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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling 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 fokusera mer på 
hållbara inkomster för jordbrukarna, 
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 
klimatavtalet från Paris, samt bidra till att 
minska den administrativa bördan för 
stödmottagare.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på gårdsnivå, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på gårdsnivå, 
måste flernivåstyrningen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken förenklas, 
regionala och lokala myndigheter och 



PE630.370v02-00 4/15 AD\1174338SV.docx

SV

samtidigt som den administrativa bördan 
måste minskas avsevärt. Inom en 
gemensam jordbrukspolitik som grundas 
på prestation (genomförandemodellen) bör 
unionen fastställa de grundläggande 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

aktörer involveras och dess resultat bättre 
anpassas till unionens mål, samtidigt som 
den administrativa bördan måste minskas 
avsevärt. Inom en gemensam 
jordbrukspolitik som grundas på prestation 
(genomförandemodellen) bör unionen 
fastställa de grundläggande politiska 
parametrarna, t.ex. den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål och grundläggande 
regler, samtidigt som medlemsstaterna bör 
ha större ansvar för hur de uppfyller målen. 
Genom stärkt subsidiaritet är det möjligt att 
ta större hänsyn till lokala villkor och 
behov och skräddarsy stöden så att de så 
mycket som möjligt bidrar till att unionens 
mål uppnås.

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) måste 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken vara förenligt med 
målen för utvecklingssamarbetet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I syfte att säkra en koherent 
gemensam jordbrukspolitik bör alla 
framtida interventioner inom denna ingå i 
en strategisk plan för stöden som bör 
omfatta vissa sektorsåtgärder som fastställs 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1308/201310.

(3) I syfte att säkra en koherent 
gemensam jordbrukspolitik bör alla 
framtida interventioner inom denna 
respektera principerna om hållbar 
utveckling, jämställdhet mellan könen och 
grundläggande rättigheter, och ingå i en 
strategisk plan för stöden som bör omfatta 
vissa sektorsåtgärder som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
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(EU) nr 1308/201310.

_________________ _________________
10 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1308/2013 av den 
17 december 2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter och om upphävande av 
rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och 
(EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 671).

10 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1308/2013 av den 
17 december 2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter och om upphävande av 
rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och 
(EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 671).

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Medlemsstaterna får på begäran 
besluta att bevilja mer än ett erkännande 
till en producentorganisation som är 
verksam inom flera sektorer, under 
förutsättning att den berörda 
producentorganisationen uppfyller 
villkoren i artikel 154.1 i denna 
förordning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 16 ska följande punkt 
läggas till: 
3a. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
uppgifter om vilka företag som har använt 
sig av offentlig intervention samt om 
köpare av offentliga interventionslager.



PE630.370v02-00 6/15 AD\1174338SV.docx

SV

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får endast klassificera 
druvsorter

Endast druvsorter som uppfyller följande 
villkor får klassificeras av 
medlemsstaterna:

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Den berörda druvsorten tillhör 
arten Vitis vinifera eller kommer från en 
korsning mellan arten Vitis vinifera och 
andra arter av släktet Vitis.

Motivering

Vitis Labrusca är en druva av mycket sämre kvalitet än Vitis vinifera och genererar viner som 
i allmänhet inte godkänns för vinframställning. Införandet av nytt växtmaterial kan dessutom 
sprida sjukdomar som är allvarligare än de sjukdomar som man haft för avsikt att bekämpa, 
såsom fallet med vinlus (phylloxera), som infördes i Europa just till följd av sökandet efter 
resistens mot svampsjukdomar.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 1038/2013
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kommer från en korsning mellan 
en av arterna Vitis vinifera, Vitis 

b) Druvsorten är ingen av följande: 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton 
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Labrusca och andra arter av släktet Vitis. och Herbemont.

Motivering

Vitis Labrusca är en druva av mycket sämre kvalitet än Vitis vinifera och genererar viner som 
i allmänhet inte godkänns för vinframställning. Införandet av nytt växtmaterial kan dessutom 
sprida sjukdomar som är allvarligare än de sjukdomar som man haft för avsikt att bekämpa, 
såsom fallet med vinlus (phylloxera), som infördes i Europa just till följd av sökandet efter 
resistens mot svampsjukdomar.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 222 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a)  I artikel 222 ska följande punkt 1a 
läggas till:
”1a. De avtal och beslut som antas i 
enlighet med föregående stycke av 
erkända producentorganisationer eller 
sammanslutningar av erkända 
producentorganisationer eller erkända 
branschorganisationer får utvidgas i 
enlighet med artikel 164, utan att sådana 
avtal behöver ha något av syftena i 
punkt 4 i denna artikel och enligt de 
villkor som fastställts av medlemsstaten.”

Motivering

Det föreslås att man inför en möjlighet för producentorganisationer, sammanslutningar av 
producentorganisationer och branschorganisationer att i allvarliga krissituationer utvidga 
tillämpningsområdet för de avtal som ingås i enlighet med artikel 222.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 228/2013
Skäl 20a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skäl 20a ska läggas till:
”(20a) De branschorganisationer inom 
jordbruket som erkänns enligt artikel 157 
i förordning (EU) nr 1308/2013 om 
upprättande av en samlad 
marknadsordning är aktörer som är 
avgörande för utvecklingen av 
diversifierade jordbrukssektorer i de 
yttersta randområdena, i synnerhet inom 
djurhållningssektorerna. På grund av sin 
ringa storlek och sin ökaraktär är de 
lokala marknaderna i de yttersta 
randområdena extra känsliga för 
prissvängningar kopplade till importen 
från övriga EU eller tredjeländer. 
Branschorganisationerna inom 
jordbruket förenar alla aktörer som 
verkar på marknaden och inom alla 
skeden i processen. De vidtar därför 
gemensamma åtgärder, i synnerhet 
genom att samla in uppgifter och sprida 
information, för att se till att de lokala 
produkterna kan behålla sin 
konkurrenskraft på den egna marknaden. 
I detta syfte, och utan hinder av 
artiklarna 28, 29 och 110 i 
EUF-fördraget, kan branschavtalen, och 
bestämmelserna om stöd till 
branschorganisationerna i sådana avtal, 
utvidgas av den berörda medlemsstaten så 
att de omfattar alla jordbruksprodukter 
som släpps ut på den lokala marknaden, 
oavsett var de kommer ifrån och även om 
medlen inom detta stöd finansierar 
åtgärder som endast främjar lokal 
produktion eller då detta stöd ges i ett 
annat skede av saluföringsprocessen.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=SV)

Ändringsförslag 12
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke -1a (nytt)
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande artikel ska införas som 
artikel 22a:

”Artikel 22a
Branschavtal
1. En medlemsstat får, efter samråd 
med de berörda parterna, utvidga 
tillämpningsområdet för ett branschavtal 
och besluta att alla enskilda ekonomiska 
aktörer eller grupper av aktörer som 
agerar på marknaden i ett yttersta 
randområde ska åläggas att betala den 
ekonomiska avgift som fastställs i det 
avtalet, förutsatt att 
– branschavtalet har antagits av en 
branschorganisation inom jordbruket som 
har erkänts i enlighet med artikel 157 i 
förordning (EU) nr 1308/2013 om en 
samlad marknadsordning och som verkar 
inom ett yttersta randområde, och 
– branschavtalet avser en 
jordbruksproduktion som endast är 
avsedd för den lokala marknaden i 
samma yttersta randområde. De 
ekonomiska bidragen ska användas till att 
täcka de kostnader som är kopplade till 
verksamheten i branschavtalet, inklusive 
de som bara syftar till att främja lokal 
produktion. 
2. En utvidgning av 
tillämpningsområdet för avtalet ska gälla i 
ett år, med möjlighet till förlängning. 
3. Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen om alla avtal vars tillämpning 
har utvidgats i enlighet med denna artikel.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=SV)
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 267 580 000 EUR

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 278 410 000 EUR

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Azorerna och Madeira: 
102 080 000 EUR

– För Azorerna och Madeira: 
106 210 000 EUR

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Kanarieöarna: 
257 970 000 EUR

– För Kanarieöarna: 
268 420 000 EUR

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 25 900 000 EUR

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 35 000 000 EUR

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Azorerna och Madeira: 
20 400 000 EUR

– För Azorerna och Madeira: 
21 200 000 EUR

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Kanarieöarna: 
69 900 000 EUR.

– För Kanarieöarna: 
72 700 000 EUR.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke -1a (nytt)
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 32 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

I artikel 32 ska punkt 4 ändras på 
följande sätt:



PE630.370v02-00 12/15 AD\1174338SV.docx

SV

4. I de analyser, undersökningar och 
utvärderingar som kommissionen gör 
inom ramen för handelsavtal och den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska den 
inkludera ett särskilt kapitel för alla 
frågor som är av särskilt intresse för de 
yttersta randområdena.

”4. Innan förhandlingar inleds som 
kan få konsekvenser för jordbruket i de 
yttersta randområdena ska unionen 
genomföra undersökningar, analyser och 
bedömningar av de eventuella följderna 
av sådana förhandlingar och anpassa 
förhandlingsmandatet för att beakta de 
specifika begränsningar som finns för de 
yttersta randområdena och undvika 
eventuella negativa effekter i dessa 
regioner. Kommissionen ska för dessa 
konsekvensanalyser tillämpa de kriterier 
som har fastställts av FN.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=SV)

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1
Förordning (EU) nr 229/2013
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Unionen ska finansiera de åtgärder 
som anges i kapitlen III och IV med högst 
23 000 000 EUR.

”2. Unionen ska finansiera de åtgärder 
som anges i kapitlen III och IV med högst 
23 930 000 EUR.

Motivering

Enligt ändringsförslaget bör det nuvarande anslaget bibehållas.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1
Förordning (EU) nr 229/2013
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anslaget för att finansiera den 
särskilda försörjningsordning som avses i 
kapitel III får inte överstiga 6 830 000 

3. Anslaget för att finansiera den 
särskilda försörjningsordning som avses i 
kapitel III får inte överstiga 7 110 000 EUR.
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EUR.

Motivering

Enligt ändringsförslaget bör det nuvarande anslaget bibehållas.
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