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Ändringsförslag 31
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget för att komplettera 
eller ändra vissa icke väsentliga delar av 
denna förordning. Det bör fastställas 
avseende vilka delar befogenheten får 
utövas, liksom vilka villkor delegationen 
omfattas av.

(4) I syfte att säkerställa att det system
som inrättas genom denna förordning 
fungerar väl bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på att komplettera eller ändra vissa icke 
väsentliga delar av denna förordning. Det
är av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Det är viktigt att inte glömma 
samråden med de regionala och lokala 
myndigheterna, öregionerna, 
glesbygderna och de yttersta 
randområdena för att inte förvärra de 
begränsningar som denna typ av områden 
redan är drabbade av i den nuvarande 
krisen. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerande 
akter, se till att information och relevanta 
handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt, 
på ett lämpligt sätt och i god tid.

Or. pt

Ändringsförslag 32
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 1 - punkt 1, led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Vin, del XII i bilaga I. utgår

Or. de
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Motivering

För att förbättra och stabilisera den gemensamma marknaden för vin, inbegripet de druvor, 
den must och de viner som vinet härrör från bör ändringar av bestämmelserna om den 
gemensamma organisationen av marknaden inte göras utan stöd i en grundläggande rättsakt. 

Ändringsförslag 33
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 12 - punkt 1 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Intervention avseende nöt- och kalvkött 
som inleds av kommissionen genom 
genomförandeakter och utan bistånd av den 
kommitté som avses i artikel 323.1, om det 
genomsnittliga marknadspris för nöt- och 
kalvkött i en medlemsstat eller i en region i en 
medlemsstat som noteras på grundval av den 
unionsskala för klassificering av slaktkroppar 
som avses i artikel 34.1 för en representativ 
period är lägre än 1 560 EUR/ton.

c) Intervention avseende nöt- och kalvkött 
som inleds av kommissionen genom 
genomförandeakter och antagna utan 
tillämpning av artikel 323.1a, om det 
genomsnittliga marknadspris för nöt- och 
kalvkött i en medlemsstat eller i en region i 
en medlemsstat som noteras på grundval av 
den unionsskala för klassificering av 
slaktkroppar som avses i artikel 34.1 för en 
representativ period är lägre än 1 560 
EUR/ton. Interventionen bör särskilt 
beakta principen om territoriell 
sammanhållning för att kunna ta hänsyn 
till konsekvenserna för de regionala 
marknaderna, som i hög grad är beroende 
av denna typ av produkter för sin 
ekonomi.

Or. pt

Ändringsförslag 34
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 70a (ny) – i underavsnitt III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70 a
Metod för beräkning av avgiften
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Mjölk och mjölkprodukter som saluförs i 
den mening som avses i artikel 5 h i 
förordning (EG) nr 1788/2003 ska 
beaktas vid avgiftens beräkning då de 
lämnar ett jordbruksföretag som ligger 
inom en medlemsstats territorium eller 
används på jordbruksföretaget för 
kommersiella ändamål. Om mjölk och 
mjölkprodukter lämnar 
jordbruksföretaget för att destrueras på 
grund av sanitära åtgärder enligt ett 
beslut av medlemsstatens behöriga 
myndigheter, ska de berörda kvantiteterna 
inte beaktas som leveranser eller 
direktförsäljning. Mjölk som lämnar ett 
jordbruksföretag för behandling eller 
bearbetning enligt avtal ska betraktas som 
leveranser.

Or. fr

Motivering

Artikel 6 i tillämpningsförordning (EG) nr 595/2004 ska återinföras i grundakten och inte 
behandlas som en delegerad rättsakt eftersom det är en viktig aspekt.

Ändringsförslag 35
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En uppköpares verksamhet måste först 
godkännas av medlemsstaten, enligt 
kriterier som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 80.1 f.

1. En uppköpares verksamhet måste först 
godkännas av medlemsstaten.

2. Utan att det hindrar tillämpningen av 
strängare regler i den berörda 
medlemsstaten, ska en uppköpare endast 
godkännas om han
a) framlägger bevis på sin status som 
affärsidkare enligt nationella 
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bestämmelser,
b) har lokaler i den aktuella 
medlemsstaten där lagerbokföring, 
register och övriga handlingar som avses i 
artikel 24.2 i förordning (EG) 
nr 595/20041 kan granskas av den 
behöriga myndigheten,
c) åtar sig att löpande uppdatera 
lagerbokföring, register och övriga 
handlingar som avses i artikel 24.2 i 
förordning (EG) nr 595/2004,
d) åtar sig att minst en gång per år till den 
behöriga myndigheten i den aktuella 
medlemsstaten vidarebefordra de 
avräkningar och deklarationer som avses 
i artikel 8.2 i förordning (EG) 
nr 595/2004.
3. Utan att det hindrar tillämpningen av 
de påföljder som den berörda 
medlemsstaten har fastställt, ska 
godkännandet återkallas om villkoren i 
punkt 2 a och b inte längre uppfylls.
____________
1 Kommissionens förordning (EG) 
nr 595/2004 av den 30 mars 2004 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 1788/2003 om 
införande av en avgift inom sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter (EUT L 94, 
31.3.2004, s. 22).

Or. fr

Motivering

Artikel 23 i tillämpningsförordningen om producenternas skyldigheter bör återinföras i 
grundakten och inte behandlas som en delegerad rättsakt eftersom det är en viktig aspekt.
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Ändringsförslag 36
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 75a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 75a
Producentens skyldigheter

Producenten ska försäkra sig om att de 
uppköpare som han levererar till är 
godkända. Medlemsstaterna ska fastställa 
påföljder om leveranser sker till en icke 
godkänd uppköpare.

Or. fr

Motivering

Artikel 24.1 i tillämpningsförordningen om producenternas skyldigheter bör återinföras i 
grundakten och inte behandlas som en delegerad rättsakt eftersom det är en viktig aspekt.

Ändringsförslag 37
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96 utgår
Delegerade befogenheter

1. För att undvika att 
produktionskapaciteten ökar får 
kommissionen genom delegerade akter
a) upprätta en förteckning över de 
situationer då röjning inte ger upphov till 
återplanteringsrätter,
b) införa regler för överföring av 
planteringrätter mellan reserverna,
c) förbjuda saluföring av vin och 
vinprodukter som enbart är avsedda att 
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konsumeras av vinodlarens familj,
2. För att garantera likabehandling av 
producenter som röjer arealer får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta regler för att säkerställa att 
röjningen faktiskt äger rum i de fall 
återplanteringsrätter beviljas.
3. För att skydda unionens medel och 
unionsvinets identitet, ursprung och 
kvalitet, får kommissionen genom 
delegerade akter
a) besluta att upprätta en analysdatabas 
med isostopdata, som ska bidra till att 
upptäcka bedrägerier utifrån de stickprov 
som medlemsstaterna samlat in, samt 
fastställa regler för medlemsstaternas 
egna databaser,
b) anta regler om kontrollorgan och 
ömsesidigt bistånd,
c) anta regler om gemensamt utnyttjande 
av medlemsstaternas resultat,
d) anta regler om tillämpningen av 
påföljder vid exceptionella 
omständigheter.

Or. de

Ändringsförslag 38
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 96, punkt 1, led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förbjuda saluföring av vin och 
vinprodukter som enbart är avsedda att 
konsumeras av vinodlarens familj, 

c) godkänna bestämmelser om vin och 
vinprodukter som enbart är avsedda att 
konsumeras av vinodlarens familj, 

Or. fr
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Motivering

Med nuvarande formulering tillåts inte längre framställning av vin för konsumtion i familjen, 
vilket dock är tillåtet i gemenskapens lagstiftning.

Ändringsförslag 39
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genom 
genomförandeakter anta alla nödvändiga 
åtgärder rörande detta underavsnitt, 
däribland regler rörande

Kommissionen ska utfärda 
genomförandebestämmelser rörande detta 
underavsnitt, som ska omfatta följande:

a) beviljandet av nya planteringsrätter, 
inklusive registrerings- och 
underrättelseskyldighet,

a) Bestämmelser som syftar till att 
motverka orimliga förvaltningskostnader i 
samband med tillämpningen av detta 
underavsnitt.

b) överföringen av återplanteringsrätter, 
inklusive en nedsättningskoefficient,

b) Vinstockar som får finnas samtidigt 
enligt artikel 91.2.

c) det register som medlemsstaterna ska 
föra och underrättelserna till 
kommissionen, inklusive möjligheten till 
ett reservsystem,

c) Tillämpning av
nedsättningskoefficenten enligt artikel 
93.5.

d) tilldelningen av planteringsrätter från 
reserven,
e) de kontroller som medlemsstaterna ska 
genomföra och rapporteringen av 
information om dessa kontroller till 
kommissionen,
f) underrättelsen från en medlemsstat om 
dess avsikt att tillämpa artikel 89.5 på sitt 
territorium.

Or. de
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Ändringsförslag 40
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 101 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder för att fastställa stödbeloppen 
ska vidtas av rådet i enlighet med artikel 
43.3 i fördraget.

2. De stödbelopp som avses i punkt 1 ska 
fastställas av kommissionen genom 
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med artikel 323.1a, med hänsyn 
till referenspriset på skummjölkspulver 
enligt artikel 8.1 e ii och 
marknadssituationens utveckling för 
skummjölk och skummjölkspulver. 
Stödåtgärder för jordbruksprodukter bör 
beaktas när det gäller de yttersta 
randområdena, och dessa bör ta hänsyn 
till de ändringar som föreslås i denna 
förordning.

Or. pt

Ändringsförslag 41
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 108a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 108a
Stödberättigande mjölkprodukter

1. Medlemsstaterna får betala stödet för 
de stödberättigande mjölkprodukter som 
listas i bilaga I till kommissionens
förordning (EG) nr 657/2008 av den 10 
juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i 
fråga om gemenskapsstöd för utdelning 
av mjölk och vissa mjölkprodukter till 
skolelever1. De får tillämpa striktare 
normer i enlighet med kraven för 
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stödberättigande produkter i bilaga I till 
förordning (EG) nr 657/2008. 
2. För de franska utomeuropeiska 
departementen får mjölk som är smaksatt 
med choklad eller på annat sätt, och som 
det hänvisas till i bilaga I till förordning 
(EG) nr 657/2008, vara rekonstituerad 
mjölk.
3. Medlemsstaterna får tillåta att högst 5 
mg fluor tillsätts per kilo produkt i 
kategori I.
4. Stöd ska bara beviljas för de produkter 
som listas i bilaga I till förordning (EG) 
nr 657/2008 och den här förordningen om 
de uppfyller kraven i förordning (EG) nr 
852/2004 och förordning (EG) nr 
853/2004, framför allt de krav som rör 
framställning i en godkänd anläggning 
och de krav på identifieringsmärkning 
som anges i avsnitt I i bilaga II till 
förordning (EG) nr 853/2004. 
________________
1EUT L 183, 11.7.2008, s. 17.

Or. fr

Motivering

Produkter som är berättigade till stöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till 
skolelever måste ingå i grundakten eftersom det är en viktig aspekt (införande av artikel 3 och 
bilaga I till tillämpningsförordning (EG) nr 657/2008).

Ändringsförslag 42
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 108b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 108b
Villkor för beviljande av stöd

1. Stödmottagarna ska vara elever med 
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regelbunden skolgång, som går i någon 
av följande skolor: förskolor eller andra 
inrättningar där förskoleverksamhet ges, 
grundskolor och gymnasieskolor, som 
organiseras eller erkänns av den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten. 
Stödmottagarna ska omfattas av stödet 
enbart under skoldagar. Det totala antalet 
skoldagar, förutom lovdagar, ska anmälas 
av skolstyrelsen eller av skolan till den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten 
och, om det är lämpligt, till den sökande. 
Elever ska inte få del av stödet när de 
befinner sig på skollovsläger.
2. Ansökan om stöd kan göras av 
a) en skola,
b) en skolstyrelse som ansöker om stöd för 
de produkter som delas ut till skolelever 
för vilka den ansvarar, 
c) leverantören av produkterna, om 
medlemsstaten tillåter, 
d) en organisation som lämnar in 
stödansökan för en eller flera skolors eller 
skolstyrelsers räkning och som har 
upprättats särskilt för detta ändamål, om 
medlemsstaten tillåter. 
3. De sökande ska vara godkända av den 
behöriga myndighet i den medlemsstat där 
skolan ligger dit mjölkprodukterna 
levereras.

Or. fr

Motivering

Eftersom det rör sig om en viktig del av stödet ska villkoren för beviljande av stöd till leverans 
av mjölkprodukter till skolelever omfattas av den grundläggande rättsakten (och hämtas från 
artiklarna 2, 5.3, 6.2 och 7 i förordning (EG) nr 657/2008).
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Ändringsförslag 43
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 109 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta hänsyn till utvecklingen av 
konsumtionsmönstret för mejeriprodukter 
och innovationerna och utvecklingen på 
marknaden för mejeriprodukter, ska 
kommissionen genom delegerade akter 
fastställa vilka produkter som avses i 
artikel 108.1.

utgår

Or. fr

Motivering

Eftersom det rör sig om en viktig del av stödet ska de produkter som berättigar till stöd till 
leverans av mjölkprodukter till skolelever omfattas av den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 44
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 109 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa att det är de 
stödmottagare och sökande som är 
lämpliga som beviljas det stöd som avses i 
artikel 108.1 ska kommissionen genom 
delegerade akter anta villkoren för 
beviljandet av stöd. 

2. För att säkerställa att det är de 
stödmottagare och sökande som är 
lämpliga som beviljas det stöd som avses i 
artikel 108.1 ska kommissionen genom 
delegerade akter anta villkoren för 
beviljandet av stöd. 

För att säkerställa att de sökande uppfyller 
sina skyldigheter ska kommissionen genom 
delegerade akter anta åtgärder för att 
förebygga bedrägerier och oegentligheter, 
däribland

För att säkerställa att de sökande uppfyller 
sina skyldigheter ska kommissionen genom 
delegerade akter ställa en säkerhet som 
garanti för genomförandet när ett förskott 
av stödet utbetalas.

a) tillfällig indragning av rätten att ta del 



PE467.307v01-00 14/74 AM\871548SV.doc

SV

av stödordningen,
b) ställandet av en säkerhet som garanti 
för genomförandet när ett förskott av 
stödet utbetalas, och
c) tillämpning av sanktioner för att 
avskräcka från bedrägligt beteende.

Or. fr

Motivering

För att klargöra rättsläget bör kommissionens genomförandebefogenheter i fråga om 
sanktioner samlas i horisontella artiklar. Principen för sanktionerna ska sålunda fastställas 
per åtgärd i en ad hoc-artikel, och beskrivas närmare i en rad horisontella artiklar.

Ändringsförslag 45
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionen ska finansiera en utbetalning 
till producentorganisationer i humlesektorn 
som är erkända enligt artikel 209 för 
finansiering av de syften som avses i den 
artikeln.

1. Unionen ska finansiera en utbetalning 
till producentorganisationer i humlesektorn 
som är erkända enligt artikel 209. Den ska 
vara öronmärkt för finansiering av de 
syften som avses i den artikeln och ska för 
Tyskland uppgå till 2 277 000 EUR 
årligen.

2. Unionens årliga finansiering av 
utbetalningen till 
producentorganisationerna enligt punkt 1
ska för Tyskland uppgå till 
2 277 000 EUR.

2. De belopp som betalas ut till 
producentorganisationerna bör stå i 
proportion till medlemmarnas 
stödberättigande humlearealer. 
Stödberättigande är humleodlingsarealer i 
Tyskland, som vid tidpunkten för ansökan 
om stöd är planterade med en enhetlig 
täthet på minst 1 500 plantor per hektar 
vid dubbel uppbindning eller 2 000 
plantor per hektar vid enkel uppbindning.
3. Den behöriga tyska myndigheten ska 
innan den beviljar en utbetalning 
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genomföra administrativa kontroller, 
dubbelkontroller av de stödberättigande 
arealerna, med bland annat data från det 
integrerade administrations- och 
kontrollsystem som föreskrivs i avdelning 
II kapitel 4 i förordning (EG) nr 73/2009.
4. Dessutom ska kontroller på plats 
genomföras hos varje 
producentorganisation och omfatta minst 
5 procent av det stöd som ska betalas ut. 
Dessa kontroller på plats får aviseras i 
förväg såvitt det kan ske utan att syftet 
med kontrollen äventyras.
5. Om utbetalning skett på felaktiga 
grunder ska artikel 80 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1122/2009 gälla i 
tillämpliga delar. 

Or. de

Ändringsförslag 46
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa att stöden går till de 
syften som avses i artikel 209, får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta regler om

För att säkerställa att stöden går till de 
syften som avses i artikel 209, får 
kommissionen genom genomförandeakter 
vidta erforderliga åtgärder i samband med 
detta avsnitt om

a) stödansökningar, inklusive regler om 
tidsfrister och åtföljande dokumentation,

a) utbetalning av stödet,

b) stödrättigheter, inklusive regler om 
stödberättigande humlearealer och 
beräkning av de belopp som ska betalas ut 
till varje enskild producentorganisation,

b) förfarandet för inlämning av 
stödansökningar, inbegripet föreskrifter 
om tidsfrister och följedokument,

c) påföljder som ska tillämpas vid 
felaktiga utbetalningar.

c) genomförandet av kontrollerna.
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Or. de

Ändringsförslag 47
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 118

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delegerade befogenheter Finansiering av erkännandeplaner
För att säkerställa att stödet till 
producentgrupperna inom sektorn för 
frukt och grönsaker används effektivt och 
målinriktat, ska kommissionen genom 
delegerade akter anta regler rörande 

1. De stödnivåer som avses i artikel 117.3 
minskas med hälften för den del av den 
saluförda produktionen som överskrider 
1 000 000 euro.

a) finansieringen av producentgruppers 
erkännandeplaner,

2. Det stöd som avses i artikel 117.1 a 
omfattas för varje producentgrupp av ett 
tak på 100 000 euro per årsperiod.

b) tröskelvärdena och begränsningarna 
för stödet och graden av samfinansiering 
från unionen,
c) grundvalen för beräkningen av stödet, 
inklusive värdet av en producentgrupps 
saluförda produktion,

3. Om en genomförandeperiod inte varar 
ett helt kalenderår ska det högsta stöd som 
avses i punkt 2 minskas i proportion 
därtill.

d) producentgruppers stödberättigande, 4. Det stöd som avses i artikel 117.1 ska 
betalas ut

e) producentgruppers huvudsakliga 
verksamhet,

a) i årliga eller halvårsvisa delbetalningar 
i slutet av varje års- eller halvårsperiod 
för genomförande av erkännandeplanen, 
eller

f) innehållet i erkännandeplanerna samt 
inlämnande och godkännande av dessa,

b) i delbetalningar som täcker en del av 
en årsperiod om planen påbörjas under 
en årsperiod eller om erkännande sker 
innan en årsperiod har löpt ut. 

g) villkoren för när producentgrupper får 
begära att erkännandeplanerna ändras,

Som grundval för beräkning av 
delbetalningarna får medlemsstaterna 
använda den saluförda produktionen för 
en annan period än den för vilken 
delbetalningen betalas, om så krävs i 
kontrollsyfte. Skillnaden mellan 
perioderna ska vara mindre än den 
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faktiska perioden för delbetalningen. 
h) investeringsstöd, 5. Den växelkurs som ska tillämpas för de 

belopp som avses i punkterna 1 och 2 ska 
vara den senaste växelkurs som 
offentliggjorts av Europeiska 
centralbanken före den första dagen 
under den period för vilken stödet i fråga 
beviljas.

i) sammanslagningar av 
producentgrupper och fortsatt stöd.

Or. fr

Motivering

Finansieringen, beräkningsmetoden för stödet, de lägsta och högsta stödbeloppen och 
samfinansieringsnivån, samt producentgruppernas rätt till stöd utgör viktiga delar av stödet, 
och ska därför omfattas av den grundläggande rättsakten (i det här fallet bestämmelserna i 
artikel 118 a). De övriga delarna av den direkta förvaltningen av producentgrupperna ska 
omfattas av en enhetlig tillämpning av lagstiftningen, det vill säga av genomförandeakter.

Ändringsförslag 48
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 118a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118a
Unionens finansiella bidrag

1. Unionens finansiering av det stöd som 
avses i artikel 117.1 a fastställs enligt 
följande: 
a) 75 procent i regioner som är 
stödberättigade enligt ”konvergensmålet”.
b) 50 procent i andra områden.
Den resterande delen av stödet ska 
medlemsstaten betala ut i form av ett 
schablonbelopp. Inga styrkande 
handlingar när det gäller hur stödet 
kommer att utnyttjas behöver bifogas 
stödansökan. 
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2. Unionens finansiering av det stöd som 
avses i artikel 117.1 b, uttryckt som 
kapitalbidrag eller som 
kapitalbidragsekvivalent, får i förhållande 
till stödberättigande investeringsutgifter 
uppgå till högst
a) 50 procent i regioner som är 
stödberättigade enligt ”konvergensmålet”, 
och
b) 30 procent i övriga regioner.
3. Berörda medlemsstater ska förbinda sig 
att bidra med minst 5 procent av de 
stödberättigande investeringskostnaderna.
Mottagare av stöd till stödberättigande 
investeringskostnader ska betala minst
a) 25 procent i de regioner som är 
stödberättigande inom ramen för 
”konvergensmålet”, och
b) 45 procent i övriga regioner.

Or. fr

Motivering

Finansieringen, beräkningsmetoden för stödet, de lägsta och högsta stödbeloppen och 
samfinansieringsnivån, samt producentgruppernas rätt till stöd utgör viktiga delar av stödet, 
och ska därför omfattas av den grundläggande rättsakten (i det här fallet bestämmelserna i 
artikel 118 b). De övriga delarna av den direkta förvaltningen av producentgrupperna ska 
omfattas av en enhetlig tillämpning av lagstiftningen, det vill säga av genomförandeakter.

Ändringsförslag 49
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 118b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118b
Värdet av den saluförda produktionen 

1. Bestämmelserna i artikel 126 d gäller i 
tillämpliga delar för producentgrupperna.
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2. Om värdet av den saluförda 
produktionen har sjunkit på grund av 
faktorer som motiverats väl för 
medlemsstaten och som ligger utanför 
producentgruppens kontroll och 
ansvarsområde, ska det totala värdet av 
den saluförda produktionen anses vara 65 
procent av det värde som angavs i den 
eller de tidigare ansökningar om stöd för 
den senaste årsperioden som kontrollerats
av medlemsstaten och, i avsaknad av 
detta, av det värde som ursprungligen 
angavs i den godkända 
erkännandeplanen.
3. Värdet av den saluförda produktionen 
ska beräknas enligt den lagstiftning som 
gällde under den period för vilken stöd 
begärs.

Or. fr

Motivering

Finansieringen, beräkningsmetoden för stödet, de lägsta och högsta stödbeloppen och 
samfinansieringsnivån, samt producentgruppernas rätt till stöd utgör viktiga delar av stödet, 
och ska därför omfattas av den grundläggande rättsakten (i det här fallet bestämmelserna i 
artikel 118 c). De övriga delarna av den direkta förvaltningen av producentgrupperna ska 
omfattas av en enhetlig tillämpning av lagstiftningen, det vill säga av genomförandeakter.

Ändringsförslag 50
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 118c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118c
Producentgruppernas rätt till stöd

Medlemsstaterna ska utvärdera 
producentgruppernas rätt till stöd enligt 
denna förordning i syfte att fastställa att 
stödet är välmotiverat, med hänsyn till 
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villkor och datum för eventuellt tidigare 
beviljande av offentliga stöd till de 
producentorganisationer eller 
producentgrupper som medlemmarna i 
producentgruppen i fråga kommer från, 
samt med hänsyn till eventuella 
förflyttningar av medlemmar mellan 
producentorganisationer och 
producentgrupper.

Or. fr

Motivering

Finansieringen, beräkningsmetoden för stödet, de lägsta och högsta stödbeloppen och 
samfinansieringsnivån, samt producentgruppernas rätt till stöd utgör viktiga delar av stödet, 
och ska därför omfattas av den grundläggande rättsakten (i det här fallet bestämmelserna i 
artikel 118 d). De övriga delarna av den direkta förvaltningen av producentgrupperna ska 
omfattas av en enhetlig tillämpning av lagstiftningen, det vill säga av genomförandeakter.

Ändringsförslag 51
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 119 - leden d–h (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) producentgruppers huvudsakliga 
verksamhet,
e) innehållet i erkännandeplanerna samt 
inlämnande och godkännande av dessa, 
f) villkoren för när producentgrupper får 
begära att erkännandeplanerna ändras,
g) investeringsstöd, 
h) sammanslagningar av 
producentgrupper och fortsatt stöd. 

Or. fr

Motivering

Finansieringen, beräkningsmetoden för stödet, de lägsta och högsta stödbeloppen och 
samfinansieringsnivån, samt producentgruppernas rätt till stöd utgör viktiga delar av stödet, 
och ska därför omfattas av den grundläggande rättsakten (i det här fallet bestämmelserna i 
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artikel 118 e–i). De övriga delarna av den direkta förvaltningen av producentgrupperna ska 
omfattas av en enhetlig tillämpning av lagstiftningen, det vill säga av genomförandeakter.

Ändringsförslag 52
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 126

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delegerade befogenheter Finansiering av driftsfonder
För att säkerställa att stödet till 
producentorganisationerna inom sektorn 
för frukt och grönsaker är effektivt, 
målinriktat och hållbart, får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta regler rörande

De ekonomiska bidragen till de 
driftsfonder som avses i artikel 120.1 ska 
fastställas av producentorganisationen.

a) driftsfonder och verksamhetsprogram, 
inklusive regler om 

Alla producenter ska ha möjlighet att 
använda sig av en driftsfond och att 
demokratiskt delta i beslut om 
användning av producentorganisationens 
resurser och om de ekonomiska bidragen 
till driftsfonden. 

i) finansieringen och användningen av 
driftsfonder,
ii) innehåll, godkännande och ändring av 
verksamhetsprogram,
iii) stödberättigandet för åtgärder, 
verksamheter eller utgifter inom ramen 
för verksamhetsprogram och 
kompletterande nationella regler i detta 
sammanhang,
iv) förhållandet mellan 
verksamhetsprogram och 
landsbygsutvecklingsprogram,
v) partiella verksamhetsprogram,
vi) övervakning och utvärdering av 
verksamhetsprogrammen,
b) nationella regler och nationella 
strategier för verksamhetsprogram, 
inklusive regler om
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i) strukturen för och innehållet i 
nationella regler och strategier,
ii) övervakning, utvärdering och 
meddelanden avseende de nationella 
reglerna och strategierna,
c) det ekonomiska stödet från unionen, 
inklusive regler om
i) grundvalen för beräkningen av det 
ekonomiska stödet från unionen, särskilt 
värdet av en producentorganisations 
saluförda produktion,
ii) referensperioder vid stödberäkning,
iii) minskade rättigheter till ekonomiskt 
stöd när stödansökningarna lämnas in för 
sent,
iv) ställande och förverkande av 
säkerheter vid förskott,
d) krisförebyggande och krishantering, 
inklusive regler om
i) urvalet av åtgärder inom 
krisförebyggande och krishantering,
ii) definitionen av återtag från 
marknaden,
iii) användningen av återtagna produkter,
iv) maximalt stöd för återtag från 
marknaden,
v) förhandsanmälan vid återtag från 
marknaden,
vi) beräkningen av volymen saluförd 
produktion vid återtag,
vii) märkningen med Europeiska 
unionens emblem på förpackningen till 
gratisprodukter,
viii) villkoren för mottagarna av återtagna 
produkter,
ix) definitionerna av grön skörd och av 
situationer där skörden inte bärgas,
x) villkoren för tillämpning av grön skörd 
och situationer där skörden inte bärgas,
xi) målen med skördeförsäkring,;
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xii) definitionen av ogynnsamma 
väderförhållanden,
xiii) villkoren för stöd för administrativa 
utgifter vid bildande av gemensamma 
fonder,
e) det nationella ekonomiska stödet, 
inklusive regler om
i) andelen organiserade producenter,
ii) ändringar av verksamhetsprogrammen,
iii) minskade rättigheter till ekonomiskt 
stöd när ansökningar om ekonomiskt stöd 
lämnas in för sent, 
iv) ställande, frisläppande och 
förverkande av säkerheter vid 
förskottsbetalningar,
v) maximal andel av det nationella 
ekonomiska stödet som unionen får 
ersätta.

Or. fr

Motivering

Finansieringen, stödets beräkningsgrund, tröskelvärdet för och begränsningarna av stödet, 
graden av samfinansiering samt stödberättigandet för driftsfonderna och 
verksamhetsprogrammen är centrala element för stödet och bör därmed omfattas av den 
grundläggande rättsakten (här: bestämmelsen i artikel 126 a–i). Andra delar som rör den 
direkta förvaltningen av producentgrupper hör till en enhetlig rättstillämpning och därmed 
till genomförandeakter. När det för övrigt gäller artikel 3 c iii är det för den rättsliga 
klarhetens skull lämpligt att kommissionens genomförandebefogenheter i fråga om sanktioner
slås samman i i allmänna artiklar. Sanktionsprincipen bör således fastställas i en ad 
hoc-artikel, och en rad allmänna artiklar ska därefter utformas utifrån denna princip.

Ändringsförslag 53
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 126a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 126a
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Stödberättigande för åtgärder, 
verksamheter och utgifter inom ett 

verksamhetsprogram
1. Medlemsstaterna ska i den nationella 
strategin fastställa den högsta andel av 
fonderna som får utnyttjas för en enskild 
åtgärd och/eller verksamhetstyp och/eller 
utgift, för att garantera en lämplig jämvikt 
mellan olika åtgärder.
2. Medlemsstaterna får anta bestämmelser 
som kompletterar förordning (EG) 
nr 1182/2007 och denna förordning när 
det gäller stödberättigandet för åtgärder, 
verksamheter eller utgifter inom ramen 
för verksamhetsprogram.

Or. fr

Motivering

Finansieringen, stödets beräkningsgrund, tröskelvärdet för och begränsningarna av stödet, 
graden av samfinansiering samt stödberättigandet för driftsfonderna och 
verksamhetsprogrammen är centrala element för stödet och bör därmed omfattas av den 
grundläggande rättsakten (här: bestämmelsen i artikel 126 a–iii). Andra delar som rör den 
direkta förvaltningen av producentgrupper hör till en enhetlig rättstillämpning och därmed 
till genomförandeakter.

Ändringsförslag 54
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 126b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 126b
Värdet av en producentorganisations 

saluförda produktion
1. För ändamålen i detta kapitel ska 
värdet av en producentorganisations 
saluförda produktion beräknas på 
grundval av den produktion från 
organisationens medlemmar för vilken 
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organisationen är erkänd.
2. Värdet av den saluförda produktionen 
ska innefatta produktion från medlemmar 
som är på väg att ansluta sig till eller 
lämna producentorganisationen. 
Medlemsstaterna ska avgöra vilka villkor 
som krävs för att undvika dubbel 
bokföring. 
3. Värdet av den saluförda produktionen 
ska inte innefatta värdet av bearbetade 
frukter eller grönsaker eller någon annan 
produkt som inte kommer från sektorerna 
för frukt och grönsaker.
Värdet av den saluförda produktionen av 
frukt och grönsaker avsedda för 
bearbetning – vilka har bearbetats till en 
av de frukter eller grönsaker som avses i 
del X i bilaga I, eller till någon annan 
jordbruksprodukt som anges i denna 
artikel och som beskrivs närmare i 
bilaga VI a, av en producentorganisation, 
en sammanslutning av 
producentorganisationer, producenter 
eller kooperativ som är medlemmar av 
sammanslutningen eller av filialer, i 
enlighet med punkt 7 i denna artikel, 
antingen i den egna verksamheten eller av 
en underleverantör – ska beräknas genom 
att en schablonandel, uttryckt i procent, 
tillämpas på det fakturerade värdet av 
dessa bearbetade produkter.
Schablonandelen ska vara
a) 53 procent för fruktjuicer,
b) 73 procent för juicekoncentrat,
c) 77 procent för tomatkoncentrat,
d) 62 procent för frysta frukter och 
grönsaker,
e) 48 procent för konserverade frukter 
och grönsaker,
f) 70 procent för konserverade 
champinjoner av släktet Agaricus,
g) 81 procent för frukter tillfälligt 
konserverade i saltlake,
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h) 81 procent för torkade frukter,
i) 27 procent för övriga bearbetade frukter 
och grönsaker,
j) 12 procent för bearbetade aromatiska 
kryddor,
k) 41 procent för paprikapulver. 
4. Medlemsstaterna får tillåta att en 
producentorganisation räknar in värdet 
av delprodukter i värdet av den saluförda 
produktionen.
5. Värdet av den saluförda produktionen 
ska innefatta värdet av återtag från 
marknaden som avyttras, i enlighet med 
artikel 10.4 a–b i förordning (EG) 
nr 1182/2007, värderat enligt det 
genomsnittliga priset för de produkter 
som saluförts av producentorganisationen 
under föregående år. 
6. Endast produktionen från medlemmar i 
en producentorganisation som saluförs av 
organisationen själv ska räknas in i 
värdet av den saluförda produktionen. 
Produktion från en av organisationens 
medlemmar som saluförs av en annan 
producentorganisation, som utsetts av den 
egna organisationen i enlighet med 
artikel 213.2 b–c, ska räknas in i värdet av 
den andra producentorganisationens 
saluförda produktion.
7. Den saluförda produktionen av frukt 
och grönsaker ska faktureras i det skede 
då de ”avsänds från 
producentorganisationen”, i 
förekommande fall i form av en bearbetad 
och förpackad produkt som anges i del IX 
i bilaga I, exklusive
a) mervärdesskatt,
b) interna transportkostnader om 
avståndet är betydande mellan 
mottagnings- eller förpackningscentraler 
och producentorganisationens 
distributionsställe.
För ändamålen i första stycket punkt b 



AM\871548SV.doc 27/74 PE467.307v01-00

SV

ska medlemsstaterna fastställa avdrag 
som ska göras från det fakturerade värdet 
av produkter i olika skeden av leverans 
och transport.
8. Värdet av den saluförda produktionen 
får också beräknas vid den tidpunkt då 
den avsänds från filialen, på den grund 
som anges i punkt 6, på villkoret att minst 
90 procent av filialens kapital innehas av
a) producentorganisationen eller 
sammanslutningen av 
producentorganisationer, eller
b) om medlemsstaten har gett sitt 
godkännande: kooperativ som är 
medlemmar av producentorganisationen 
eller sammanslutningen av 
producentorganisationer, om detta 
medverkar till att de mål uppnås som 
anges i artikel 3.1 b–c i förordning (EG) 
nr 1182/2007.
9. Om produktionen minskar på grund av 
klimatfenomen, djur- eller växtsjukdomar 
eller parasitangrepp får försäkringsbelopp 
som utbetalats av dessa skäl för åtgärder 
som rör skördeförsäkring, vilka anges i 
kapitel III avsnitt 6, eller motsvarande 
åtgärder som förvaltas av 
producentorganisationen, räknas in i 
värdet av den saluförda produktionen.

Or. fr

Motivering

Finansieringen, stödets beräkningsgrund, tröskelvärdet för och begränsningarna av stödet, 
graden av samfinansiering samt stödberättigandet för driftsfonderna och 
verksamhetsprogrammen är centrala element för stödet och bör därmed omfattas av den 
grundläggande rättsakten (här: bestämmelsen i artikel 126 c–i). Andra delar som rör den 
direkta förvaltningen av producentgrupper hör till en enhetlig rättstillämpning och därmed 
till genomförandeakter.
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Ändringsförslag 55
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 126c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 126c
Högsta stöd för återtag från marknaden

1. Stöd till återtag från marknaden, som 
förutsätter unionens och 
producentorganisationens medverkan, får 
inte överstiga det belopp som fastställs i 
bilaga X för var och en av de produkter 
som avses i denna bilaga. För övriga 
produkter ska medlemsstaterna fastställa 
högsta stödbelopp.
2. Återtag från marknaden får inte 
överstiga 5 procent av volymen av den 
saluförda produktionen av en viss produkt 
inom en viss producentorganisation. I 
denna procentandel räknas emellertid inte 
de kvantiteter som avyttras på något av de 
sätt som anges i artikel 10.4 a–b i 
förordning (EG) nr 1182/2007 eller på 
något annat sätt som godkänts av 
medlemsstaterna.
Volymen av den saluförda produktionen 
ska motsvara den genomsnittliga volymen 
av den saluförda produktionen under de 
tre föregående åren. Om denna uppgift 
inte finns tillgänglig ska volymen av den 
saluförda produktionen för vilken 
producentorganisationen är erkänd 
användas.
De procentandelar som avses i första 
stycket ska vara årliga genomsnitt för en 
treårsperiod. En marginal för ett årligt 
överskridande på 5 procentenheter ska 
föreskrivas.

Or. fr
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Motivering

Finansieringen, stödets beräkningsgrund, tröskelvärdet för och begränsningarna av stödet, 
graden av samfinansiering samt stödberättigandet för driftsfonderna och 
verksamhetsprogrammen är centrala element för stödet och bör därmed omfattas av den 
grundläggande rättsakten (här: bestämmelsen i artikel 126 d–iv). Andra delar som rör den 
direkta förvaltningen av producentgrupper hör till en enhetlig rättstillämpning och därmed 
till genomförandeakter..

Ändringsförslag 56
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 127

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genom 
genomförandeakter anta alla nödvändiga 
åtgärder inom ramen för detta underavsnitt 
rörande 

Kommissionen får genom 
genomförandeakter anta alla nödvändiga 
åtgärder inom ramen för detta underavsnitt 
rörande 

a) förvaltning av driftsfonder och 
meddelanden om driftsfondernas 
uppskattade storlek,

a) förvaltning av driftsfonder och 
meddelanden om driftsfondernas 
uppskattade storlek, förhållandet mellan 
verksamhetsprogram och 
landsbygdsutvecklingsprogram, partiella 
verksamhetsprogram,

b) inlämnande av verksamhetsprogram, 
inklusive tidsfrister och de följedokument 
som krävs, 

b) inlämnande av verksamhetsprogram, 
inklusive tidsfrister och de följedokument 
som krävs, 

ba) nationella villkor och nationell 
strategi för verksamhetsprogram, 
inklusive regler om
i) strukturen för och innehållet i 
nationella regler och strategier,
ii) övervakning, utvärdering och 
meddelanden avseende de nationella 
reglerna och strategierna,

c) formatet för verksamhetsprogrammen, c) formatet för verksamhetsprogrammen,

d) förvaltning av övervakning och 
utvärdering av nationella strategier och 
verksamhetsprogram i enlighet med artikel 
126 a vi,

d) övervakning och utvärdering av 
nationella strategier och 
verksamhetsprogram,
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da) det ekonomiska stödet från unionen, 
inklusive regler om
i) referensperioder vid stödberäkning,
ii) minskade rättigheter till ekonomiskt 
stöd när stödansökningarna lämnas in för 
sent,
iii) ställande och förverkande av 
säkerheter vid förskott,

e) meddelanden från medlemsstaterna till 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer om storleken på 
det godkända stödet, 

e) meddelanden från medlemsstaterna till 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer om storleken på 
det godkända stödet, 

f) stödansökningar och utbetalningar av 
stöd, inklusive förskott och delbetalningar,

f) stödansökningar och utbetalningar av 
stöd, inklusive förskott och delbetalningar,

fa) krisförebyggande och krishantering, 
inklusive regler om
i) urvalet av åtgärder inom 
krisförebyggande och krishantering,
ii) definitionen av återtag från 
marknaden,
iii) användningen av återtagna produkter,
iv) förhandsanmälan vid återtag från 
marknaden,
v) beräkningen av volymen saluförd 
produktion vid återtag,
vi) märkningen med Europeiska unionens 
emblem på förpackningen till 
gratisprodukter,
vii) villkoren för mottagarna av återtagna 
produkter,
viii) definitionerna av grön skörd och av 
situationer där skörden inte bärgas,

g) lån till finansiering av åtgärder inom 
krisförebyggande och krishantering,

g) lån till finansiering av åtgärder inom 
krisförebyggande och krishantering,

h) uppfyllande av handelsnormer vid 
återkallanden,

h) uppfyllande av handelsnormer vid 
återkallanden,

i) kostnader för transport, sortering och 
förpackning vid gratis utdelning,

i) kostnader för transport, sortering och 
förpackning vid gratis utdelning,

j) säljfrämjande åtgärder, kommunikations- j) säljfrämjande åtgärder, kommunikations-
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och utbildningsåtgärder i samband med 
krisförebyggande och krishantering,

och utbildningsåtgärder i samband med 
krisförebyggande och krishantering,

ja) villkoren för tillämpning av grön skörd 
och situationer där skörden inte bärgas,
jb) målen med skördeförsäkring,
jc) definitionen av ogynnsamma 
väderförhållanden,
jd) villkoren för stöd för administrativa 
utgifter vid bildande av gemensamma 
fonder,

k) förvaltning av åtgärder som rör 
skördeförsäkring,

k) förvaltning av åtgärder som rör 
skördeförsäkring,

ka) det nationella ekonomiska stödet, 
inklusive regler om
i) andelen organiserade producenter,
ii) ändringar av verksamhetsprogrammen,
iii) minskade rättigheter till ekonomiskt 
stöd när ansökningar om ekonomiskt stöd 
lämnas in för sent,
iv) ställande, frisläppande och 
förverkande av säkerheter vid 
förskottsbetalningar,
v) maximal andel av det nationella 
ekonomiska stödet som unionen får 
ersätta,

l) bestämmelser om statligt stöd för 
krisförebyggande och krishantering,

l) bestämmelser om statligt stöd för 
krisförebyggande och krishantering,

m) tillstånd att betala ut nationellt 
ekonomiskt stöd,

m) tillstånd att betala ut nationellt 
ekonomiskt stöd,

n) ansökan om och utbetalning av 
nationellt ekonomiskt stöd,

n) ansökan om och utbetalning av 
nationellt ekonomiskt stöd,

o) återbetalning av nationellt ekonomiskt 
stöd.

o) återbetalning av nationellt ekonomiskt 
stöd.

Or. fr

Motivering

Finansieringen, grundvalen för beräkningen av stödet, tröskelvärdena och begränsningarna 
för stödet och graden av samfinansiering samt driftsfondernas och verksamhetsprogrammens 
stödberättigande utgör stödets strukturerande delar och ska i den egenskapen följa den 
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grundläggande rättsakten (här: bestämmelsen i artikel 126 d–iv). Övriga beståndsdelar som 
avser producentorganisationernas direkta förvaltning ingår i en enhetlig tillämpning av 
lagstiftningen, alltså genomförandeakter.

Ändringsförslag 57
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 128 – punkt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) för utdelning till skolbarn, inklusive barn 
i daghem, andra förskolor, primärskolor 
och sekundärskolor, av produkter från 
sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, och

a) för utdelning till skolbarn, inklusive barn 
i daghem, andra förskolor, primärskolor 
och sekundärskolor som administreras av 
eller är erkända av medlemsstaterna, av 
produkter från sektorerna för frukt och 
grönsaker, bearbetade produkter av frukt 
och grönsaker respektive bananer, och

Or. de

Ändringsförslag 58
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 128 - punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När medlemsstaterna upprättar sina 
strategier ska de göra upp en förteckning 
över frukt och grönsaker, bearbetade 
produkter av frukt och grönsaker och 
bananprodukter som är berättigade till stöd 
enligt deras respektive program. Denna 
förteckning ska dock inte innehålla några 
produkter som uteslutits genom en åtgärd 
som kommissionen vidtagit genom 
delegerade akter enligt artikel 129. De ska 
välja ut produkterna på grundval av 
objektiva kriterier som kan inbegripa när 
produkten har säsong, tillgängligheten eller 

3. När medlemsstaterna upprättar sina 
strategier ska de göra upp en förteckning 
över frukt och grönsaker, bearbetade 
produkter av frukt och grönsaker och 
bananprodukter som är berättigade till stöd 
enligt deras respektive program. Denna 
förteckning ska dock inte innehålla några 
produkter som uteslutits genom en åtgärd 
som kommissionen vidtagit genom 
delegerade akter enligt artikel 129. I 
vederbörligen motiverade fall kan man 
dock i strategin ange att sådana produkter 
får anses berättigade om endast 
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miljöhänsyn. I detta sammanhang får 
medlemsstaterna ge företräde för produkter 
med ursprung i EU.

begränsade mängder har tillsatts av 
ämnen som anges i bilaga I.

Medlemsstaterna ska inhämta de 
behöriga hälsovårdsmyndigheternas 
godkännande av förteckningen över 
stödberättigade produkter i programmet 
för frukt i skolan. 
De ska välja ut produkterna på grundval 
av objektiva kriterier som kan inbegripa 
när produkten har säsong, 
tillgängligheten eller miljöhänsyn. I detta 
sammanhang får medlemsstaterna ge 
företräde för produkter med ursprung i 
EU.

Or. de

Ändringsförslag 59
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 128 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaternas strategi ska 
innehålla uppgifter om
- programmets målgrupp,
- säkerställande av programmets 
mervärde, i synnerhet när skolfrukten 
undantagsvis intas tillsammans med 
andra måltider,
- kontrollåtgärderna,
- kompletterande åtgärder (t.ex. 
utveckling av webbplatser, besök på 
producentföretag),
- den geografiska nivå eller 
förvaltningsnivå som programmet 
genomförs på. 

Or. de
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Ändringsförslag 60
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 128a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 128 a
Stödberättigande kostnader

1. Följande kostnader är berättigade till 
gemenskapsstöd: 
a) Kostnader för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker samt bananprodukter som 
omfattas av skolfruktsprogrammet och 
som levereras till skolor.
b) Sammanhängande kostnader, vilka 
utgörs av kostnader som är direkt 
kopplade till genomförandet av ett 
program för frukt i skolan, och som 
endast får omfatta
i) kostnader för inköp, hyra eller leasing 
av utrustning om detta anges i strategin, 
ii) kostnader för den övervakning och 
utvärdering som ska vara direkt kopplade 
till skolfruktsprogrammet, och 
iii) kommunikationskostnader, som ska 
omfatta kostnader för den europeiska 
”skolfruktsaffischen”.
I de fall där kostnader för transport och 
distribution av produkter som omfattas av 
ett program för frukt i skolan faktureras 
separat, får dessa kostnader inte överstiga 
3 procent av kostnaden för produkterna. I 
de fall där produkter tillhandahålls
kostnadsfritt till skolor får 
medlemsstaterna godta fakturor för 
transport och distribution upp till det tak 
som anges i den berörda medlemsstatens 
strategi. 
De kommunikationskostnader som avses i 
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led b iii första stycket får inte finansieras 
genom någon annan 
gemenskapsstödordning. 
2. Summan av de kostnader som anges i 
led b i och led b iii i punkt 1 första stycket 
ska utgöra ett fast belopp och får beviljas 
upp till ett tak som inte överstiger 
5 procent av medlemsstatens anslag efter 
den slutgiltiga fördelningen av 
gemenskapsstöd. För det år då 
utvärderingen enligt artikel 12 genomförs 
får det sammanlagda beloppet för 
kostnaderna enligt led b i och led b ii i 
punkt 1 första stycket inte överstiga 10 
procent av medlemsstatens anslag för det 
år då utvärderingen genomförs efter den 
slutgiltiga fördelningen av 
gemenskapsstöd.

Or. de

Ändringsförslag 61
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 128b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 128b
Allmänna villkor för beviljande av stöd

1. Medlemsstaterna ska se till att det stöd 
som lämnas inom ramen för deras 
strategier endast beviljas sökande som har 
inlämnat en giltig stödansökan till de 
behöriga myndigheterna. För att en 
stödansökan ska vara giltig måste den 
lämnas in av en sökande som har 
godkänts av den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där den skola som 
produkterna levereras till är belägen.
2. Medlemsstaterna kan välja stödsökande 
från följande organ: 
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a) Skolor. 
b) Skolstyrelser, med avseende på de 
produkter som delas ut till barn inom 
respektive skolstyrelses 
behörighetsområde. 
c) Leverantörer och/eller distributörer av 
produkterna. 
d) Organisationer som agerar för en eller 
flera skolors eller skolstyrelsers räkning 
och som har inrättats särskilt för detta 
ändamål. 
e) Andra offentliga eller privata organ 
som ska ansvara för 
i) utdelning av frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker och bananprodukter till skolor 
inom ramen för ett program för frukt i 
skolan som har inrättats enligt denna 
förordning eller har anpassats till den, 
och 
ii) utvärdering och/eller kommunikation. 

Or. de

Ändringsförslag 62
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 128c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 128c
Allmänna villkor för godkännande av 

sökande
1. För att bli godkänd måste de sökande 
skriftligen garantera den behöriga 
medlemsstaten följande:
a) Att de produkter som finansieras enligt 
ett program för frukt i skolan som 
inrättats enligt den här förordningen eller 
som har anpassats till den, ska 
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konsumeras av eleverna i sökandens skola 
eller den skola för vars räkning ansökan 
om stöd har lämnats in.
b) Att stöd som felaktigt betalats ut för 
berörda kvantiteter ska betalas tillbaka 
om det konstateras att produkterna inte 
har lämnats till de mottagare som avses 
eller att stödet har betalats ut för andra 
produkter som inte är stödberättigade 
enligt den här förordningen. 
c) Att i fall av bedrägerier eller allvarlig 
försummelse ett belopp betalas tillbaka 
som motsvarar skillnaden mellan den 
summa som ursprungligen betalades och 
den summa den sökande har rätt till. 
d) Att styrkande handlingar läggs fram på 
begäran av den behöriga myndigheten.
e) Att de underkastar sig alla kontroller 
som den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten fattar beslut om, framför 
allt i form av granskning av 
räkenskaperna och fysiska kontroller. 
Medlemsstaterna får bestämma att 
ansökan endast godkänns om de sökande 
lämnar in ytterligare skriftliga garantier 
till den behöriga myndigheten.
2. Om det fastställs att en sökande inte 
längre uppfyller behörighetsvillkoren eller 
någon annan skyldighet som följer av 
denna förordning ska godkännandet dras 
in under 1–12 månader, eller återkallas 
beroende på hur allvarlig överträdelsen 
är. Sådana åtgärder ska inte vidtas i fall 
av force majeure eller om medlemsstaten 
fastställer att överträdelsen inte begåtts 
avsiktligt eller genom allvarlig 
försummelse eller om den är av mindre 
allvarlig art. Den sökande kan på begäran 
återfå tillståndet, dock först efter en 
period på minst 12 månader.

Or. de
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Ändringsförslag 63
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 129

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 129 utgår
Delegerade befogenheter

1. För att främja goda matvanor för barn 
får kommissionen genom delegerade 
akter anta regler rörande
a) vilka produkter som inte berättigar till 
stöd från programmet,
b) programmets målgrupp,
c) de nationella eller regionala strategier 
som medlemsstaterna ska ställa upp för 
att få ta del av stödet, inklusive 
kompletterande åtgärder,
d) godkännande och urval av 
arbetsprogram.

Or. de

Ändringsförslag 64
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 130

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genom 
genomförandeakter anta alla nödvändiga 
åtgärder knutna till detta underavsnitt 
rörande framför allt 

Kommissionen får genom 
genomförandeakter anta alla nödvändiga 
åtgärder knutna till detta underavsnitt 
rörande framför allt 

a) den slutliga fördelningen av stödet 
mellan medlemsstaterna,

a) stöd för tillhandahållande av skolfrukt 
till barn,

b) stödansökningarna och 
stödutbetalningarna,

b) den slutliga fördelningen av stödet 
mellan medlemsstaterna,

c) kontrollerna, c) de allmänna villkoren för beviljande av 



AM\871548SV.doc 39/74 PE467.307v01-00

SV

stöd, 
d) metoderna för att ge publicitet och skapa 
nätverk i anknytning till programmet,

d) särskilda villkor för godkännande av 
vissa sökande samt indragning och 
återkallande av godkännande, 

e) anmälningar till kommissionen. e) stödansökningarna och 
stödutbetalningarna,

f) kontrollerna och sanktionerna,

g) övervakning och utvärdering, 
h) metoderna för att ge publicitet och skapa 
nätverk i anknytning till programmet,

i) anmälningar till kommissionen,
j) bestämmelser om ekonomiskt stöd från 
kommissionen. 

Or. de

Ändringsförslag 65
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 138 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
gälla vin med en skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning, eller vin med 
uppgift om vindruvssort.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
gälla vin med en skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning, eller vin med 
uppgift om vindruvssort.

Dessa viner ska vara berättigande till stöd 
för säljfrämjande åtgärder i tredjeland 
under förutsättning att
a) produkterna är avsedda för direkt 
konsumtion, det finns exportmöjligheter 
eller potentiella nya 
avsättningsmöjligheter för dem i de 
berörda tredjeländerna och de har ett 
högt mervärde,
b) produkternas ursprung anges som en 
del av informationskampanjen eller den 
säljfrämjande åtgärden om det rör sig om 
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vin med geografisk beteckning,
c) den åtgärd som stöds är klart 
definierad, med specifikationer om vilka 
produkter som kan komma i fråga, 
saluföringsåtgärd och beräknade 
kostnader,
d) stödet för säljfrämjande och 
information inte varar längre än tre år för 
en och samma mottagare i ett visst 
tredjeland – vid behov får det dock 
förnyas en gång för en period på högst två 
år,
e) informationen och de säljfrämjande 
budskapen grundas på vinets inneboende 
kvaliteter och överensstämmer med 
lagstiftningen i det tredjeland som de 
riktar sig till,
f) stödmottagarna har tillräcklig kapacitet 
att hantera de särskilda kraven vid handel 
med tredjeländer och har resurser att se 
till att åtgärden genomförs så effektivt 
som möjligt. Medlemsstaterna ska särskilt 
se till att en tillräcklig mängd produkter 
av tillräckligt hög kvalitet finns att tillgå 
för att kunna uppfylla efterfrågan på 
marknaden på lång sikt efter den 
säljfrämjande åtgärden.
Stödmottagare kan vara privata företag 
eller yrkesorganisationer, 
producentorganisationer, 
branschorganisationer eller, om 
medlemsstaterna beslutar det, offentliga 
organ. I varje fall får medlemsstaterna 
inte låta ett offentligt organ vara den enda 
stödmottagaren för en säljfrämjande 
åtgärd.
Företräde ska ges åt mikroföretag, små 
och medelstora företag i den mening som 
avses i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG samt till gemensamma 
varumärken.

Or. fr
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Ändringsförslag 66
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 139 - punkt 3 - stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med normal förnyelse av uttjänta 
vinodlingar avses återplantering av 
samma skifte med samma druvsort och 
enligt samma vinodlingsmetod. 
Medlemsstaterna får fastställa ytterligare 
specifikationer, särskilt beträffande ålder 
på de vinodlingar som förnyas.

Or. fr

Motivering

Definitionerna är viktiga element som måste följa den grundläggande rättsakten (den 
definition som för närvarande anges i artikel 6 i förordning (EG) nr 555/2008).

Ändringsförslag 67
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 139 - punkt 3 - stycke 2 och 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd lämnas inte för normal förnyelse av 
uttjänta vinodlingar.

Stöd lämnas inte för normal förnyelse av 
uttjänta vinodlingar, det vill säga 
återplantering av samma skifte med 
samma druvsort och enligt samma 
vinodlingsmetod. 
Medlemsstaterna får fastställa ytterligare 
specifikationer, särskilt beträffande ålder 
på de vinodlingar som förnyas.

Or. fr
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Ändringsförslag 68
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 139 - punkt 4 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet för kostnader för omstrukturering 
och omställning ska inte täcka kostnader 
för utgifter för jordbruksfordon.

Or. fr

Ändringsförslag 69
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 139 - punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska fastställa 
föreskrifter om stödens exakta 
tillämpningsområde och stödsatser. De 
kan i synnerhet föreskriva utbetalning av 
schablonbelopp, högsta stödsatser per 
hektar och anpassning av stödet enligt 
objektiva kriterier. Om de 
planteringsrätter som utnyttjas inte har 
uppstått på grund av 
omstruktureringsåtgärden ska stödet, för 
att undvika snedvridning av marknaden, 
minskas proportionellt för att ta hänsyn 
till att de utnyttjade planteringsrätterna 
inte orsakat några röjningskostnader.
Stödet betalas ut för den areal som 
planteras, vilken definieras enligt 
artikel 75.1 i kommissionens förordning 
(EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 479/2008 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin när det gäller 
stödprogram, handel med tredjeländer, 
produktionskapacitet och kontroller inom 
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vinsektorn.1

___________
1 EGT L 170, 30.6.2008, s. 1.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 140 - punkt 1 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att lämna säljbara druvor på 
vinstockarna vid slutet av den normala 
produktionscykeln (situation där skörden 
inte bärgas) ska inte betraktas som grön 
skörd.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 140 - punkt 1 - stycke 1 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att lämna säljbara druvor på 
vinstockarna vid slutet av den normala 
produktionscykeln (situation där skörden 
inte bärgas) ska betraktas som grön skörd.

Or. fr

Motivering

Definitionerna är viktiga delar som måste omfattas av den grundläggande rättsakten 
(återinförande av definitionen i artikel 11 i förordning (EG) nr 555/2008).
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Ändringsförslag 72
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 140 - punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Arealen på ett skifte som får stöd för 
grön skörd ska inte tas med vid beräkning 
av de avkastningsgränser som fastställs i 
de tekniska specifikationerna för vin med 
geografisk beteckning.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 142 - punkt 1 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uttrycket ”ogynnsamma 
väderleksförhållanden” ska ha samma 
betydelse som i artikel 2.8 i 
kommissionens förordning (EG) nr 
1857/2006.

Or. fr

Motivering

Definitionerna är viktiga delar som måste omfattas av den grundläggande rättsakten 
(återinförande av definitionen i artikel 16 i förordning (EG) nr 555/2008).
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Ändringsförslag 74
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 142 - punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Skördeförsäkring får införas av 
medlemsstaterna i deras stödprogram på 
följande villkor:
a) Medlemsstaterna ska anta 
tillämpningsföreskrifter för åtgärder som 
rör skördeförsäkring, bland annat för att 
se till att åtgärderna inte snedvrider 
konkurrensen på försäkringsmarknaden.
b) Producenter som ansöker om stödet ska 
låta de nationella myndigheterna få 
tillgång till deras försäkringsavtal så att 
medlemsstaterna ska kunna uppfylla 
villkoren i punkt 2.
c) Medlemsstaterna ska fastställa tak för 
de belopp som kan betalas ut som stöd för 
att följa de villkor som avses i punkt 3.
När så är lämpligt får medlemsstaterna 
fastställa stödnivån på grundval av 
standardtariffer och standardberäkningar 
av inkomstbortfall. Medlemsstaterna ska 
se till att dessa beräkningar
i) endast innehåller kontrollerbara 
element,
ii) grundas på siffror som fastställts av 
vederbörlig expertis,
iii) tydligt anger upphovet till siffrorna,
iv) är differentierade för att ta hänsyn till 
regionala eller lokala förhållanden vid 
behov.

Or. fr
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Ändringsförslag 75
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 143 - punkt 1 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för utveckling av nya 
produkter, processer och tekniker enligt 
led b ska röra förberedande arbete, som 
formgivning, produkt-, process- eller 
teknikutveckling och undersökningar 
samt materiella och/eller immateriella 
investeringar med anknytning till 
samarbetet, innan de nyutvecklade 
produkterna, processerna och teknikerna 
börjar användas för affärsmässiga 
ändamål.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 143 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de stödberättigande utgifterna får inte 
ingå de delar som avses i artikel 71.3 a, b 
och c i förordning (EG) nr 1698/2005.

3. Stödberättigande åtgärder är följande:

a) Uppbyggnad, förvärv (även leasing) 
eller förbättringar av fast egendom.
b) Köp eller leasingköp av nya maskiner 
och ny utrustning, däribland 
datorprogram, upp till tillgångens 
marknadsvärde. Andra kostnader 
förenade med leasingkontraktet, såsom 
hyreskostnader, 
ränteåterfinansieringskostnader, 
overhead- och försäkringskostnader, ska 
inte vara stödberättigande utgifter.
c) Generella kostnader kopplade till 
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utgifter som avses i leden a och b, som 
ersättning till arkitekter, ingenjörer och 
konsulter, 
genomförbarhetsundersökningar, förvärv 
av patenträttigheter och tillstånd.
Genom undantag från led b och endast 
för mikroföretag, små och medelstora 
företag i den mening som avses i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG, får medlemsstaterna i 
välmotiverade fall fastställa villkor enligt 
vilka köp av begagnad utrustning kan 
betraktas som stödberättigande utgifter.
För att investeringarna ska bidra till 
åtgärdens syfte, dvs. en bättre anpassning 
till efterfrågan på marknaden och ökad 
konkurrenskraft, ska enkla 
ersättningsinvesteringar inte vara 
stödberättigande utgifter.
I de stödberättigande utgifterna får inte 
ingå de delar som avses i artikel 71.3 a, b 
och c i förordning (EG) nr 1698/2005.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 143 - punkt 2 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet ska innefatta en klumpsumma som 
är avsedd att kompensera kostnaderna för 
insamling av de produkter som ska 
överföras från destillatören till 
producenten, om dessa kostnader bärs av 
producenten.

Or. fr
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Ändringsförslag 78
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 143 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Stödet ska betalas ut till destillatörer 
som bearbetar de produkter som levereras 
för destillation till råalkohol med en 
alkoholstyrka på minst 92 volymprocent.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 143 - punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna får föreskriva att 
stödet utbetalas i förskott, under 
förutsättning att stödmottagaren har ställt 
en säkerhet.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 143 - punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Medlemsstaterna ska fastställa 
tillämpningsföreskrifter för den åtgärd 
som avses i denna artikel.

Or. fr
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Ändringsförslag 81
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 145 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 145a
Ömsesidigt administrativt bistånd

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte 
påverka tillämpningen av 
a) särskilda bestämmelser om kontakterna 
mellan medlemsstaterna avseende 
bekämpning av bedrägerier inom 
vinsektorn så länge dessa underlättar 
tillämpningen av denna förordning,
b) regler för 
i) straffrättsligt förfarande eller 
ömsesidigt juridiskt bistånd mellan 
medlemsstaterna i straffrättsliga frågor,
ii) förfarandet för administrativa 
påföljder.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 146 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om stödkriterier för stödåtgärder, 
stödberättigande utgifter och åtgärder, ej 
stödberättigande åtgärder och högsta 
stödnivå per åtgärd,

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 83
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 146 - led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) innehållande allmänna bestämmelser 
och definitioner rörande tillämpningen av 
detta avsnitt,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 84
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 146 - led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) om att producenterna ska dra tillbaka 
biprodukterna från vinframställning, 
undantag från detta krav för att undvika 
ytterligare administration, och 
bestämmelser rörande frivillig certifiering 
av destillerier,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 85
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 174 - punkt 1 - stycke 2a, 2b och 2c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid tillämpning av leden a iii och b iii 
avses med produktion alla berörda 
produktionsmoment, från skörd av 
druvorna till slutförandet av 
vintillverkningsprocessen, med undantag 
för eventuella processer efter 
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framställningen.
2b. Vid tillämpning av led b ii ska de 
druvor, högst 15 procent, som inte 
kommer från det avgränsade geografiska 
området komma från den berörda 
medlemsstat eller det berörda tredjeland 
där det avgränsade området ligger.
2c. Genom undantag från leden a iii och 
b iii, och under förutsättning att det 
föreskrivs i den produktspecifikation som 
avses i artikel 175.2, får en produkt med 
en skyddad ursprungsbeteckning eller 
geografisk beteckning användas för 
vinframställning antingen
a) i ett område i omedelbar närhet till det 
berörda avgränsade området, eller
b) i ett område som är beläget i samma 
administrativa enhet eller i en 
intilliggande administrativ enhet i 
enlighet med nationella bestämmelser, 
eller 
c) vid ursprungsbeteckning eller 
geografisk beteckning som avser ett 
geografiskt område som skär över 
nationella gränser, eller om det finns ett 
avtal om kontrollåtgärder mellan två eller 
flera medlemsstater eller mellan en eller 
flera medlemsstater och ett eller flera 
tredjeländer, då en produkt med en 
skyddad ursprungsbeteckning eller 
geografisk beteckning får användas för 
vinframställning i ett område som ligger i 
omedelbar närhet till det avgränsade 
området i fråga. 
Genom undantag från led b iii, och under 
förutsättning att det föreskrivs i den 
produktspecifikation som avses i 
artikel 175.2, får vin med en skyddad 
geografisk beteckning fortsätta att 
användas för vinframställning även i 
områden som inte ligger i omedelbar 
närhet till det berörda avgränsade 
området till och med den 31 december 
2012.
Genom undantag från led a iii, och under 
förutsättning att det föreskrivs i den 



PE467.307v01-00 52/74 AM\871548SV.doc

SV

produktspecifikation som avses i 
artikel 175.2, får en produkt omvandlas 
till pärlande vin med en skyddad 
ursprungsbeteckning även i områden som 
inte ligger i omedelbar närhet till det 
berörda avgränsade området om denna 
metod användes före den 1 mars 1986.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 175 - punkt 2 - led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En avgränsning av det geografiska 
området i fråga.

d) En detaljerad, precis och entydig
avgränsning av det geografiska området i 
fråga. 

Or. fr

Motivering

Principerna för hur avgränsningen av det geografiska området för viner med skyddad 
ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning ska göras är mycket viktiga och bör anges i 
grundrättsakten (de återinförs från de nuvarande bestämmelserna i artikel 5 i förordning 
(EG) nr 607/2009).

Ändringsförslag 87
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 175 - punkt 2 - led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En avgränsning av det geografiska 
området i fråga.

d) En detaljerad, precis och entydig
avgränsning av det geografiska området i 
fråga.

Or. fr
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Ändringsförslag 88
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 177 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En medlemsstat eller ett tredjeland 
eller deras respektive myndigheter får inte 
ansöka om skydd.

Or. fr

Ändringsförslag 89
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 185 - punkt 4 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Skyddet av en ursprungsbeteckning 
eller geografisk beteckning ska gälla hela 
benämningen, däribland dess 
beståndsdelar under förutsättning att de i 
sig har särskiljningsförmåga. En 
beståndsdel som saknar 
särskiljningsförmåga eller en generisk 
beståndsdel av en skyddad 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning ska inte beviljas skydd.
Den beteckning som ska skyddas ska 
endast registreras på det eller de språk 
som används för att beskriva den berörda 
produkten i det avgränsade geografiska 
området.
Beteckningen ska registreras med sin 
ursprungliga stavning.

Or. fr
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Ändringsförslag 90
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 189 - punkt 2 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att en ändring ska kunna anses vara 
mindre får den inte 
a) avse viktiga egenskaper hos produkten, 
b) ändra sambandet,
c) innefatta en ändring av beteckningen 
eller någon del av beteckningen på 
produkten,

d) påverka det avgränsade geografiska 
området, 
e) utgöra en ökad begränsning av 
handeln med produkten.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 193 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta hänsyn till särdragen i 
produktionen i det avgränsade 
geografiska området får kommissionen 
genom delegerade akter anta

utgår

a) principer för avgränsningen av det 
geografiska området, och 
b) definitioner, restriktioner och undantag 
rörande produktionen i det avgränsade 
geografiska området.

Or. fr
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Ändringsförslag 92
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 193 - punkt 1 - led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) principer för avgränsningen av det 
geografiska området, och

utgår

Or. fr

Motivering

Principerna för hur avgränsningen av det geografiska området för viner med skyddad 
ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning ska göras är mycket viktiga och bör anges i 
grundrättsakten. 

Ändringsförslag 93
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 193 - punkt 3 - led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) anta restriktioner för vilken typ av 
sökande som får ansöka om skydd av en 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 94
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 193 - punkt 3 - led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) fastställa på vilka villkor en ändring ska 
anses vara en mindre ändring i den 

utgår
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mening som avses i artikel 189.2.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 193 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa ett tillräckligt skydd 
får kommissionen genom delegerade 
akter anta restriktioner för det skyddade 
namnet.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 96
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 196 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 196a
Användningsvillkor

1. Det uttryck som ska skyddas ska anges 
antingen 
a) på det eller de officiella språken eller 
det eller de regionala språken i den 
medlemsstat eller det tredjeland som 
uttrycket härrör från, eller 
b) på det språk som används i 
handelsförbindelser för detta uttryck. 
2. Det uttryck som används på ett särskilt 
språk ska gälla de specifika produkter 
som avses i artikel 173.1. 
3. Uttrycket ska registreras med sin 
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ursprungliga stavning. 

Or. fr

Ändringsförslag 97
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 196b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 196b
Villkor för giltighet

1. Ett traditionellt uttryck ska godkännas 
om 
a) uttrycket enbart består av antingen 
i) ett namn som traditionellt använts i 
handelsförbindelser på en stor del av 
unionens eller det berörda tredjelandets 
territorium, som kännetecken för 
specifika kategorier av vinprodukter som 
avses i artikel 173.1, eller
ii) ett renommerat namn som traditionellt 
använts i handelsförbindelser på 
åtminstone den berörda medlemsstatens 
eller det berörda tredjelandets territorium, 
som kännetecken för specifika kategorier 
av vinprodukter som avses i artikel 173.1, 

b) uttrycket 
i) inte är generiskt, 
ii) definieras och regleras i 
medlemsstatens lagstiftning, eller 
iii) är föremål för användningsvillkor som 
föreskrivs i de regler som gäller för 
vinproducenterna i det berörda 
tredjelandet, inklusive de representativa 
branschorganisationernas regler.
2. I punkt 1 a avses med traditionell 
användning 
a) minst fem år för uttryck som 
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registrerats på det eller de språk som 
avses i artikel 196a.1 a,
b) minst femton år för uttryck som 
registrerats på det språk som avses i 
artikel 196a.1 b. 
3. I punkt 1 b i avses med generiskt 
uttryck ett traditionellt uttryck som har 
blivit den allmänna beteckningen på 
vinprodukten i fråga i unionen trots att 
det avser en specifik produktionsmetod, 
lagringsmetod, kvalitet, färg, typ av plats 
eller historisk händelse som är förknippad 
med vinprodukten. 
4. Villkoret i punkt 1 b gäller inte de 
traditionella uttryck som avses i 
artikel 196b.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 196c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 196c
Sökande

1. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna eller tredjeländerna eller 
de representativa 
branschorganisationerna i tredjeländerna 
får lämna in en ansökan till 
kommissionen om skydd av traditionella
uttryck i den mening som avses i 
artikel 196. 
2. Med representativa 
branschorganisationer avses alla 
producentorganisationer eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som har antagit 
samma regler, som är verksamma i ett 
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eller flera särskilda områden med 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning för vin, i vilka minst två 
tredjedelar av producenterna i det område 
för ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning där dessa organisationer 
verkar är medlemmar och vilka står för 
minst två tredjedelar av områdets 
produktion. En representativ 
branschorganisation får endast lämna en 
ansökan om skydd för de viner som den 
producerar. 

Or. fr

Ändringsförslag 99
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 196d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 196d
Förfarande för godkännande

Beslut att avslå eller godkänna ansökan 
om det berörda traditionella uttrycket ska 
fattas av kommissionen på grundval av de 
bevis som den förfogar över. 
Kommissionen ska avgöra om villkoren i 
artikel 196, 196a och 196b eller i artikel 
197a.3 och 197b har uppfyllts.
Invändaren, medlemsstatens eller 
tredjelandets myndigheter eller den 
representativa branschorganisationen i 
det berörda tredjelandet ska informeras 
om beslutet att avslå ansökan. 

Or. fr
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Ändringsförslag 100
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 197 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De traditionella uttrycken skyddas 
endast på det språk och för de kategorier 
av vinprodukter som anges i ansökan, 
a) mot obehörigt bruk, även om det 
skyddade uttrycket åtföljs av ett uttryck 
som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som 
tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, 
”liknande” eller dylikt,
b) mot varje annan osann eller 
vilseledande uppgift om beskaffenhet, 
egenskaper eller väsentliga egenskaper 
hos produkten på dennas inre eller yttre 
förpackning, reklammaterial eller 
handlingar,
c) mot varje annan form av agerande som 
kan vilseleda konsumenten, i synnerhet 
för att ge intryck av att vinet uppfyller 
kraven för det skyddade traditionella 
uttrycket.

Or. fr

Ändringsförslag 101
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 197 - punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Ett skyddat traditionellt uttryck enligt 
artiklarna 24, 28 och 29 i förordning 
(EG) nr 753/2002 ska automatiskt vara 
skyddat enligt den här förordningen 
under förutsättning att 
a) en sammanfattning av definitionen 
eller användningsvillkoren har anmälts 
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till kommissionen senast den 1 maj 2009, 
b) medlemsstaterna eller tredjeländerna 
inte har avskaffat skyddet för vissa 
traditionella uttryck.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 197a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 197a
Förhållandet till varumärken

1. Om ett traditionellt uttryck skyddas i 
enlighet med denna förordning, ska en 
ansökan om registrering av ett varumärke 
som motsvarar något av de fall som avses 
i artikel 197.3 avslås om den ansökan om 
varumärkesregistrering som lämnas in 
inte rör vin som kan dra nytta av det 
traditionella uttrycket i fråga och om 
ansökan görs efter sista ansökningsdagen 
till kommissionen, ej heller kravet på 
skydd av detta traditionella uttryck 
utmynnar i att det traditionella uttrycket 
skyddas. 
Varumärkesansökan som har gjorts i strid 
med vad som sägs i första stycket 
ogiltigförklaras i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/95/EG eller rådets förordning (EG) 
nr 40/94. 
2. Ett varumärke som motsvarar något av 
de fall som avses i artikel 197.3 får 
användas fortsatt eller förnyas trots 
skyddet av ursprungsbeteckningen, om det 
har lämnats in en ansökan för 
varumärket i fråga eller om det har 
registrerats eller, i enlighet med den 
tillämpliga lagstiftningen, förvärvats 
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genom användning inom unionen före 
den 4 maj 2002 eller före den dag då 
ansökan om skydd av 
ursprungsbeteckningen lämnades in till 
kommissionen. I detta fall tillåts parallell 
användning av det traditionella uttrycket 
och det motsvarande varumärket. 
3. Ett namn får inte skyddas som ett 
traditionellt uttryck om detta med hänsyn 
till ett varumärkes anseende och renommé 
skulle kunna vilseleda konsumenten om 
vinets identitet, beskaffenhet, särskilda 
egenskaper eller rätta kvalitet. 

Or. fr

Ändringsförslag 103
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 197b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 197b
Homonyma beteckningar

1. Vid skydd av ett uttryck som är helt 
eller delvis homonym med ett traditionellt 
uttryck som redan skyddas i enlighet med 
detta kapitel, ska lokala och traditionella 
seder och bruk samt risken för förväxling 
beaktas. Ett homonymt uttryck som 
vilseleder konsumenten vad gäller 
produktens beskaffenhet, kvalitet eller 
verkliga ursprung registreras inte även 
om uttrycket är korrekt. Ett skyddat 
homonymt uttryck får endast användas 
om det finns en klar skillnad i praxis 
mellan den nya homonymen och det 
traditionella uttryck som redan har 
skyddats, med beaktande av kraven på att 
producenterna ska behandlas lika och att
konsumenten inte får vilseledas. 
2. Punkt 1 ska tillämpas i tillämpliga 
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delar för traditionella uttryck som har 
skyddats före den 1 augusti 2009 och som 
delvis är homonymer till en skyddad 
ursprungsbeteckning eller till en skyddad 
geografisk beteckning, namnet på en 
druvsort av skyddad ursprungsbeteckning 
eller en synonym till denna som 
förekommer i bilaga XV. 

Or. fr

Ändringsförslag 104
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 197c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 197c
Avregistrering

Ett traditionellt uttryck avregistreras om 
det inte längre motsvarar den fastställda 
definitionen i artikel 196 eller inte längre 
uppfyller kraven i artiklarna 196a och 
196b, 197.3, 197a, punkt 3, eller 197b.

Or. fr

Ändringsförslag 105
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 197d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 197d
Traditionella uttryck från tredjeländer

1. Artikel 196 ska tillämpas i tillämpliga 
delar för traditionella uttryck som 
används i tredjeländer i samband med 
produkter från vinsektorn som har 
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geografiska beteckningar från de berörda 
tredjeländerna.
2. Viner som har sitt ursprung i 
tredjeländer och vars etiketter har 
traditionella beteckningar som inte är 
skyddade får använda dessa traditionella 
beteckningar på vinetiketterna i enlighet 
med gällande bestämmelser i de aktuella 
tredjeländerna, och detta gäller även 
viner från representativa 
branschorganisationer. 

Or. fr

Ändringsförslag 106
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 198 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa ett tillräckligt skydd 
får kommissionen genom delegerade 
akter anta bestämmelser om vilket språk 
det uttryck som ska skyddas ska vara på 
och hur det ska stavas.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 107
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 198 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att tillvarata producenters eller 
aktörers legitima rättigheter eller intressen 
får kommissionen genom delegerade akter 
fastställa följande:

2. För att tillvarata producenters eller 
aktörers legitima rättigheter eller intressen 
får kommissionen genom delegerade akter 
fastställa: dagen för inlämnande av en 
ansökan eller en begäran.
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a) Vilken typ av sökande som får ansöka 
om skydd av ett traditionellt uttryck.
b) Villkoren för att en ansökan om 
erkännande av ett traditionellt uttryck ska 
vara giltig.
c) Grunderna för att invända mot ett 
föreslaget erkännande av ett traditionellt 
uttryck.
d) Skyddets omfattning, inklusive 
förhållandet till varumärken, skyddade 
traditionella uttryck, skyddade 
ursprungsbeteckningar eller geografiska 
beteckningar, homonyma beteckningar 
eller vissa namn på druvsorter.
e) Grunderna för avregistrering av ett 
traditionellt uttryck.
f) Dagen för inlämnande av en ansökan 
eller en begäran.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 198 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att ta hänsyn till särdragen i 
handeln mellan unionen och vissa 
tredjeländer får kommissionen genom 
delegerade akter anta villkoren för när 
traditionella uttryck får användas för 
produkter från tredjeland, samt föreskriva 
undantag från artikel 196.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 109
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 202

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning ska direktiv 2008/95/EG, rådets 
direktiv 89/396/EEG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/45/EG gälla för märkning och 
presentation av produkter som faller inom 
deras tillämpningsområden.

1. Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning ska direktiv 2008/95/EG, rådets 
direktiv 89/396/EEG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/45/EG gälla för märkning och 
presentation av produkter som faller inom 
deras tillämpningsområden. Märkning av 
de produkter som avses i punkterna 1–11 
samt 13, 15 och 16 i del II i bilaga XII får 
inte kompletteras med andra uppgifter än 
de som föreskrivs i denna förordning, 
såvida de inte uppfyller kraven i 
artikel 2.1a i direktiv 2000/13/EG.
2. Om en eller flera ingredienser som 
anges i bilaga IIIa till direktiv 
2000/13/EG finns med i en av de 
produkter som avses i del II i bilaga XII 
till denna förordning ska de anges i 
märkningen och föregås av orden 
”innehåller”.
För sulfiter kan följande termer 
användas: ”sulfiter” eller ”svaveldioxid”. 
3. Förutom det märkningskrav som avses 
i punkt 2 får ett piktogram, som ska 
fastställas genom en genomförandeakt, 
användas.

Or. fr
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Ändringsförslag 110
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 203 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med avvikelse från punkt 1 a får 
hänvisningen till kategorin av vinprodukt 
uteslutas för vin vars etikett anger namnet 
på en skyddad ursprungsbeteckning eller 
en skyddad geografisk beteckning.

2. Med avvikelse från punkt 1 a får 
hänvisningen till kategorin av vinprodukt 
uteslutas för vin vars etikett anger namnet 
på en skyddad ursprungsbeteckning eller 
en skyddad geografisk beteckning och för 
mousserande kvalitetsvin vars märkning 
omfattar uttrycket ”sekt”.

Or. fr

Ändringsförslag 111
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 204a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 204a
Anvisningar för företag

1. Uttryck som avser ett företag, annat än 
namnet på tappningsföretaget, 
producenten eller leverantören, godkänns 
enligt förfarandet som föreskrivs i punkt 3 
och förbehålls för viner med en skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning, under 
förutsättning att 
a) vinet uteslutande härrör från druvor 
som har skördats i de vinodlingar som 
brukas av företaget, 
b) vinframställningen i sin helhet äger 
rum inom detta företag, 
c) medlemsstaterna reglerar 
användningen av sina respektive uttryck 
som har godkänts enligt förfarandet som 
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föreskrivs i punkt 3. Tredjeländerna 
fastställer gällande tillämpningsregler för 
sina respektive uttryck som har godkänts 
enligt förfarandet som föreskrivs i punkt 
3, däribland de som kommer från 
representativa branschorganisationer. 
2. Ett företagsnamn får inte användas av 
andra aktörer som har deltagit i 
kommersialiseringen av produkten utan 
tillåtelse av det aktuella företaget.
3. Kommissionen godkänner genom en 
genomförandeakt uttryck som avser ett 
företag, baserat på en ansökan som har 
presenterats av behöriga myndigheter i en 
medlemsstat eller i ett tredjeland.

Or. fr

Ändringsförslag 112
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 207 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de övergripande 
reglerna om märkning och presentation 
följs, och för att beakta de särdrag som 
kännetecknar vinsektorn, får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta definitioner, regler och restriktioner 
när det gäller följande:

1. För att säkerställa att de övergripande 
reglerna om märkning och presentation 
följs, och för att beakta de särdrag som 
kännetecknar vinsektorn, får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta definitioner, regler och restriktioner 
när det gäller följande:

a) Presentationen och användningen av 
andra uppgifter i märkningen än dem 
som föreskrivs i detta avsnitt.

a) Vissa obligatoriska uppgifter, särskilt

b) Vissa obligatoriska uppgifter, särskilt 

i) uttryck som ska användas för att 
formulera de obligatoriska uppgifterna och 
användningsvillkoren för dessa,

i) uttryck som ska användas för att 
formulera de obligatoriska uppgifterna och 
användningsvillkoren för dessa,

ii) uttryck som avser ett företag och 
användningsvillkoren för dessa,

ii) bestämmelser om 
ursprungsbeteckningen.

iii) bestämmelser om att 
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producentmedlemsstaterna kan fastställa 
ytterligare regler för obligatoriska 
uppgifter,
iv) bestämmelser om att det kan fastställas 
ytterligare undantag utöver dem som 
avses i artikel 203.2 när det gäller 
utelämnande av hänvisningen till 
vinproduktens kategori, och
v) bestämmelser om användningen av 
språk.

c) Frivilliga uppgifter, särskilt b) Frivilliga uppgifter, särskilt
i) uttryck som ska användas för att 
formulera de frivilliga uppgifterna och 
användningsvillkoren för dessa,

i) uttryck som ska användas för att 
formulera de frivilliga uppgifterna och 
användningsvillkoren för dessa,

ii) bestämmelser om att 
producentmedlemsstaterna kan fastställa 
ytterligare regler för frivilliga uppgifter.

ii) bestämmelser om att 
producentmedlemsstaterna kan fastställa 
ytterligare regler för frivilliga uppgifter.

d) Presentationen, särskilt c) Presentationen, särskilt

i) villkoren för användning av vissa 
flaskformer, och en förteckning över vissa 
specifika flaskformer, 

i) villkoren för användning av vissa 
flaskformer, och en förteckning över vissa 
specifika flaskformer, 

ii) villkoren för användning av flaskor och 
förslutningar av typen ”mousserade vin”,

ii) villkoren för användning av flaskor och
förslutningar av typen ”mousserade vin”,

iii) bestämmelser om att 
producentmedlemsstaterna kan fastställa 
ytterligare regler för presentation,

iii) bestämmelser om att 
producentmedlemsstaterna kan fastställa 
ytterligare regler för presentation,

iv) bestämmelser om användningen av 
språk.

iv) bestämmelser om ersättning av vissa 
uppgifter med motsvarande termer på 
något av EU:s officiella språk.

Or. fr

Ändringsförslag 113
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 230

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att se till att de mål och 
ansvarsområden som gäller för 

För att se till att de mål och 
ansvarsområden som gäller för 
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producentorganisationer, producentgrupper 
inom sektorn för frukt och grönsaker, 
aktörsorganisationer inom sektorn för 
olivolja och bordsoliver och 
branschorganisationer är tydligt definierade 
så att de bidrar till att dessa organisationer 
och grupper fungerar så effektivt som 
möjligt, får kommissionen genom
delegerade akter anta regler om följande:

producentorganisationer, producentgrupper 
inom sektorn för frukt och grönsaker, 
aktörsorganisationer inom sektorn för 
olivolja och bordsoliver och 
branschorganisationer är tydligt definierade 
så att de bidrar till att dessa organisationer 
och grupper fungerar så effektivt som 
möjligt, får kommissionen, genom
genomförandeakter, vidta de åtgärder som 
är nödvändiga när det gäller följande:
a) Kraven på SU och SUB samt 
intressentgrupper:

a) De särskilda mål som dessa grupper och 
organisationer ska försöka nå, deras 
stadgar, erkännande av dem, deras 
struktur, juridiska form, medlemskap, 
storlek, ansvarighet och verksamhet, 
konsekvenserna av att de erkänns, att 
erkännandet återkallas, undantag när det 
gäller minimistorlek, och 
sammanslagningar.

i) De särskilda mål som dessa grupper och 
organisationer ska försöka nå.

ii) Deras stadgar, de villkor som gör det 
möjligt att upprätta en demokratisk 
kontroll av en producentorganisation.
iii) Villkor för beviljande av ett 
erkännande eller en erkännandeplan, 
struktur, juridiska form, medlemskap, 
däribland för icke-producerande 
medlemmar i en SU eller av medlemmar 
utan SU i en SUB.
iv) Av vilken storlek och på vilka villkor 
som dessa kan fastställas.
v) Dessa gruppers och organisationers 
ansvarighet och verksamhet samt 
konsekvenserna av att de erkänns.
vi) Undantag när det gäller minimistorlek 
och sammanslagningar.

b) Utvidgning av vissa av 
branschorganisationernas regler till icke 
medlemmar.

b) Utvidgning av vissa av regler till icke 
medlemmar och ett förfarande för att 
utvidga reglernas tillämpning:

c) Transnationella producentorganisationer 
och transnationella sammanslutningar av 
producentorganisationer, inbegripet 
administrativt bistånd som ska ges till 
berörda behöriga myndigheter vid 
transnationellt samarbete.

i) Transnationella producentorganisationer 
och transnationella sammanslutningar av 
producentorganisationer, inbegripet 
administrativt bistånd som ska ges till 
berörda behöriga myndigheter vid 
transnationellt samarbete.
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d) Producentorganisationers eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationers utläggande av 
verksamhet på entreprenad och 
tillhandahållande av tekniska hjälpmedel.

ii) Producentorganisationers eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationers utläggande av 
verksamhet på entreprenad och 
tillhandahållande av tekniska hjälpmedel.

e) En producentorganisations minsta volym 
eller värde av avsättningsbar produktion.

iii) En producentorganisations minsta 
volym eller värde av avsättningsbar 
produktion.

f) Undantag från kraven i artiklarna 209, 
210 och 212.
g) Sanktioner om kriterierna för 
erkännande inte följs.
2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter anta alla de åtgärder 
som krävs för detta kapitel och särskilt 
när det gäller följande:
a) De anmälningar som medlemsstaterna 
ska göra.

iv) De anmälningar som medlemsstaterna 
ska göra.

b) Ansökningar om erkännande som 
producentorganisation.

v) Ansökningar om erkännande.

c) Producentgruppernas genomförande av 
erkännandeplaner.

vi) Bestämmelser om kontroll.

d) Utvidgningen av erkännandet. vii) Bestämmelser om genomförande av 
sanktioner om kriterierna för erkännande 
inte följs.

e) Kontroller.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna ska ansvara för erkännandet av producentorganisationer, 
producentgrupper inom sektorn för frukt och grönsaker och intressentgrupper inom sektorn 
för olivolja. För att tillgodose intresset avseende en enhetlig rättslig tillämpning, ska samtliga 
bestämmelser innefatta genomförandebefogenheter. Dessutom är det lämpligt att gruppera 
kommissionens genomförandebefogenheter i fråga om horisontella sanktioner i syfte att skapa 
ett tydligare lagstiftningsförfarande. Sanktionsprincipen ska på så sätt avsluta varje åtgärd 
inom en särskild artikel, och en rad horisontella artiklar ska sedan följa denna princip.
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Ändringsförslag 114
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 238 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, för att ta hänsyn till 
utvecklingen i handeln och på marknaden, 
de berörda marknadernas behov och om 
nödvändigt för att övervaka importen av 
produkterna i fråga, fastställa följande 
genom delegerade akter:

1. Kommissionen får, efter att ha 
överlämnat en konsekvensanalys, för att ta 
hänsyn till utvecklingen i handeln och på 
marknaden, de berörda marknadernas 
behov och om nödvändigt för att övervaka 
importen av produkterna i fråga, fastställa 
följande genom delegerade akter:

Or. fr

Motivering

Känsliga produkter omfattas av krav på importlicenser. Varje ändring måste vara föremål för 
en konsekvensanalys som ska offentliggöras i förväg för att ge lagstiftaren och intressenter tid 
att ta del av de konsekvenser som den vidtagna åtgärden medför.

Ändringsförslag 115
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 268 - punkt 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, för att ta hänsyn till 
utvecklingen i handeln och på marknaden, 
de berörda marknadernas behov och om 
nödvändigt för att övervaka exporten av 
produkterna i fråga, fastställa följande 
genom delegerade akter:

1. Kommissionen får, efter att ha 
överlämnat en miljökonsekvensstudie, för 
att ta hänsyn till utvecklingen i handeln och 
på marknaden, de berörda marknadernas 
behov och om nödvändigt för att övervaka 
importen av produkterna i fråga, fastställa 
följande genom delegerade akter:

Or. fr

Motivering

Känsliga produkter omfattas av krav på exportlicenser. Varje ändring måste vara föremål för 
en konsekvensanalys som ska offentliggöras i förväg för att ge lagstiftaren och intressenter tid 
att ta del av de konsekvenser som den vidtagna åtgärden medför.
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Ändringsförslag 116
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 314 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande belopp ska finnas tillgängliga 
under de angivna kalenderåren:

2. Följande belopp ska finnas tillgängliga 
under de angivna kalenderåren:

– 2009: 40 660 000 EUR.
– 2010: 82 110 000 euro, – 2010: 82 110 000 EUR.

– Från och med 2011 och därefter: 
122 610 000 euro.

– Från och med 2011 och därefter: 
122 610 000 EUR.

Or. de

Ändringsförslag 117
Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga V - punkt A - sektion III - led 2 - stycke 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna har tillåtelse att övergå 
till en underavdelning till vardera klassen 
som anges i punkterna 1 och 2, upp till 
maximalt tre undernummer.

Or. fr

Motivering

Den samlade marknadsordningens kodifiering måste genomföras i enlighet med gällande 
lagstiftning. Därför bör hela texten i den nu befintliga bilagan återtas.
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Ändringsförslag 118
Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga V - punkt C - sektion III 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Slaktkropparna ska klassificeras genom 
tillämpning av bestämmelserna i 
punkt A.III med nödvändiga ändringar. 
Begreppet ”lår” i punkt A.III.1 och på 
raderna 3 och 4 i tabellen under punkt 
A.III.2 ska dock ersättas med begreppet 
”bakkvartspart”.

1. Slaktkropparna ska klassificeras genom 
tillämpning av bestämmelserna i 
punkt A.III med nödvändiga ändringar. 
Begreppet ”lår” i punkt A.III.1 och på 
raderna 3 och 4 i tabellen under punkt 
A.III.2 ska dock ersättas med begreppet 
”bakkvartspart”.

2. Utan hinder av punkt 1 får 
kommissionen genom en 
genomförandeakt, utan bistånd från den 
kommitté som avses i artikel 323.1, tillåta 
medlemsstaterna att använda följande 
kriterier för klassificering av slaktkroppar 
av lamm med en slaktvikt på mindre än 13 
kg: 
a) Slaktkroppens vikt.
b) Köttets färg.
c) Fettansättningsgraden.

Or. fr

Motivering

Kodifiering av den gemensamma organisationen av marknaden måste göras i gällande rätt. 
Det är därför lämpligt att återta hela den nuvarande texten i bilagan genom att anpassa den 
med beaktande av bestämmelserna i Lissabonfördraget.


