, med 
undantag av vatten som tillsätts genom 
tillämpning av bilaga I.2.

Det är förbjudet att tillsätta vatten, med 
undantag av vatten som tillsätts genom 
tillämpning av bilaga I.2.

Om produkten har framställts av vitt vin 
ska försäljningsbeteckningen Glühwein 
kompletteras med ord som anger vitt vin, 
såsom ordet ”vitt”.

Om produkten har framställts av vitt vin 
ska försäljningsbeteckningen Glühwein 
kompletteras med ord som anger vitt vin, 
såsom ordet ”vitt”.
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7c (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Bilaga II – avsnitt Ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) I bilaga II ska ett nytt avsnitt 
läggas till:
”Ca. AVALKOHOLISERADE 
AROMATISERADE VINPRODUKTER 
1. Avalkoholiserad aromatiserad 
vinprodukt eller avalkoholiserad (följd av 
namnet på den aromatiserade vinprodukt 
som använts vid framställning) 
”Produkter som motsvarar definitionen i 
artikel 3.5.”

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Viner som släppts ut på 
marknaden eller märkts innan de 
relevanta bestämmelserna börjat 
tillämpas, och som inte uppfyller kraven i 
denna förordning får saluföras till dess 
att lagren har tömts.

Motivering

Detta ändringsförslag gäller viner som har märkts innan den nya förordningen träder i kraft, 
särskilt den del som rör de nya märkningskraven.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 119.1 i, 119.4 och 122.2 b vi 
ska tillämpas från och med [5 år] efter 
offentliggörandet av denna förordning.
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