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Ändringsförslag 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 156 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att lösa specifika problem Åtgärder för att lösa specifika praktiska
problem

Or. en

Ändringsförslag 2096
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 156 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder som är 
både nödvändiga och berättigade i en 
nödsituation för att lösa specifika problem. 
Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelserna i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändig. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

1. Kommissionen ges genom artikel 160 
rätt att anta delegerade akter som i akuta 
fall är både nödvändiga och berättigade för 
att lösa specifika problem. Dessa 
delegerade akter får avvika från vissa delar 
av den här förordningen, men endast i den 
utsträckning och under den period som det 
är absolut nödvändigt.

Or. de

Motivering

Tidspress får inte användas som skäl för att frångå bestämmelserna i Lissabonfördraget. 
Denna artikel om lösning av specifika problem kan ha långtgående politiska konsekvenser, 
varför Europaparlamentet absolut måste delta.

Ändringsförslag 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Förslag till förordning
Artikel 156 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder som är 
både nödvändiga och berättigade i en 
nödsituation för att lösa specifika problem. 
Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelserna i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändig. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

1. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, inrätta åtgärder som 
är både nödvändiga och berättigade i en 
nödsituation för att lösa specifika problem. 
Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelserna i denna förordning, liksom 
från bestämmelserna i andra 
förordningar rörande den gemensamma 
jordbrukspolitiken för lösningar på de 
särskilda problem som uppstår, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändigt. 
Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. es

Motivering

Det behövs snabba, brådskande åtgärder genom genomförandeakter.

Ändringsförslag 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Förslag till förordning
Artikel 156 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder som är 
både nödvändiga och berättigade i en 
nödsituation för att lösa specifika problem. 
Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelserna i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändig. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 

1. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder som är 
både nödvändiga och berättigade i en 
nödsituation för att lösa specifika problem. 
Dessa åtgärder kan gälla för alla 
jordbruksprodukter förutom de som anges 
i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I. Sådana 
åtgärder får avvika från bestämmelserna i 
denna förordning, men endast i den 
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med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

utsträckning och under den period som det 
är absolut nödvändigt. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. en

Motivering

Kommissionen försöker att inkludera alla jordbruksprodukter i sitt förslag, inklusive potatis 
och hästkött, som tidigare inte har reglerats i förordningen om en samlad marknadsordning.

Ändringsförslag 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 156 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder som är 
både nödvändiga och berättigade i en 
nödsituation för att lösa specifika problem. 
Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelserna i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändig. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

1. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder som är 
både nödvändiga och berättigade i en 
nödsituation för att lösa specifika praktiska 
problem. Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelserna i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändigt. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 2100
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 156 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att lösa specifika problem ska 2. Vid vederbörligen motiverade och 
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kommissionen vid vederbörligen 
motiverade skäl till skyndsamhet anta 
genomförandeakter med omedelbar 
verkan i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 162.3.

tvingande skäl för skyndsamma åtgärder i 
enlighet med punkt 1 ges kommissionen 
rätt att i enlighet med artikel 161 
omedelbart anta giltiga delegerade 
rättsakter.

Or. de

Motivering

Tidspress får inte användas som skäl för att frångå bestämmelserna i Lissabonfördraget. 
Denna artikel om lösning av specifika problem kan ha långtgående politiska konsekvenser, 
varför Europaparlamentet absolut måste delta.

Ändringsförslag 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 156 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att lösa specifika problem ska 
kommissionen vid vederbörligen 
motiverade skäl till skyndsamhet anta 
genomförandeakter med omedelbar verkan 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 162.3.

2. För att lösa specifika problem ska 
kommissionen vid vederbörligen 
motiverade och tungt vägande skäl till 
skyndsamhet anta genomförandeakter med 
omedelbar verkan i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 162.3.

Or. es

Ändringsförslag 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 156 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När kommissionen i enlighet med 
artikel 156 inför stöd för aktörer inom en 
viss sektor kan EU-finansieringen utökas 
genom de utjämningsmedel som beskrivs i 
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artikel 109c. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt fastställa hur stor en sådan 
utökning får vara i förhållande till EU-
stödet. Medlemsstaterna kan minska 
tillgången till EU-stöd från aktörer som 
får del av utjämningsmedlen.

Or. fr

Ändringsförslag 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 156a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156a
Åtgärder för att motverka den allvarliga 

obalansen inom marknaden för mjölk och 
mjölkprodukter

1. Vid allvarlig obalans inom marknaden 
för mjölk och mjölkprodukter kan 
kommissionen besluta att bevilja stöd åt 
mjölkproducenter som frivilligt minskar 
sin produktion med minst 5 % jämfört 
med samma period föregående år och 
under en period på minst 3 månader, som 
kan förlängas.
2. I förberedelserna för avskaffningen av 
mjölkkvoterna efter 2015 kan följande 
åtgärder anses antingen vara en 
minskning i produktionen, i enlighet med 
de villkor som kommissionen har fastställt 
enligt punkt 4, eller en form av återtag 
från marknaden:
a) leverans av gratis mjölk till 
välgörenhetsorganisationer,
b) överföring av mjölkkvoter genom 
bilaterala avtal mellan medlemsstater,
c) direktexport av mjölk och 
mjölkprodukter till tredjeländer.
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3. Unionen bör stödja färdigställandet av 
en konsekvensbedömning av att tillåta 
medlemsstaterna att betrakta mjölk som 
överstiger kvoterna som den första 
mjölkproduktionen för nästkommande 
regleringsår.
4. Under den period som avses i punkt 1 
första stycket kan produkter från företag 
som har tagit i bruk detta system, i 
enlighet med det som avses i det stycket, 
som första prioritering omfattas av de 
interventionsåtgärder på marknaden som 
avses i del II avdelning I, vilka utförs på 
marknaden för mjölk och mjölkprodukter.
5. Med hänsyn till behovet av att 
garantera att denna mekanism fungerar 
på ett effektivt och korrekt sätt ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 för att fastställa
a) storleken på det stöd och de avgifter 
som avses i punkt 1,
b) de kriterier som bör respekteras för att 
kunna ta del av stödet,
c) de särskilda villkoren för att aktivera 
denna mekanism,
d) de villkor som gäller för att den gratis 
mjölkutdelning till 
välgörenhetsorganisationer som avses i 
punkt 2 ska anses utgöra en minskning av 
produktionen.

Or. en

Motivering

Man måste undvika avgifter för produktiva jordbrukare som förbereder sig för en avreglerad 
marknad.

Ändringsförslag 2104
Elisabeth Jeggle
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Förslag till förordning
Artikel 156a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156a
Åtgärder för att motverka den allvarliga 

obalansen inom marknaden för mjölk och 
mjölkprodukter

1. Vid allvarlig obalans inom marknaden 
för mjölk och mjölkprodukter ska 
kommissionen besluta att bevilja stöd åt 
mjölkproducenter som frivilligt minskar 
sin produktion med minst 5 % jämfört 
med samma period föregående år och 
under en period på minst 3 månader, som 
kan förlängas.
Då detta stöd beviljas avgiftsbelägger 
kommissionen också de mjölkproducenter 
som ökar sin produktion under samma 
period och i samma proportion.
Kommissionen ska aktivera denna 
mekanism när priset når 0,24 euro per 
liter.
2. De mängder mjölk som gratis delas ut 
till välgörenhetsorganisationer kan anses 
vara en minskning i produktionen, under 
de villkor som kommissionen fastställt i 
enlighet med punkt 4.
3. Under den period som avses i punkt 1 
första stycket kan produkter från företag 
som har tagit i bruk detta system, i 
enlighet med det som avses i punkt 1 
första stycket, som första prioritering 
omfattas av de interventionsåtgärder på 
marknaden som avses i del II avdelning I, 
vilka utförs på marknaden för mjölk och 
mjölkprodukter.
4. Med hänsyn till behovet av att 
garantera att denna mekanism fungerar 
på ett effektivt och korrekt sätt ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 för att fastställa:
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a) mängden för stödet och avgifterna som 
avses i punkt 1,
b) kriterierna som bör respekteras för att 
kunna ta del av stödet,
c) de särskilda villkoren för att aktivera 
denna mekanism,
d) de villkor som gäller för att den gratis 
mjölkutdelning till 
välgörenhetsorganisationer som avses i 
punkt 2 ska anses utgöra en minskning av 
produktionen.

Or. de

Motivering

Man måste se till att den mekanism som beskrivs här aktiveras innan man börjar med 
intervention och lagring.

Ändringsförslag 2105
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 156a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156a
Åtgärder för att motverka den allvarliga 

obalansen inom marknaden för mjölk och 
mjölkprodukter

1. Vid allvarlig obalans inom marknaden 
för mjölk och mjölkprodukter kan 
kommissionen, i enlighet med 
anvisningarna från Europeiska 
instrument för övervakning av 
livsmedelspriser, besluta att bevilja stöd åt 
mjölkproducenter som frivilligt minskar 
sin produktion med minst 5 % jämfört 
med samma period föregående år och 
under en period på minst 3 månader, som 
kan förlängas. Då detta stöd beviljas 
avgiftsbelägger kommissionen, i enlighet 
med anvisningarna från Europeiska 
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instrumentet för övervakning av 
livsmedelspriser, också de 
mjölkproducenter som ökar sin 
produktion under samma period och med 
motsvarande proportioner.
2. De mängder mjölk som gratis delas ut 
till välgörenhetsorganisationer kan anses 
vara en minskning i produktionen, under 
de villkor som kommissionen fastställt i 
enlighet med punkt 4.
3. Under den period som avses i punkt 1 
första stycket kan produkter från företag 
som har tagit i bruk detta system, i 
enlighet med det som avses i punkt 1 
första stycket, som första prioritering 
omfattas av de interventionsåtgärder på 
marknaden som avses i del II avdelning I, 
vilka utförs på marknaden för mjölk och 
mjölkprodukter.
4. Med hänsyn till behovet av att 
garantera att denna mekanism fungerar 
på ett effektivt och korrekt sätt ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 för att fastställa
a) storleken på det stöd och de avgifter 
som avses i punkt 1,
b) de kriterier som bör respekteras för att 
kunna ta del av stödet,
c) de särskilda villkoren för att aktivera 
denna mekanism,
d) de villkor som gäller för att den gratis 
mjölkutdelning till 
välgörenhetsorganisationer som avses i 
punkt 2 ska anses utgöra en minskning av 
produktionen.

Or. fr

Motivering

En övergång till frivilliga produktionskostnader och avgifter för producenter som ökar sin 
produktion bör inte endast vara möjligt vid en marknadskris, utan bör även vara tillgängligt 
för Europeiska instrumentet för övervakning av livsmedelspriser som ett sätt att löpande 
anpassa volymerna på marknaden.
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Ändringsförslag 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 156a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156a

Åtgärder för att motverka den allvarliga 
obalansen inom marknaden för mjölk och 

mjölkprodukter
1. Vid allvarlig obalans inom marknaden 
för mjölk och mjölkprodukter kan 
kommissionen besluta att bevilja stöd åt 
mjölkproducenter som frivilligt minskar 
sin produktion med minst 5 % jämfört 
med samma period föregående år och 
under en period på minst 3 månader, som 
kan förlängas. När sådant stöd ges ska 
kommissionen tillämpa villkoren för 
återbetalning av stödet, tillsammans med 
eventuell ränta enligt gällande 
bestämmelser, om kraven inte uppfylls.
2. Mängderna mjölk som gratis delas ut 
till välgörenhetsorganisationer kan anses 
som en minskning i produktionen, under 
de villkor som kommissionen fastställt i 
enlighet med punkt 4.
3. Under den period som avses i punkt 1 
första stycket kan produkter från företag 
som har tagit i bruk detta system, i 
enlighet med det som avses i det stycket, 
som första prioritering omfattas av de 
interventionsåtgärder på marknaden som 
avses i del II avdelning I, vilka utförs på 
marknaden för mjölk och mjölkprodukter.
4. Med hänsyn till behovet av att 
garantera att denna mekanism fungerar 
på ett effektivt och korrekt sätt ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
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160 för att fastställa
a) det stöd och den ränta som ska betalas 
om inte bestämmelserna i stycke 1 
uppfylls,
b) de kriterier som bör respekteras för att 
kunna ta del av stödet,
c) de särskilda villkoren för att aktivera 
denna mekanism,
d) de villkor som gäller för att den gratis 
mjölkutdelning till 
välgörenhetsorganisationer som avses i 
punkt 2 ska anses utgöra en minskning av 
produktionen.

Or. es

Motivering

Förutom att införa en avgift för producenterna anser vi att man utöver stödet även måste anta 
bestämmelser om vad som händer om åtagandena om att minska produktionen inte uppfylls 
samt om vilken ränta som då ska betalas.

Ändringsförslag 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 156a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156a
För att komma till rätta med den 
allvarliga obalansen inom sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter kan det krävas 
produktionsnedskärningar, med 
ekonomiskt stöd från medlemsstaterna 
och/eller kommissionen till de 
producenter som påverkas av 
nedskärningarna.
I vissa fall kan producenterna åläggas en 
avgift när produktionsnivåerna har stigit 
över den globala efterfrågan på mjölk och 
mjölkprodukter.
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Dessa åtgärder bör inte införas när de 
allvarliga obalanserna har uppstått till 
följd av exceptionella och oväntade 
händelser.

Or. en

Ändringsförslag 2108
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 156a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156a
För att kunna behålla en rationell 
utveckling av jordbruket i bergsområden 
och därmed säkerställa en rimlig 
levnadsnivå för jordbrukare i dessa 
områden får, från och med den 
30 april 2014, erkända 
producentorganisationer lägga fram 
operativa program för att förbättra 
vinstmarginalerna för dessa producenter, 
och då ta hänsyn till de specifika 
förhållandena i bergsområdena. Det 
ekonomiska unionsstödet ska begränsas 
till högst 4,1 % av värdet av varje 
producentorganisations saluförda 
produktion. Denna procentsats får dock 
ökas till 4,6 % av värdet av den saluförda 
produktionen under förutsättning att det 
belopp som överstiger 4,1 % av värdet av 
den saluförda produktionen endast 
används för åtgärder inom 
krisförebyggande och krishantering.

Or. it

Ändringsförslag 2109
Pilar Ayuso
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Förslag till förordning
Artikel 157 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att hantera orättvis konkurrens inom 
hela jordbruket och 
livsmedelsförsörjningskedjan samt 
upprätta lämpliga sätt att genomföra 
offentliga kontroller på plats för att 
bedöma om de ekonomiska aktörerna 
uppfyller dessa villkor. Medlemsstaterna 
ska lämna en årlig rapport om 
tillämpningen och resultaten av dessa 
åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 157 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vilken typ av information som ska 
lämnas,

utgår

Or. es

Motivering

Att fastslå vilken typ av information som ska lämnas är en del av genomförandet eftersom det 
inte tillhör en nyckeldel av grundförordningen. Det är ett rent administrativt beslut som bör 
fattas genom en genomförandeakt med ett granskande utskott. Att betrakta det som en 
delegerad akt är överdrivet.

Ändringsförslag 2111
Hans-Peter Mayer
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Förslag till förordning
Artikel 157 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) regler om hanteringen av den 
information som ska lämnas samt regler 
om innehåll, form, tidpunkt, frekvens och 
tidsfrister för anmälningarna,

Or. de

Ändringsförslag 2112
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 157 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) regler om hanteringen av den 
information som ska lämnas samt regler 
om innehåll, form, tidpunkt, frekvens och 
tidsfrister för anmälningarna,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 157 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) vilken typ av information som ska 
lämnas,

Or. es

Motivering

Anpassar texten till ändringsförslaget till artikel 157.2.
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Ändringsförslag 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 158 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) senast den 31 december 2016 med en 
utvärdering av det stöd som anges i artikel 
15a, tillsammans med lämpliga förslag för 
att anpassa det till en av de typer av stöd 
som anges i artikel 16.

Or. es

Motivering

I detta ändringsförslag föreslås att kommissionen ska upprätta en utvärderingsrapport om 
huruvida detta stöd bör fortsätta att vara obligatoriskt eller göras frivilligt.

Ändringsförslag 2115
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 158 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) senast den 31 december 2018 om 
marknadsutvecklingen för kaninkött, med 
särskilt fokus på tillämpningen av nya 
regler inom denna sektor (artiklarna 16, 
112 och 156), konsumtionstrender och 
antalet gårdar, i synnerhet inom 
landsbygdsområden; vid behov kan denna 
rapport kompletteras med lämpliga 
förslag,

Or. es
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Ändringsförslag 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 31 december 2016 med en 
utvärdering av det stöd som anges i artikel 
17a, tillsammans med lämpliga förslag för 
att anpassa det till en av de typer av stöd 
som anges i artikel 16.

Or. es

Motivering

Ändringsförslaget innebär en bedömning av effekterna av att göra det frivilligt att ge stöd till 
privat lagring av smör.

Ändringsförslag 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 31 december 2018 med en 
utvärdering av driften och effektiviteten 
av marknadsföringsverktygen, i synnerhet 
i samband med artiklarna 10–17a och 
deras enhetlighet med målen om att 
säkerställa tillgänglighet till leveranser i 
enlighet med artikel 39 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Undersökningen ska läggas fram för 
rådet och Europaparlamentet tillsammans 
med de lagstiftningsförslag som behövs 
för att inrätta en EU-övergripande 
strategi för att säkerställa att utbudet 
räcker till hela EU:s befolkning.

Or. es
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Ändringsförslag 2118
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) vart tredje år efter 2013 om de 
undantag från målen i den gemensamma 
jordbrukspolitiken rörande de avtal, 
beslut och rutiner som beskrivs i 
artiklarna 144 och 145.

Or. en

Ändringsförslag 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 31 december 2015 om 
marknadsutvecklingen inom sektorerna: 
nöt- och kalvkött, får- och getkött, 
svinkött, fjäderfäkött, kaninkött, ris, 
torrfoder, råtobak, frukt och grönsaker, 
olivolja och vin samt i synnerhet om 
möjligheten att tillämpa de åtgärder som 
beskrivs i artiklarna 104–107 i denna 
förordning på dessa sektorer.

Or. es

Ändringsförslag 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 30 september 2013 
tillsammans med lämpliga lagförslag om 
upprättande av ett förenklat program för 
frivilligt reserverade termer inom nöt- och 
kalvköttssektorn i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 67d i 
denna förordning. Denna rapport måste 
täcka den nuvarande ramen för frivillig 
märkning, samt relevanta bestämmelser 
rörande uppfödning, produktion och 
foder som kan ge ett mervärde inom nöt-
och kalvköttssektorn.

Or. es

Motivering

Frivillig märkning betraktas som mycket viktig inom nöt- och kalvköttssektorn. Därför bör det 
förslag som har lagts fram i samband med översynen av förordning (EG) nr 1760/2000 om att 
avskaffa all frivillig märkning överges till förmån för ett system med frivilliga reserverade 
termer som upprättas genom saluföringsstandarder.

Ändringsförslag 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 31 december 2014 om 
möjligheten att införa specifika 
marknadsföringsregler för följande 
produkter:
– griskött

– får- och getkött.

I denna detaljerade rapport ska man 
beskriva de särskilda bestämmelser som 
kommissionen kommer att föreslå genom 
delegerade akter.
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Or. fr

Ändringsförslag 2122
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 1 juli 2018 om 
utvecklingen på sockermarknaden, om 
lämpliga sätt att avsluta det nuvarande 
kvotsystemet och om sektorns framtid 
efter 2020. Särskild hänsyn måste tas till 
behovet av att upprätthålla ett rättvist 
kontraktssystem och ett system för 
redovisning av sockerpriserna, 
tillsammans med alla lämpliga förslag.

Or. en

Motivering

Detta är ett tekniskt ändringsförslag som ska skapa enhetlighet med skälet, där det står "juli" 
(ändringsförslag 43 från ledamot Michel Dantin). Juli skulle vara lämpligare eftersom det är 
mot slutet av kampanjen (som pågår från oktober till september) och säkerställer att 
kommissionen kommer att ha mer information om marknadsläget när den ska göra sin 
bedömning.

Ändringsförslag 2123
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 1 juli 2018 om 
utvecklingen på sockermarknaden, om 
lämpliga sätt att avsluta det nuvarande 
kvotsystemet och om sektorns framtid 
efter 2020. Särskild hänsyn måste tas till 
behovet av att upprätthålla ett rättvist 
kontraktssystem och ett system för 
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redovisning av sockerpriserna, 
tillsammans med alla lämpliga förslag.

Or. en

Ändringsförslag 2124
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 1 juli 2018 om 
utvecklingen på sockermarknaden, om 
lämpliga sätt att avsluta det nuvarande 
kvotsystemet och om sektorns framtid 
efter 2020. Särskild hänsyn måste tas till 
behovet av att upprätthålla ett rättvist 
kontraktssystem och ett system för 
redovisning av sockerpriserna, 
tillsammans med alla lämpliga förslag.

Or. pl

Ändringsförslag 2125
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 1 juli 2018 om 
utvecklingen på sockermarknaden, om 
lämpliga sätt att avsluta det nuvarande 
kvotsystemet och om sektorns framtid 
efter 2020. Särskild hänsyn måste tas till 
behovet av att upprätthålla ett rättvist 
kontraktssystem och ett system för 
redovisning av sockerpriserna, 
tillsammans med alla lämpliga förslag.

Or. fr
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Ändringsförslag 2126
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 1 juli 2018 om 
utvecklingen på sockermarknaden, om 
lämpliga sätt att avsluta det nuvarande 
kvotsystemet och om sektorns framtid 
efter 2020. Särskild hänsyn måste tas till 
behovet av att upprätthålla ett rättvist 
kontraktssystem och ett system för 
redovisning av sockerpriserna, 
tillsammans med alla lämpliga förslag.

Or. fr

Motivering

Ett tekniskt ändringsförslag för att skapa större konsekvens med skäl 84b (föredragandens 
ändringsförslag 43) där det står att rapporten ska läggas fram senast i juli 2018. Detta datum 
skulle vara lämpligare än januari 2018 eftersom det ligger närmare slutet av regleringsåret 
(som löper från oktober till september), och kommissionen skulle då ha tillgång till mer 
information för sin bedömning av marknadsläget.

Ändringsförslag 2127
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 1 januari 2018 om 
utvecklingen på sockermarknaden, om 
lämpliga sätt att konsolidera sektorn och 
bedöma konsekvenserna och 
genomförbarheten av ett avslutande av det 
nuvarande kvotsystemet och om sektorns 
framtid efter 2020. Särskild hänsyn måste 
tas till behovet av att upprätthålla ett 
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rättvist kontraktssystem och ett system för 
redovisning av sockerpriserna, 
tillsammans med alla lämpliga förslag.

Or. fr

Ändringsförslag 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senaste den 31 december 2018 om 
marknadsutvecklingen inom 
sockersektorn, i synnerhet rörande en 
eventuell tillämpning av de åtgärder som 
beskrivs i artikel 104–107 efter att 
systemet med produktionskvoter har 
avskaffats.

Or. es

Ändringsförslag 2129
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 31 december 2013 om 
utvecklingen på sockermarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 2130
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) årligen om konkurrenskraft och 
hållbarhet inom jordbruksproduktionen 
och jordbruks- och livsmedelskedjan.

Or. es

Motivering

Europaparlamentet har i ett flertal resolutioner och förklaringar klarlagt att för 
jordbruksproduktionens konkurrenskraft och hållbarhet är det absolut nödvändigt att det inte 
finns några orättvisa handelsvillkor inom jordbruket och livsmedelskedjan. Att främja 
producenternas styrka kommer att vara fullständigt meningslöst om det finns 
konkurrenshämmande flaskhalsar och om man inte åtgärdar de orättvisa handelsrutiner som 
drabbar jordbruket och livsmedelskedjan.

Ändringsförslag 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 31 december 2017, om 
utvecklingen av mjölk- och 
mjölkproduktsmarknaden samt vid behov 
om åtgärder som vidtas för att fasa ut 
kvotsystemet.

Or. es

Motivering

Genom detta ändringsförslag anpassas texten till förslaget om att behålla systemet med 
mjölkkvoter.

Ändringsförslag 2132
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast den 31 december 2013 om 
utvecklingen på vinmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 2133
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 158 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utifrån resultaten av de 
konsekvensbedömningar om 
mjölkkvotesystemet och avskaffandet av 
planteringsrätter inom vinsektorn som ska 
genomföras till den 31 december 2012, 
ska kommissionen senast den 30 juni 
2013 lämna in ett förslag om att fortsätta 
eller avbryta avskaffandet av kvoter och 
planteringsrättigheter inom mjölk-, vin-
och sockerbetessektorerna. 

Or. pt

Ändringsförslag 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 158a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 158a
Rapportering inom etanolsektorn

1. När det gäller produkter inom 
etanolsektorn ska medlemsstaterna ge 
kommissionen information om följande:



AM\909523SV.doc 27/90 PE494.489v01-00

SV

a) Produktionen av jordbruksetanol, 
uttryckt i hektoliter ren alkohol och 
fördelad på de råvaror som använts.
b) Avsättningen av jordbruksetanol, 
uttryckt i hektoliter ren alkohol och 
uppdelad efter användningsområden.
c) De lager av jordbruksetanol som fanns 
i medlemsstaten vid slutet av det 
föregående året.
d) Den beräknade produktionen under det 
innevarande året.
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa 
bestämmelser för rapportering av dessa 
uppgifter, särskilt för hur ofta de ska 
lämnas, samt en definition av 
användningsområden.
2. På grundval av de uppgifter som avses i 
punkt 1 och annan tillgänglig information 
ska kommissionen, genom 
genomförandeakter och utan bistånd av 
den kommitté som avses i artikel 323.1, 
göra dels en sammanfattande bedömning 
av unionens marknad för jordbruksetanol 
för det föregående året, dels en preliminär 
bedömning av marknaden för det 
innevarande året.
Den sammanfattande bedömningen av 
unionens marknad för etanol ska även 
innehålla uppgifter om icke 
jordbruksetanol. Kommissionen ska 
genom genomförandeakter fastställa 
exakt vad dessa uppgifter ska innehålla 
samt hur de ska samlas in.
Vid tillämpningen av detta stycke skall 
med "icke jordbruksetanol" avses de 
produkter som omfattas av KN-nummer 
2207, 2208 90 91 och 2208 90 99 som inte 
framställs av de specifika 
jordbruksprodukter som anges i bilaga I 
till fördraget.
3. Kommissionen ska underrätta 
medlemsstaterna om de bedömningar som 
avses i punkt 2.
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Or. en

Ändringsförslag 2135
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel som överförs från reserven för 
kriser inom jordbrukssektorn enligt 
villkoren och förfarandena i punkt 14 i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning47 ska göras tillgängliga för 
åtgärder som omfattas av denna 
förordnings tillämpning för det eller de år 
då tilläggsstödet behövs och som 
genomförs under omständigheter som går 
utöver normal marknadsutveckling.

Medel som överförs från reserven för 
kriser inom jordbrukssektorn enligt 
villkoren och förfarandena i punkt 14 i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning47 ska göras tillgängliga för 
utgifter under kapitel I i denna del för det 
eller de år då tilläggsstödet behövs.

Or. en

Motivering

Krisreservens medel ska endast användas för de mekanismer som anges i artiklarna 154–156 
om undantagsåtgärder i förordningen om en samlad marknadsordning.

Ändringsförslag 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel som överförs från reserven för 
kriser inom jordbrukssektorn enligt 
villkoren och förfarandena i punkt 14 i det 
interinstitutionella avtalet mellan
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 

Medel som överförs från reserven för 
kriser inom jordbrukssektorn enligt 
villkoren och förfarandena i punkt 14 i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
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budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning47 ska göras tillgängliga för 
åtgärder som omfattas av denna 
förordnings tillämpning för det eller de år 
då tilläggsstödet behövs och som 
genomförs under omständigheter som går 
utöver normal marknadsutveckling.

budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning47 ska göras tillgängliga för 
utgifter under kapitel I i denna del för det 
eller de år då tilläggsstödet behövs och som 
genomförs under omständigheter som går 
utöver normal marknadsutveckling.

Or. en

Motivering

Krisreservens medel ska endast användas för de mekanismer som anges i artiklarna 154–156 
om undantagsåtgärder i förordningen om en samlad marknadsordning. Sådana åtgärder 
skulle inte försämra kommissionens möjligheter att svara på krisen utan skulle innebära att 
alla medel används för åtgärder som går längre än den vanliga marknadsförvaltningen och 
som tillhandahålls inom andra delar av förordningen om en samlad marknadsordning.

Ändringsförslag 2137
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel som överförs från reserven för 
kriser inom jordbrukssektorn enligt 
villkoren och förfarandena i punkt 14 i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning47 ska göras tillgängliga för 
åtgärder som omfattas av denna 
förordnings tillämpning för det eller de år 
då tilläggsstödet behövs och som 
genomförs under omständigheter som går 
utöver normal marknadsutveckling.

Medel som överförs från reserven för 
kriser inom jordbrukssektorn enligt 
villkoren och förfarandet i punkt 14 i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning47 ska göras tillgängliga för 
åtgärder som omfattas av denna 
förordnings tillämpning för det eller de år 
då tilläggsstödet behövs och som 
genomförs under omständigheter som går 
utöver normal marknadsutveckling, eller 
om de referenspriser som har fastställts 
enligt artikel 7.2 visar på en kraftig 
ökning av produktionskostnaderna.

Or. fr
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Ändringsförslag 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska bestämma villkoren 
för hur man fastställer att det råder en 
”allvarlig kris på marknaden” som ska 
medföra att man antar undantagsåtgärder 
utöver de vanliga offentliga och privata 
marknadsjusteringsåtgärderna och den 
automatiska tillgången till medel från 
krisreserven.

Or. es

Ändringsförslag 2139
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel ska i synnerhet överföras på detta 
sätt för utgifter inom

utgår

(a) del II avdelning I kapitel I,
(b) del III kapitel VI och
(c) kapitel I i denna del.

Or. en

Motivering

Krisreservens medel ska endast användas för de mekanismer som anges i artiklarna 154–156 
om undantagsåtgärder i förordningen om en samlad marknadsordning.
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Ändringsförslag 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel ska i synnerhet överföras på detta 
sätt för utgifter inom

utgår

(a) del II avdelning I kapitel I,
(b) del III kapitel VI och
(c) kapitel I i denna del.

Or. en

Ändringsförslag 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) del III kapitel VI och utgår

Or. en

Ändringsförslag 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) del II, avdelning I, kapitel II, avsnitt 
3 och 4.

Or. es
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Ändringsförslag 2143
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) del II, avdelning I, kapitel II, avsnitt 
3 och 4. 

Or. it

Ändringsförslag 2144
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) del II, avdelning I, kapitel II, avsnitt 
3 och 4. 

Or. it

Ändringsförslag 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) del II, avdelning I, kapitel II, avsnitt 
3.

Or. es

Ändringsförslag 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund



AM\909523SV.doc 33/90 PE494.489v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, och med avvikelse 
från andra stycket i denna artikel, besluta 
att överföringar av medel inte får göras 
för vissa utgifter enligt led b i den 
punkten om de utgifterna ingår i normal 
marknadsförvaltning. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

utgår

Or. en

Motivering

Krisreservens medel ska endast användas för de mekanismer som anges i artiklarna 154–156 
om undantagsåtgärder i förordningen om en samlad marknadsordning.

Ändringsförslag 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, och med avvikelse 
från andra stycket i denna artikel, besluta 
att överföringar av medel inte får göras 
för vissa utgifter enligt led b i den 
punkten om de utgifterna ingår i normal 
marknadsförvaltning. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2148
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 159 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, och med avvikelse 
från andra stycket i denna artikel, besluta 
att överföringar av medel inte får göras för 
vissa utgifter enligt led b i den punkten om 
de utgifterna ingår i normal 
marknadsförvaltning.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Kommissionen får genom delegerade akter 
i enlighet med artikel 160, och med 
avvikelse från andra stycket i denna artikel, 
besluta att överföringar av medel inte får 
göras för vissa utgifter enligt led b i den 
punkten om de utgifterna ingår i normal 
marknadsförvaltning.

Or. de

Ändringsförslag 2149
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 160 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i denna förordning ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med ikraftträdandet av denna förordning.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i denna förordning ska ges till 
kommissionen för fem år från och med 
ikraftträdandet av denna förordning.
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenheter senast 
nio månader före utgången av perioden 
av fem år. Delegeringen av befogenhet 
ska genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.
I detta fall beslutar Europaparlamentet 
genom en majoritet av sina ledamöter och 
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rådet genom kvalificerad majoritet.

Or. de

Motivering

Europaparlamentet bör aktivt bekräfta överförandet av befogenheter till kommissionen och i 
tveksamma fall inte behöva gå en intern kamp för att återfå sina egna lagstiftningsrättigheter.

Ändringsförslag 2150
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 160 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i denna förordning ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med ikraftträdandet av denna förordning.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i denna förordning ska ges till 
kommissionen för fem år från och med 
ikraftträdandet av denna förordning.

Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenheter senast 
nio månader före utgången av perioden 
av fem år. Delegeringen av befogenhet 
kan förlängas med perioder av samma 
längd om inte Europaparlamentet eller 
rådet framför invändningar mot en sådan 
förlängning senast tre månader före 
utgången av varje period.

Or. de

Ändringsförslag 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 162 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 

2. När hänvisning görs till denna punkt ska 
artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) 
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tillämpas. nr 182/2011 tillämpas.

Or. es

Motivering

Genom detta tillägg ökas rättssäkerheten för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande bestämmelser i förordning (EU) 
nr [KOM(2010)799] ska emellertid 
fortsätta att tillämpas:

Följande bestämmelser i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska emellertid fortsätta att 
tillämpas:

Or. es

Ändringsförslag 2153
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande bestämmelser i förordning (EU) 
nr [KOM(2010)799] ska emellertid 
fortsätta att tillämpas:

Följande bestämmelser i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska emellertid fortsätta att 
tillämpas:

Or. en

Ändringsförslag 2154
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande bestämmelser i förordning (EU) 
nr [KOM(2010)799] ska emellertid 
fortsätta att tillämpas:

Följande bestämmelser i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska emellertid fortsätta att 
tillämpas:

Or. fr

Ändringsförslag 2155
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande bestämmelser i förordning (EU) 
nr [KOM(2010)799] ska emellertid 
fortsätta att tillämpas:

Följande bestämmelser i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska emellertid fortsätta att 
tillämpas:

Or. pl

Ändringsförslag 2156
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) När det gäller sockersektorn: Avdelning 
I i del II, artiklarna 248 och 260–262 samt 
del II i bilaga III till och med utgången av 
regleringsåret 2014/2015 för socker den 30 
september 2015.

(a) När det gäller sockersektorn: Alla 
bestämmelser i förordning (EU) 
1234/2007 och alla tillhörande 
genomföranderegler till och med utgången 
av regleringsåret 2014/2015 för socker den 
30 september 2015. Artikel 51 i förordning 
(EG) nr 1234/2007 ska upphöra att gälla 
den 1 januari 2014.

Or. fr
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Ändringsförslag 2157
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) När det gäller sockersektorn: Avdelning 
I i del II, artiklarna 248 och 260–262 samt 
del II i bilaga III till och med utgången av 
regleringsåret 2014/2015 för socker den 30 
september 2015.

(a) När det gäller sockersektorn: Alla 
bestämmelser i förordning (EU) 
1234/2007 och alla tillhörande 
genomförandeförordningar till och med 
utgången av regleringsåret 2014/2015 för 
socker den 30 september 2015.

Or. en

Ändringsförslag 2158
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) När det gäller sockersektorn: Avdelning 
I i del II, artiklarna 248 och 260–262 samt 
del II i bilaga III till och med utgången av 
regleringsåret 2014/2015 för socker den 30 
september 2015.

(a) När det gäller sockersektorn: Alla 
bestämmelser i förordning (EU) 
1234/2007 och alla tillhörande 
genomförandebestämmelser till och med 
utgången av regleringsåret 2014/2015 för 
socker den 30 september 2015.

Or. pl

Ändringsförslag 2159
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) När det gäller sockersektorn: Avdelning 
I i del II, artiklarna 248 och 260–262 samt 

(a) När det gäller sockersektorn: Avdelning 
I i del II, artiklarna 248 och 260–262 samt 
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del II i bilaga III till och med utgången av 
regleringsåret 2014/2015 för socker den 30 
september 2015.

del II i bilaga III till och med utgången av 
regleringsåret 2016/2017 för socker den 30 
september 2017.

Or. en

Motivering

En förlängning av kvotsystemet med två år ger sektorn en mjuklandning. Förlängningen bör 
begränsas till två år för att göra sockersektorn konkurrenskraftigare.

Ändringsförslag 2160
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) När det gäller sockersektorn: Avdelning 
I i del II, artiklarna 248 och 260–262 samt 
del II i bilaga III till och med utgången av 
regleringsåret 2014/2015 för socker den 30 
september 2015.

(a) När det gäller sockersektorn: Avdelning 
I i del II, artiklarna 248 och 260–262 samt 
del II i bilaga III till och med utgången av 
regleringsåret 2016/2017 för socker den 30 
september 2017.

Or. en

Motivering

En förlängning av kvotsystemet med två år ger sektorn en mjuklandning. Förlängningen bör 
begränsas till två år för att göra sockersektorn konkurrenskraftigare.

Ändringsförslag 2161
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) När det gäller sockersektorn: Avdelning 
I i del II, artiklarna 248 och 260–262 samt 
del II i bilaga III till och med utgången av 
regleringsåret 2014/2015 för socker den 30 

(a) När det gäller sockersektorn: Avdelning 
I i del II, artiklarna 248 och 260–262 samt 
del II i bilaga III till och med utgången av 
regleringsåret 2014/2015 för socker den 30 
september 2015, efter en 
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september 2015. konsekvensbedömning från 
kommissionen där man beaktar den 
globala sockerrörs- och 
sockerbetesmarknaden, eller när 
konsekvensbedömningen har visat att det 
behövs exceptionella åtgärder, som då ska 
avslutas senast 2020 och åtföljas av ett 
avskaffande av importtullarna på 
sockerrör.

Or. en

Ändringsförslag 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bestämmelserna rörande systemet för 
begränsning av mjölkproduktionen i del 
II avdelning I kapitel III till och med den 
31 mars 2015.

utgår

Or. es

Motivering

Det nuvarande mjölkkvotesystemet bör behållas, utan möjlighet att öka den totala 
mjölkproduktionen i EU.

Ändringsförslag 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bestämmelserna rörande systemet för 
begränsning av mjölkproduktionen i del 

utgår
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II avdelning I kapitel III till och med den 
31 mars 2015.

Or. es

Motivering

Denna artikel måste utgå för att anpassa texten till bevarandet av mjölkkvotesystemet.

Ändringsförslag 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) När det gäller vinsektorn: utgår
(i) Artiklarna 82–87 vad gäller de 
områden som avses i artikel 82.2 och som 
ännu inte har röjts och vad gäller de 
områden som avses i artikel 83.1 och som 
ännu inte har reglerats till dess att 
områdena har röjts eller reglerats.
(ii) Övergångssystemet för 
planteringsrätter enligt del II avdelning I 
kapitel III avsnitt V underavsnitt II till 
och med den 31 december 2015, eller, i 
den mån det krävs för att ge verkan åt ett 
beslut som medlemsstaterna fattat enligt 
artikel 89.5, till och med den 31 december 
2018.

Or. es

Motivering

Det nuvarande systemet ttmed vinplanteringsrätter samt det övergripande produktionstaket i 
EU bör behållas.

Ändringsförslag 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Övergångssystemet för 
planteringsrätter enligt del II avdelning I 
kapitel III avsnitt V underavsnitt II till 
och med den 31 december 2015, eller, i 
den mån det krävs för att ge verkan åt ett 
beslut som medlemsstaterna fattat enligt 
artikel 89.5, till och med den 31 december 
2018.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Övergångssystemet för 
planteringsrätter enligt del II avdelning I 
kapitel III avsnitt V underavsnitt II till 
och med den 31 december 2015, eller, i 
den mån det krävs för att ge verkan åt ett 
beslut som medlemsstaterna fattat enligt 
artikel 89.5, till och med den 31 december 
2018.

utgår

Or. fr

Motivering

Det nuvarande systemet för planteringsrätter inom vinsektorn bör behållas av ekonomiska, 
sociala och miljömässiga skäl och för att bevara ett kulturarv vid regionalplanering i 
landsbygdsområden med en vinodlingstradition, samt för att gå utöver kraven på att bara 
bevara europeiska vinprodukter och upprätthålla deras mångfald, prestige och kvalitet.

Ändringsförslag 2167
Jean-Paul Gauzès
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Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Artikel 293 första och andra styckena till 
och med utgången av regleringsåret 
2013/2014 för socker.

e) Artikel 182.3 första och andra styckena 
till och med utgången av regleringsåret 
2013/2014 för socker.

Or. fr

Ändringsförslag 2168
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Artikel 293 första och andra styckena till 
och med utgången av regleringsåret 
2013/2014 för socker.

e) Artikel 182.3 första och andra styckena 
till och med utgången av regleringsåret 
2018/2019 för socker.

Or. fr

Ändringsförslag 2169
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 165 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
101 samt bilaga III emellertid tillämpas
först efter utgången av regleringsåret
2014/2015 för socker den 1 oktober 2015.

För sockersektorn ska dock 

(a) artiklarna 7, 16 och 17a samt bilaga III 
endast tillämpas från början av 
regleringsåret 2015/2016, med start den 
1 oktober 2015, 
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(b) artiklarna 106–108, 113 b och Del II –
Avdelning II – Kapitel III – Avsnitt 3 a 
rörande sockersektorn endast tillämpas 
efter utgången av regleringsåret 
2019/2020 den 1 oktober 2020, utan att 
detta påverkar artikel 158 (bb).

Or. fr

Ändringsförslag 2170
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 165 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
101 samt bilaga III emellertid tillämpas 
först efter utgången av regleringsåret 
2014/2015 för socker den 1 oktober 2015.

När det gäller sockersektorn ska dock

a) artiklarna 7, 16 och 17a samt bilaga III 
endast tillämpas från början av 
regleringsåret 2015/2016 för socker, med 
start den 1 oktober 2015,

b) artiklarna 106–108, 113 b och Del II –
Avdelning II – Kapitel III – Avsnitt 3 a 
rörande sockersektorn endast tillämpas 
efter utgången av regleringsåret 
2019/2020 den 1 oktober 2020, utan att 
detta påverkar artikel 158 (bb).

Or. pl

Ändringsförslag 2171
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 165 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
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101 samt bilaga III emellertid tillämpas 
först efter utgången av regleringsåret
2014/2015 för socker den 1 oktober 2015.

17a samt bilaga III emellertid endast 
tillämpas från början av regleringsåret
2015/2016 för socker, med start den 
1 oktober 2015.

För sockersektorn ska artiklarna 106–
108, 113 b och Del II – Avdelning II –
Kapitel III – Avsnitt 3 a[C1] endast
tillämpas efter utgången av regleringsåret 
2019/2020 för socker den 1 oktober 2020, 
utan att detta påverkar artikel 158 (bb).

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att undvika en situation där ett regleringsår omfattas av 
två rättsliga ramar så att det uppstår ett behov av att skapa rättslig klarhet och 
marknadsstabilitet. Det innehåller uppgifter om vilka horisontala bestämmelser som bör gälla 
för vilken period, därav hänvisningen till de olika perioderna från 2015 och från 2020 och 
framåt.

Ändringsförslag 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 165 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
101 samt bilaga III emellertid tillämpas 
först efter utgången av regleringsåret 
2014/2015 för socker den 1 oktober 2015.

För sockersektorn ska artikel 101 tillämpas 
först efter utgången av regleringsåret 
2019/2020 för socker den 1 oktober 2020.

Or. es

Motivering

Vi anser att artikel 101 bör gälla när systemet med sockerkvoter avskaffas, dvs. i slutet av 
regleringsåret 2019/2020.

Ändringsförslag 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger
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Förslag till förordning
Artikel 165 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
101 samt bilaga III emellertid tillämpas 
först efter utgången av regleringsåret 
2014/2015 för socker den 1 oktober 2015.

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
101 samt bilaga III emellertid tillämpas 
åtminstone fram till slutet av 
regleringsåret 2019/2020 för socker den 1 
oktober 2020.

Or. de

Ändringsförslag 2174
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 165 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
101 samt bilaga III emellertid tillämpas 
först efter utgången av regleringsåret 
2014/2015 för socker den 1 oktober 2015.

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
101 samt bilaga III emellertid tillämpas 
först efter utgången av regleringsåret 
2016/2017 för socker den 1 oktober 2017.

Or. en

Motivering

En förlängning av kvotsystemet med två år ger sektorn en mjuklandning. Förlängningen bör 
begränsas till två år för att göra sockersektorn konkurrenskraftigare.

Ändringsförslag 2175
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 165 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
101 samt bilaga III emellertid tillämpas 

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
101 samt bilaga III emellertid tillämpas 
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först efter utgången av regleringsåret 
2014/2015 för socker den 1 oktober 2015.

först efter utgången av regleringsåret 
2016/2017 för socker den 1 oktober 2017.

Or. en

Motivering

En förlängning av kvotsystemet med två år ger sektorn en mjuklandning. Förlängningen bör 
begränsas till två år för att göra sockersektorn konkurrenskraftigare.

Ändringsförslag 2176
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 165 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
101 samt bilaga III emellertid tillämpas 
först efter utgången av regleringsåret 
2014/2015 för socker den 1 oktober 2015.

Artiklarna 7 och 16 ska emellertid 
tillämpas först efter utgången av 
regleringsåret 2014/2015 för socker den 1 
oktober 2015

Or. fr

Motivering

Genom detta ändringsförslag tar man hänsyn till de gällande bestämmelserna om socker, som 
gäller till och med den 30 september 2015, och till de viktigaste reglerna i förordningen om 
en samlad marknadsordning inom socker, inklusive referenspriserna och stödet för privat 
lagring, vilket bör förlängas till 2020. 

Ändringsförslag 2177
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 165 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För sockersektorn ska artiklarna 7, 16 och 
101 samt bilaga III emellertid tillämpas 
först efter utgången av regleringsåret 
2014/2015 för socker den 1 oktober 2015.

Artiklarna 7 och 16 ska emellertid 
tillämpas först efter utgången av 
regleringsåret 2014/2015 för socker den 1 
oktober 2015
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Or. pl

Ändringsförslag 2178
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del V – produktlinje (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ex 1204 99 15 – hampfrön avsedda för 
utsäde

Or. fr

Ändringsförslag 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Bilaga I – del IX – produktlinje (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

0714201
Färsk, hel sötpotatis som är avsedd att 
används som livsmedel.

Or. it

Ändringsförslag 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga I – del XXI – produktlinje (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Råalkohol med en alkoholhalt på mindre 
än 96 volymprocent som fortfarande 



AM\909523SV.doc 49/90 PE494.489v01-00

SV

uppvisar de använda råvarornas 
organoleptiska egenskaper räknas som 
etylalkohol i den mening som avses i 
punkt 1, förutsatt att denna råalkohol 
efter bearbetningen säljs som ethylalkohol 
i den mening som avses i punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 2181
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Bilaga II – del Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ia. NÄRMARE FÖRESKRIFTER FÖR 
ÖVERFÖRING AV SOCKER- ELLER 
ISOGLUKOSKVOTER I ENLIGHET 
MED ARTIKEL 101K
I

Vid tillämpning av denna bilaga avses 
med
a) sammanslagning av företag: att 
sammanföra två eller flera företag till ett 
enda företag,
b) överlåtelse av ett företag: överföring 
eller övertagande av tillgångar som tillhör 
ett företag, vilket har tilldelats kvoter, till 
fördel för ett eller flera andra företag,
c) överlåtelse av en fabrik: överföring av 
äganderätten till en teknisk enhet, 
inklusive hela den anläggning som behövs 
för att tillverka produkten i fråga, till ett 
eller flera företag, som helt eller delvis 
övertar produktionen hos det företag som
överför sin äganderätt,
d) arrendering av en fabrik: arrendeavtal 
för en teknisk enhet som arrendatorn 
avser att driva, inklusive hela den 
anläggning som behövs för tillverkning av 
socker, som gäller för minst tre på 
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varandra följande regleringsår och som 
parterna förbinder sig att inte säga upp 
före utgången av det tredje året, med ett 
företag som är etablerat inom samma 
medlemsstat som fabriken i fråga, om 
företaget som arrenderar nämnda enhet 
efter det att arrendeavtalet börjat gälla 
kan betraktas som ett enbart 
sockerproducerande företag beträffande 
hela sin produktion.
II

1. I händelse av en sammanslagning eller 
överlåtelse av sockerproducerande företag 
och i händelse av överlåtelse av 
sockerfabriker ska kvoterna ändras enligt 
följande:
a) Vid en sammanslagning av 
sockerproducerande företag ska 
medlemsstaterna tilldela det företag som 
skapas genom sammanslagningen en kvot 
som är lika med summan av de kvoter 
som företagen hade tilldelats före 
sammanslagningen.
b) Vid överlåtelse av ett 
sockerproducerande företag ska 
medlemsstaten tilldela mottagaren det 
överlåtna företagets kvot för 
sockerproduktion. Om det finns mer än en 
mottagare ska fördelningen göras i 
proportion till den sockerproduktion som 
var och en av dem tar över.
c) Vid en överlåtelse av en sockerfabrik 
ska medlemsstaten minska kvoten för det 
överlåtande företaget och öka kvoten för 
mottagande företag i proportion till den 
produktion som vart och ett av företagen 
tar över.
2. Vid stängning av ett 
sockerproducerande företag, av något 
annat skäl än det som anges i punkt 1 a, 
får medlemsstaten tilldela den del av 
kvoterna som påverkas av denna 
stängning till ett eller flera andra 
sockerproducerande företag.
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3. Om en fabrik som tillhör ett 
sockerproducerande företag utarrenderas 
kan medlemsstaten minska kvoten för det 
företag som arrenderar ut fabriken och 
överföra denna del av kvoten på det 
företag som arrenderar fabriken i avsikt 
att producera socker där.
Om arrendet upphör inom den period på 
tre regleringsår som avses i punkt I d ska 
den justering av kvoten som gjorts enligt 
första stycket i denna punkt återkallas 
retroaktivt av medlemsstaten till den dag 
då arrendet började löpa. Om avtalet 
emellertid upphör på grund av force 
majeure ska medlemsstaten inte vara 
förpliktigad att återkalla justeringen.
4. Om ett sockerproducerande företag inte 
längre kan garantera att det kan fullgöra 
sina skyldigheter enligt 
unionslagstiftningen gentemot berörda 
sockerbets- eller sockerrörsodlare, och om 
de behöriga myndigheterna i den berörda 
medlemsstaten har fastlagt att så är fallet, 
kan medlemsstaten för ett eller flera 
regleringsår överföra den del av kvoterna 
som berörs till ett eller flera 
sockerproducerande företag i proportion 
till storleken på den produktion de tar 
över.
III

Vid sammanslagning eller överlåtelse av 
isoglukosproducerande företag eller 
överlåtelse av en isoglukosproducerande 
fabrik får medlemsstaten fördela de 
berörda kvoterna för produktion av 
isoglukos till ett eller flera andra företag, 
vare sig de redan har en produktionskvot 
eller inte.
IV

Åtgärder enligt avsnitten II och III kan 
endast vidtas om
a) hänsyn har tagits till alla berörda 
parters intressen,
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b) den berörda medlemsstaten anser att 
dessa åtgärder kan förbättra sockerbets-, 
sockerrörs- och 
sockerproduktionssektorernas struktur,
c) de gäller företag etablerade inom de 
territorier som kvoterna i bilaga IIIb 
avser.
V

Om sammanslagningen eller överlåtelsen 
sker mellan den 1 oktober och den 30 
april det följande året ska bestämmelserna 
i avsnitten II och III gälla för det 
innevarande regleringsåret.
Om sammanslagningen eller överlåtelsen 
sker mellan den 1 maj och 
den 30 september samma år ska 
bestämmelserna i avsnitten II och III 
gälla för det påföljande regleringsåret.
VI

Vid tillämpningen av avsnitten II och III 
ska medlemsstaterna underrätta 
kommissionen om de justerade kvoterna 
inom 15 dagar efter utgången av de 
perioder som anges i avsnitt V.

Or. pl

Ändringsförslag 2182
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Bilaga II – del Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del I a Definitioner avseende 
sockersektorn:
Heltidsraffinaderi: produktionsenhet
a) vars enda verksamhet består av att 
raffinera importerat rårörsocker och
b) som inte kombinerar raffinerat, 
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importerat råsocker med någon annan 
verksamhet.
En produktionsenhet som raffinerade 
minst 15 000 ton importerat råsocker för 
raffinering under regleringsåret 
2004/2005 ska också benämnas 
heltidsraffinaderi.

Or. en

Ändringsförslag 2183
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. vuxna nötkreatur: nötkreatur som är åtta
månader gamla eller äldre.

2. vuxna nötkreatur: nötkreatur som är tolv
månader gamla eller äldre.

Or. en

Ändringsförslag 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. vuxna nötkreatur: nötkreatur som är åtta
månader gamla eller äldre.

2. vuxna nötkreatur: nötkreatur som är tolv
månader gamla eller äldre.

Or. pl

Motivering

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
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wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny. 
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Ändringsförslag 2185
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. vuxna nötkreatur: nötkreatur som är åtta
månader gamla eller äldre.

2. vuxna nötkreatur: nötkreatur som är tolv
månader gamla eller äldre.

Or. lt

Ändringsförslag 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. honung: det naturliga söta ämne som 
Apis mellifera-bin bereder av nektar från 
växter eller av sekret från levande 
växtdelar eller av exkret av växtsugande 
insektsarter på de levande växtdelarna, som 
bina samlar och omvandlar genom att 
förena dem med egna särskilda ämnen, 
deponerar, torkar, lagrar och låter utvecklas 
i vaxkakor.

1. honung: det naturliga söta ämne som 
Apis mellifera-bin bereder av nektar från 
växter eller av sekret från levande 
växtdelar eller av exkret av växtsugande 
insektsarter på de levande växtdelarna, som 
bina samlar och omvandlar genom att 
förena dem med egna särskilda ämnen, 
deponerar, torkar, lagrar och låter utvecklas 
i vaxkakor. Honung består framför allt av 
olika sockerarter, i synnerhet fruktsocker 
och glukos samt andra substanser såsom 
organiska syror, enzymer och fasta 
partiklar som kommer från 
honungsinsamling, däribland pollen, men 
inga av dessa partiklar kan anses vara en 
beståndsdel i honung.

Or. es
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Ändringsförslag 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. honung: det naturliga söta ämne som 
Apis mellifera-bin bereder av nektar från 
växter eller av sekret från levande 
växtdelar eller av exkret av växtsugande 
insektsarter på de levande växtdelarna, som 
bina samlar och omvandlar genom att 
förena dem med egna särskilda ämnen, 
deponerar, torkar, lagrar och låter utvecklas 
i vaxkakor.

1. honung: det naturliga söta ämne som 
Apis mellifera-bin bereder av nektar från 
växter eller av sekret från levande 
växtdelar eller av exkret av växtsugande 
insektsarter på de levande växtdelarna, som 
bina samlar och omvandlar genom att 
förena dem med egna särskilda ämnen, 
deponerar, torkar, lagrar och låter utvecklas 
i vaxkakor. Honung består framför allt av 
olika sockerarter, i synnerhet fruktsocker 
och glukos samt andra substanser såsom 
organiska syror, enzymer och fasta 
partiklar som kommer från 
honungsinsamling, däribland pollen, men 
inga av dessa partiklar kan anses vara en 
beståndsdel i honung.

Or. es

Motivering

Genom detta ändringsförslag till definitionen av honung justeras beskrivningen av produkten. 
Man bör specifikt hänvisa till de grundläggande substanser som ingår i honung.

Ändringsförslag 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med biodlingsprodukter avses honung, 
bivax, drottninggelé, propolis eller pollen.

2. Med biodlingsprodukter avses honung, 
bivax, drottninggelé, propolis och pollen.
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”Bivax” är en naturlig lipid som består av 
sekret från vaxkörtlarna hos arbetsbin av 
arten Apis mellifera och som används för 
att bygga vaxkakor.
”Bidrottningsgelé” är ett naturligt ämne 
som utsöndras från ambins (Apis 
mellifera) salivkörtlar och 
mandibularkörtlar och som används för 
att mata larverna och drottningen, inga 
andra ämnen får tillsättas.
”Kittvax” är ett ämne som samlas in från 
vissa plantor och som arbetsbin av arten 
Apis mellifera omvandlar genom att 
tillfoga sitt egna sekret (huvudsakligen 
vax- och salivsekret) och sedan använda 
som kitt.
”Pollen” är en kompakt, mer eller mindre 
rund substans som består av en 
agglutination av han-gameter från 
blommor med hjälp av nektar, salivsekret 
och den mekaniska aktiviteten i det tredje 
benparet hos arbetsbin av arten Apis 
mellifera; pollen samlas in och omformas 
till pollenbollar för att kunna flyttas till 
och lagras i kupan, inga andra ämnen får 
tillsättas.
”Bipollen” eller ”bibröd” är de 
pollenbollar som bina har spridit ut i 
vaxkakans celler och som har genomgått 
viss naturlig transformation genom 
närvaron av enzymer och 
mikroorganismer. Detta pollen kan vara 
täckt med honung.

Or. es

Motivering

Jordbruksprodukter måste definieras.

Ändringsförslag 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med biodlingsprodukter avses honung, 
bivax, drottninggelé, propolis eller pollen.

2. Med biodlingsprodukter avses honung, 
bivax, drottninggelé, propolis och pollen.

Or. es

Ändringsförslag 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Biodlingsprodukter bör definieras på 
EU-nivå:
– Bidrottningsgelé:
Naturligt ämne som utsöndras från 
ambins (Apis mellifera) salivkörtlar och 
mandibularkörtlar. Bidrottningsgelé 
används framför allt för att mata larver 
och drottningar och är en färsk, naturlig 
och obehandlad produkt. Den kan 
filtreras (utan ultrafiltrering) men inga 
ämnen får tillsättas.
– Pollengranulat:
Pollenkorn som arbetsbin av arten Apis 
mellifera har samlat genom att det fastnar 
på deras bakben med hjälp av honung 
och/eller nektar och bisekret. Det utgör 
bisamhällets proteinkälla och är en 
naturlig produkt utan tillsatser som 
skördas vid ingången till kupan.
– Bipollen eller bibröd:
Pollengranulat som bina har packat in i 
vaxkakans celler där de genomgår en 
naturlig process och bildar enzymer och 
kommensala mikroflora. Ambina 
använder det för att mata biynglen. Det 
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får inte innehålla några tillsatser förutom 
vax från vaxkakans celler.
– Bivax
Ämne som enbart består av sekret från 
vaxkörtlarna på arbetsbin av arten Apis 
mellifera och som används för att bygga 
vaxkakor.
– Kittvax:
Harts från uteslutande naturligt och 
vegetabiliskt material som arbetsbin av 
arten Apis mellifera har hämtat från vissa 
växter och blandat med sitt egna sekret 
(framför allt vax och salivsekret) för att 
sedan använda det för att skydda kupan.

– Bigift
Sekret från binas giftblåsa som de 
använder för att försvara kupan mot 
angripare.

Or. en

Ändringsförslag 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Definition av biodlingsprodukter
– Bidrottningsgelé:
Naturligt ämne som utsöndras från 
ambins (Apis mellifera) salivkörtlar och 
mandibularkörtlar. Bidrottningsgelé 
används framför allt för att mata larver 
och drottningar och är en färsk, naturlig 
och obehandlad produkt. Den kan 
filtreras (utan ultrafiltrering) men inga 
ämnen får tillsättas.
– Pollengranulat:
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Pollenkorn som arbetsbin av arten Apis 
mellifera har samlat genom att det fastnar 
på deras bakben med hjälp av honung 
och/eller nektar och bisekret. Det utgör 
bisamhällets proteinkälla och är en 
naturlig produkt utan tillsatser som 
skördas vid ingången till kupan.
– Bipollen eller bibröd:
Pollengranulat som bina har packat in i 
vaxkakans celler där de genomgår en 
naturlig process och bildar enzymer och 
kommensala mikroflora. Ambina 
använder det för att mata biynglen. Det 
får inte innehålla några tillsatser förutom 
vax från vaxkakans celler.
– Bivax
Ämne som enbart består av sekret från 
vaxkörtlarna på arbetsbin av arten Apis 
mellifera och som används för att bygga 
vaxkakor.
– Kittvax:
Harts från uteslutande naturligt och 
vegetabiliskt material som arbetsbin av 
arten Apis meillifera har hämtat från 
vissa växter och blandat med sitt egna 
sekret (framför allt vax och salivsekret) 
för att sedan använda det för att skydda 
kupan.
– Bigift
Sekret från binas giftblåsa som de 
använder för att försvara kupan mot 
angripare.

Or. en

Ändringsförslag 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Definition av biodlingsprodukter
– Bidrottningsgelé:
Naturligt ämne som utsöndras från 
ambins (Apis mellifera) salivkörtlar och 
mandibularkörtlar. Bidrottningsgelé 
används framför allt för att mata larver 
och drottningar och är en färsk, naturlig 
och obehandlad produkt. Den kan 
filtreras (utan ultrafiltrering) men inga 
ämnen får tillsättas.
– Pollengranulat:
Pollenkorn som arbetsbin av arten Apis 
mellifera har samlat genom att det fastnar 
på deras bakben med hjälp av honung 
och/eller nektar och bisekret. Det utgör 
bisamhällets proteinkälla och är en 
naturlig produkt utan tillsatser som 
skördas vid ingången till kupan.
– Bipollen eller bibröd:
Pollengranulat som bina har packat in i 
vaxkakans celler där de genomgår en 
naturlig process och bildar enzymer och 
kommensala mikroflora. Ambina 
använder det för att mata biynglen. Det 
får inte innehålla några tillsatser förutom 
vax från vaxkakans celler.
– Bivax
Ämne som enbart består av sekret från 
vaxkörtlarna på arbetsbin av arten Apis 
mellifera och som används för att bygga 
vaxkakor.
– Kittvax:
Harts från uteslutande naturligt och 
vegetabiliskt material som arbetsbin av 
arten Apis meillifera har hämtat från 
vissa växter och blandat med sitt egna 
sekret (framför allt vax och salivsekret) 
för att sedan använda det för att skydda 
kupan.
– Bigift
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Sekret från binas giftblåsa som de 
använder för att försvara kupan mot 
angripare.

Or. en

Ändringsförslag 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. ”Bivax” är en naturlig lipid som 
består av sekret från vaxkörtlarna hos 
arbetsbin av arten Apis mellifera och som 
används för att bygga vaxkakor.

Or. es

Ändringsförslag 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. ”Bidrottningsgelé” är ett naturligt 
ämne som utsöndras från ambins (Apis 
mellifera) salivkörtlar och 
mandibularkörtlar och som används för 
att mata larverna och drottningen, inga 
andra ämnen får tillsättas.

Or. es

Ändringsförslag 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. ”Kittvax” är ett ämne som samlas in 
från vissa plantor och som arbetsbin av 
arten Apis mellifera omvandlar genom att 
tillfoga sitt egna sekret (huvudsakligen 
vax- och salivsekret) och sedan använda 
som kitt.

Or. es

Ändringsförslag 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. ”Pollen” är en kompakt, mer eller 
mindre rund substans som består av en 
agglutination av han-gameter från 
blommor med hjälp av nektar, salivsekret 
och den mekaniska aktiviteten i det tredje 
benparet hos arbetsbin av arten Apis 
mellifera; pollen samlas in och omformas 
till pollenbollar för att kunna flyttas till 
och lagras i kupan, inga andra ämnen får 
tillsättas.

Or. es

Ändringsförslag 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Bilaga II – del VIII – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. ”Bipollen” eller ”bibröd” är de 
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pollenbollar som bina har spridit ut i 
vaxkakans celler och som har genomgått 
viss naturlig transformation genom 
närvaron av enzymer och 
mikroorganismer. Detta pollen kan vara 
täckt med honung.

Or. es

Ändringsförslag 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Bilaga IIIa (ny)

Bilaga III a

UNIONSSKALOR FÖR KLASSIFICERING AV SLAKTKROPPAR ENLIGT ARTIKEL 
20A

A. Unionsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur

I. Definitioner

Följande definitioner ska gälla:

1. slaktkroppar: hela kroppar av slaktade djur, som är avblodade, urtagna och flådda,

2. halva slaktkroppar: produkter som erhålls genom en symmetrisk delning av den 
slaktkropp som avses i 1 genom mitten av varje hals-, bröst-, länd- och korskota och 
genom bröstbenet och bäckenbensfogen.

II. Kategorier

Slaktkropparna ska delas in i följande kategorier:

A. Slaktkroppar av okastrerade handjur som är yngre än två år.
B. Slaktkroppar av andra okastrerade handjur.
C. Slaktkroppar av kastrerade handjur.
D. Slaktkroppar av hondjur som har kalvat.
E. Slaktkroppar av andra hondjur.

III. Klassificering

Slaktkropparna ska klassificeras genom på varandra följande bedömningar av följande:

1. Konformation enligt följande:
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Slaktkroppsprofilernas utveckling, särskilt vad gäller de väsentliga delarna (lår, rygg, bog)

Konformation
sklass

Varubeskrivning

S 
Överlägsen

Alla profiler ytterst konvexa. Exceptionell muskelutveckling (dubbel-
muskulös slaktkroppstyp).

E 
Utmärkt

Alla profiler konvexa till mycket konvexa. Utmärkt muskelutveckling.

U 
Mycket bra

På det hela taget konvexa profiler. Mycket god muskelutveckling.

R 
Bra

På det hela taget raka profiler. Bra muskelutveckling.

O 
Godtagbar

Raka till konkava profiler. Genomsnittlig muskelutveckling.

P 
Mindre bra

Alla profiler konkava till mycket konkava. Mindre god 
muskelutveckling.

2. Fettansättning enligt följande definitioner:

Mängd fett på slaktkroppens utsida och i brösthålan.

Fettansättnings
klass

Varubeskrivning

1 
Låg

Ingen till låg fettansättning.

2 
Lätt

Lätt fettansättning, köttet synligt nästan överallt.

3 
Genomsnittlig

Köttet, med undantag för lår och bog, nästan överallt täckt med fett, 
lätta ansamlingar av fett i brösthålan.

4
Hög

Köttet täckt av fett men fortfarande delvis synligt på lår och bog, vissa 
tydliga ansamlingar av fett i brösthålan.

5 
Mycket hög

Hela slaktkroppen täckt av fett; stora ansamlingar i brösthålan.

Medlemsstaterna ska tillåtas att dela in var och en av de klasser som avses i punkterna 1 
och 2 i högst tre underklasser.

B. Unionsskala för klassificering av slaktkroppar av gris

I. Traditionellt uttryck:

slaktkroppar: kroppar av slaktade grisar, som är avblodade och urtagna, hela eller delade 
längs mittlinjen.

II. Klassificering
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Slaktkroppar ska indelas i klasser enligt sitt uppskattade innehåll av magert kött och 
klassificeras enligt följande:

Klass Magert kött som andel av slaktkroppsvikten
S 60 % eller mer*
E 55 % eller mer
U 50 % eller mer, men mindre är 55 %
R 45 % eller mer, men mindre är 50 %
O 40 % eller mer, men mindre är 45 %
P Mindre än 40 %
(*) [Medlemsstaterna får införa en särskild klass för 60 % eller mer magert kött, angiven 
med bokstaven S, för grisar som har slaktats på deras territorium.]

C. Unionsskala för klassificering av slaktkroppar av får

I. Traditionellt uttryck:

När det gäller begreppen slaktkroppar och halva slaktkroppar ska definitionerna i 
punkt A.I gälla.

II. Kategorier

Slaktkropparna ska delas in i följande kategorier:

A. Slaktkroppar av får som är yngre än tolv månader.
B. Slaktkroppar av andra får.

III. Klassificering

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. Genom undantag från punkt 1 får kommissionen, genom genomförandeakter som antas 
utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 162.2 eller 162.3, dock tillåta 
medlemsstaterna att för lamm med en slaktkroppsvikt under 13 kg använda 
klassificeringskriterierna

(a) slaktkroppsvikt,
(b) köttets färg,
c) fettansättningsgraden.

Or. en
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Ändringsförslag 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Bilaga IIIa (ny)

BILAGA IIIa 

NATIONELLA OCH REGIONALA KVOTER FÖR PRODUKTION AV SOCKER, 
ISOGLUKOS OCH INULINSIRAP ENLIGT ARTIKEL 101h  

(i ton)

Medlemsstater eller regioner 
(1)

Socker 
(2) 

Isoglukos 
(3) 

Inulinsirap 
(4) 

Belgien 676 235,0 114 580,2 0
Bulgarien 0 89 198,0
Tjeckien 372 459,3
Danmark 372 383,0
Tyskland 2 898 255,7 56 638,2
Irland 0
Grekland 158 702,0 0
Spanien 498 480,2 53 810,2
Frankrike (moderlandet) 3 004 811,15 0
De franska utomeuropeiska 
departementen

432 220,05

Italien 508 379,0 32 492,5
Lettland 0
Litauen 90 252,0
Ungern 105 420,0 220 265,8
Nederländerna 804 888,0 0 0
Österrike 351 027,4
Polen 1 405 608,1 42 861,4
Portugal (fastlandet) 100 000,0 12 500,0
Autonoma regionen Azorerna 9 953,0
Rumänien 104 688,8 0
Slovenien 0
Slovakien 112 319,5 68 094,5
Finland 80 999,0 0
Sverige 293 186,0
Förenade kungariket 1 056 474,0 0

TOTALT 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. pt
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Ändringsförslag 2200
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Bilaga IIIa (ny)

Bilaga III a

NATIONELLA OCH REGIONALA KVOTER FÖR PRODUKTION AV SOCKER, 
ISOGLUKOS OCH INULINSIRAP ENLIGT ARTIKEL 101h

(i ton)

Medlemsstater eller 
regioner

2014/15 2015/16

socker isoglukos inulinsirap socker isoglukos inulinsirap
Belgien 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
Bulgarien 0 89198,0 0 93657,9
Tjeckien 372,459,3 372,459,3
Danmark 372,383,0 372,383,0
Tyskland 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Irland 0 0
Grekland 158702,0 0 158702,0 0
Spanien 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
Frankrike 
(moderlandet)

3004811,15 0 3004811,15 0

De franska 
utomeuropeiska 
departementen

432220,05 432220,05

Italien 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Lettland 0 0
Litauen 90252,0 90252,0
Ungern 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Nederländerna 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Österrike 351027,4 351027,4
Polen 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Portugal (fastlandet) 0 12500,0 0 13125
Autonoma regionen 
Azorerna

9953,0 9953,0

Rumänien 104688,8 0 104688,8 0
Slovenien 0 0
Slovakien 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Finland 80999,0 0 80999,0
Sverige 293186,0 293186,0
Förenade kungariket 1056474,0 0 1056474,0
Totalt 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

Medlemsstater eller 
regioner

2016/17 2017/18

socker isoglukos inulinsirap socker isoglukos inulinsirap
Belgien 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Bulgarien 0 98340,8 0 103257,8
Tjeckien 372,459,3 372,459,3
Danmark 372,383,0 372,383,0
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Tyskland 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Irland 0 0
Grekland 158702,0 0 158702,0 0
Spanien 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
Frankrike 
(moderlandet)

3004811,15 0 3004811,15 0

De franska 
utomeuropeiska 
departementen

432220,05 432220,05

Italien 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Lettland 0 0
Litauen 90252,0 90252,0
Ungern 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Nederländerna 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Österrike 351027,4 351027,4
Polen 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Portugal (fastlandet) 0 13781,25 0 14470,3
Autonoma regionen 
Azorerna

9953,0 9953,0

Rumänien 104688,8 0 104688,8 0
Slovenien 0 0
Slovakien 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Finland 80999,0 80999,0
Sverige 293186,0 293186,0
Förenade kungariket 1056474,0 1056474,0
Totalt 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

Medlemsstater eller 
regioner

2018/19 2019/2020

socker isoglukos inulinsirap socker isoglukos inulinsirap
Belgien 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Bulgarien 0 108420,7 0 113841,8
Tjeckien 372,459,3 372,459,3
Danmark 372,383,0 372,383,0
Tyskland 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Irland 0 0
Grekland 158702,0 0 158702,0 0
Spanien 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
Frankrike 
(moderlandet)

3004811,15 0 3004811,15 0

De franska 
utomeuropeiska 
departementen

432220,05 432220,05

Italien 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Lettland 0 0
Litauen 90252,0 90252,0
Ungern 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Nederländerna 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Österrike 351027,4 351027,4
Polen 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Portugal (fastlandet) 0 15193,8 0 15953,5
Autonoma regionen 
Azorerna

9953,0 9953,0

Rumänien 104688,8 0 104688,8 0
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Slovenien 0 0
Slovakien 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Finland 80999,0 80999,0
Sverige 293186,0 293186,0
Förenade kungariket 1056474,0 1056474,0
Totalt 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. en

Motivering

Utan produktionskvoter beräknas isoglukosanvändningen i bearbetningsindustrin utgöra 
cirka 50 % av den totala andelen sötningsmedel. Om kvotsystemet avskaffas från och med 
regleringsåret 2019/2020 är det rimligt att ge marknaden en utfasningsperiod. För att 
undvika allvarliga snedvridningar av marknaden och brister i utbudet samt för att underlätta 
en enkel anpassning av marknaderna (mjuklandning) bör isoglukoskvoterna ökas med 5 % 
per år under perioden 2014/2015 fram till 2019/2020.

Ändringsförslag 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Bilaga IVa (ny)

BILAGA IVa

Nationella kvoter som anges i artikel 20r

Nationella kvoter: mängd (i ton) per 12-månadersperiod för varje medlemsstat:

Medlemss
tat 

2014/2015 till 
2019/2020

BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CK 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
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CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566

Or. es

Motivering

Denna bilaga inkluderas för att anpassa texten till de ändringsförslag som syftar till att 
behålla mjölkkvoterna. Spaniens nationella kvot har anpassats för att täcka efterfrågan på 
mjölk för inhemsk konsumtion.

Ändringsförslag 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga IVa (ny)

BILAGA IVa

Nationella mjölkkvoter:
(ton)

Medlemsstat 2014/2015 till 2019/2020
BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CK 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
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EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566

Or. es

Motivering

Vi föreslår att mjölkkvoterna behålls fram till regleringsåret 2019/2020. Denna bilaga med 
nationella kvoter måste därför inkluderas.

Ändringsförslag 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Bilaga IVa (ny)

BILAGA IVa

Nationella kvoter: mängd (i ton) per 12-månadersperiod för varje medlemsstat:

Medlemsstat
Belgien 3 602 114,910
Bulgarien 1 049 517,616
Tjeckien 2 935 144,857
Danmark 4 847 909,473
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Tyskland 30 318 928,750
Estland 692 926,049
Irland 5 784 422,236
Grekland 879 614,757
Spanien 6 557 555,445
Frankrike 26 371 231,277
Italien 11 288 542,866
Cypern 155 658,792
Lettland 781 132,698
Litauen 1 827 638,981
Luxemburg 292 754,310
Ungern 2 133 404,521
Malta 52 205,729
Nederländer
na

12 050 492,655

Österrike 2 992 728,488
Polen 10 055 797,056
Portugal 2 088 904,546
Rumänien 3 277 196,478
Slovenien 618 173,380
Slovakien 1 115 756,221
Finland 2 619 044,220
Sverige 3 594 029,658
Förenade 
kungariket

15 896 704,566

Or. pt

Ändringsförslag 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Förslag till förordning
Bilaga VI – del I – punkt I – stycke 2 – led b – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kategori Z: Nötkreatur som äldre än 
åtta månader men yngre än tolv månader.

(b) Kategori Z: Nötkreatur som är äldre än 
åtta månader men inte mer än tolv 
månader.

Or. it

Ändringsförslag 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga VI – del II – punkt 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) eventuellt till följd av de processer som 
anges i del I avsnitt B i bilaga VII, ha en 
verklig alkoholhalt av lägst 
8,5 volymprocent, förutsatt att vinet 
uteslutande härrör från druvor som har 
skördats inom vinodlingszonerna A och B 
enligt tillägget till denna bilaga, och lägst 
9 volymprocent inom övriga 
vinodlingszoner,

(a) eventuellt till följd av de processer som 
anges i del I avsnitt B i bilaga VII, ha en 
verklig alkoholhalt av lägst 
4,5 volymprocent,

Or. en

Motivering

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.

Ändringsförslag 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Förslag till förordning
Bilaga VI – del II – punkt 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genom undantag från den i övrigt 
tillämpliga lägsta verkliga alkoholhalten, 
om det har en skyddad 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning, oavsett om processerna i del I 
avsnitt B i bilaga VII har följts, ha en 
verklig alkoholhalt av lägst 4,5 
volymprocent,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga VI – del II – led 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från led b ska ”Tokaji 
eszencia” och ”Tokajská esencia” betraktas 
som vin.

Med avvikelse från led a ska ”Tokaji 
eszencia” och ”Tokajská esencia” betraktas 
som vin.

Or. en

Ändringsförslag 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga VI – del II – led 1 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vin med låg alkoholhalt är ett vin som 
följer definitionen i stycke 1 där 
alkoholhalten har sänkts på teknisk väg 
genom någon av de metoder som har 
godkänts enligt artikel 60.4 och som har 
en lägsta alkoholhalt på 0,5 %.
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Alkoholfritt vin är ett vin som följer 
definitionen i stycke 1 där alkoholhalten 
har sänkts på teknisk väg genom någon 
av de metoder som har godkänts enligt 
artikel 60.4 och som har en alkoholhalt 
under 0,5 %.

Or. en

Motivering

I syfte att underlätta utvecklingen av marknaden för vin med låg alkoholhalt och alkoholfritt 
vin bör nya kategorier införas för vin som framställs med hjälp av teknik som ger lägre 
alkoholhalt: vin med låg alkoholhalt och alkoholfritt vin. Genom att tillhandahålla dessa 
kategorier öppnar man för viner som framställs med sådan teknik att saluföras som vin med 
låg alkoholhalt eller alkoholfritt vin, visar tydligt vilka regler som gäller och ger 
konsumenterna valmöjlighet samtidigt som man stöder innovation och tillväxt på detta viktiga 
område.

Ändringsförslag 2209
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Bilaga VI – del II – punkt 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Crémant är ett högkvalitativt 
mousserande vitt vin eller rosévin med 
skyddad ursprungsbeteckning eller med 
geografisk beteckning från ett tredjeland 
som har producerats enligt följande krav:
a) Druvorna har skördats för hand.
b) Vinet måste tillverkas genom pressning 
av hela eller avstjälkade druvor. Mängden 
erhållen druvmust får inte överstiga 100 
liter per 150 kg druvor.
c) Det maximala svaveldioxidinnehållet 
överstiger inte 150 mg/l.
d) Sockerhalten är mindre än 50 g/l.
e) Vinet har gjorts mousserande genom 
en andra alkoholjäsning i flaskan.
f) Vinet ska utan uppehåll ha befunnit sig 
på bottensatsen under minst nio månader 
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hos samma producent sedan cuvéen 
bildats.
g) Vinet avskildes från bottensatsen 
genom degorgering.
Termen ”Crémant” ska anges på 
etiketterna på högkvalitativa mousserande 
viner, tillsammans med namnet på den 
aktuella geografiska enheten i området 
med skyddad ursprungsbeteckning, eller 
den geografiska beteckningen från ett 
tredjeland.
Varken led a i första stycket eller andra 
stycket ska gälla producenter vars 
varumärken innehöll namnet ”crémant” 
och som registrerades före den 
1 mars 1986.

Or. fr

Motivering

Definitionerna inom vinsektorn utgör grundläggande information och måste ingå i den 
grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 2210
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Bilaga VI – del III – punkt 2 – led a – led xiva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xiva) ostmassa

Or. en

Ändringsförslag 2211
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Bilaga VI – del III – punkt 2 – led a – led xivb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xivb) syrad grädde

Or. en

Ändringsförslag 2212
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Bilaga VI – del III – punkt 2 – led a – led xivc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xivc) rjaženka (särskilt lettiskt 
produktnamn)

Or. en

Ändringsförslag 2213
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Bilaga VI – del III – punkt 2 – led a – led xivd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xivd) rūgušpiens (särskilt lettiskt 
produktnamn)

Or. en

Ändringsförslag 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga VI – del V – avsnitt II – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fjäderfäkött ska saluföras i ett av 
följande tillstånd
– färskt

– fryst

– djupfryst.

Or. es

Motivering

Det behövs en referens till de villkor som gäller för saluföring av fjäderfäkött, vilka för 
närvarande finns i bilaga XIV i förordning (EG) nr 1234/2007. Detta krav är ett av de krav 
som konsumenterna har efterfrågat mest.

Ändringsförslag 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga VIa (ny) – del Va (ny)
Parlamentets förslag

BILAGA VIa – del Va(ny)

Del Va. Ägg från höns av arten Gallus gallus

I. Tillämpningsområde

(1) Denna del tillämpas på saluföring i gemenskapen av ägg som produceras i 
gemenskapen, som importeras från tredjeländer eller som är avsedda för export från 
gemenskapen.

(2) Medlemsstaterna får medge undantag från kraven i denna del av denna bilaga, med 
undantag för punkt III.3, för ägg som producenten säljer direkt till slutkonsumenten

(a) på produktionsenheten, eller

(b) på en lokal offentlig marknad eller genom försäljning från dörr till dörr i 
produktionsregionen i den berörda medlemsstaten.

När ett sådant undantag medges ska varje producent ha möjlighet att välja huruvida denne 
vill tillämpa undantaget eller inte. Ingen kvalitetsklassificering eller viktklassificering får 
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göras när detta undantag tillämpas.

Medlemsstaten får i enlighet med nationell lagstiftning fastställa definitionerna av 
termerna ”lokal offentlig marknad”, ”försäljning från dörr till dörr” och 
”produktionsregion”.

II. Kvalitets- och viktklassificering

(1) Ägg ska klassificeras i följande kvalitetsklasser:

– klass A eller ”färska ägg”,
– klass B.

(2) Ägg av klass A ska också klassificeras efter vikt. Detta krav ska dock inte ställas för ägg 
som levereras till livsmedelsindustrin och till andra industrier än livsmedelsindustrin.

(3) Ägg av klass B ska endast levereras till livsmedelsindustrin eller till andra industrier än 
livsmedelsindustrin.

III. Märkning av ägg

(1) Ägg av klass A ska märkas med producentkoden.

Ägg av klass B ska märkas antingen med producentkoden och/eller med någon annan 
symbol.

Medlemsstaterna får undanta ägg av klass B från detta krav när de saluförs uteslutande på 
det egna territoriet.

(2) Märkningen av ägg i enlighet med punkt 1 ska äga rum på produktionsenheten eller på 
den första förpackningscentral som äggen levereras till.

(3) Ägg som producenten säljer till slutkonsumenten på en lokal offentlig marknad i 
produktionsregionen i den berörda medlemsstaten ska märkas i enlighet med punkt 1.

Medlemsstaterna får emellertid undanta producenter med högst 50 värphöns från detta 
krav, under förutsättning att producentens namn och adress anges på försäljningsplatsen.

IV. Import av ägg

(1) Kommissionen ska, genom genomförandeakter som antas utan tillämpning av 
artikel 162.2 eller 162.3 och på begäran från de berörda länderna, genomföra en 
utvärdering av handelsnormerna för ägg i tredjeländer som exporterar dem. Utvärderingen 
ska även omfatta bestämmelser om märkning och etikettering, produktionsmetoder och 
kontroller samt genomförande. Om man konstaterar att det finns tillräckliga garantier för 
att de bestämmelser som tillämpas är likvärdiga med gemenskapslagstiftningen, ska ägg 
som importeras från de berörda länderna märkas med ett särskiljande nummer som 
motsvarar producentkoden.
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(2) Vid behov ska kommissionen, genom genomförandeakter som antas i enlighet med 
artikel 162.2 eller 162.3 bedriva förhandlingar med berörda tredjeländer för att fastställa 
hur man ska kunna ge de garantier som anges i led (1) samt för att teckna avtal om detta.

(3) Om tillräckliga garantier för att bestämmelserna är likvärdiga inte tillhandahålls, ska 
ägg som importeras från det berörda tredjelandet ha en kod som gör det möjligt att 
identifiera ursprungslandet och en uppgift om att produktionsmetoden är ”ospecificerad”.

Or. fr

Ändringsförslag 2216
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Bilaga VI – del VI – tabellen – del A
Kommissionens förslag

Fettgrupp Varubeskrivning Produktkategori

Definitioner Ytterligare beskrivning av kategorin med 
angivelse av fetthalten i viktprocent

A. Mjölkfetter 1. Smör En produkt med en mjölkfetthalt på minst 80 % 
men mindre än 90 %, en högsta vattenhalt på 
16 % och en högsta halt fettfri mjölktorrsubstans 
på 2 %.

Produkter i form av en fast, bredbar 
emulsion, framför allt av typen vatten-i-
olja, som uteslutande utvinns ur mjölk 
och/eller vissa mjölkprodukter, och där 
fettet är den väsentliga 
värdebeståndsdelen. 

2. Smör 60 % (*) En produkt med en mjölkfetthalt på minst 60 % 
men högst 62 %.

Andra ämnen, som är nödvändiga för 
framställningen, kan dock tillsättas, 
under förutsättning att dessa ämnen inte 
används i syfte att helt eller delvis 
ersätta en av mjölkens beståndsdelar.

3. Smör 40 % (**) En produkt med en mjölkfetthalt på minst 39 % 
men högst 41 %.

4. Bredbart smör X % En produkt med följande mjölkfetthalt:
- mindre än 39 %,

- mer än 41 % men mindre än 60 %,

- mer än 62 % men mindre än 80 %.

Ändringsförslag

Fettgrupp Varubeskrivning Produktkategori

Definitioner Ytterligare beskrivning av kategorin med 
angivelse av fetthalten i viktprocent

A. Mjölkfetter 1. Smör En produkt med en mjölkfetthalt på minst 80 % 
men mindre än 90 %, en högsta vattenhalt på 
16 % och en högsta halt fettfri mjölktorrsubstans 
på 2 %.

Produkter i form av en fast, bredbar 
emulsion, framför allt av typen vatten-i-
olja, som uteslutande utvinns ur mjölk 

2. Smör med X % fett En produkt med en mjölkfetthalt på minst 39 % 
men högst 80 %.
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och/eller vissa mjölkprodukter, och där 
fettet är den väsentliga 
värdebeståndsdelen. Andra ämnen, som 
är nödvändiga för framställningen, kan 
dock tillsättas, under förutsättning att 
dessa ämnen inte används i syfte att helt 
eller delvis ersätta en av mjölkens 
beståndsdelar.

3. Bredbart smör X % En produkt med en mjölkfetthalt på mindre 
än39 %.

Or. en

Motivering

Infogas i tabellen nedanför del VI stycke 6 led b i bilaga VI.

Ändringsförslag 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga VIa (ny)

BILAGA VIa

Referenshalt för fett

Medlemsstat Referenshalt för fett (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
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NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Motivering

Bilagan om referenshalt för fett behöver inkluderas för att anpassa texten till förslaget om att 
behålla mjölkkvotesystemet.

Ändringsförslag 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Bilaga VIa (ny)

BILAGA VIa

REFERENSFETTHALT ENLIGT ARTIKEL 105F

Medlemsstat g/kg
Belgien 36,91
Bulgarien 39,10
Tjeckien 42,10
Danmark 43,68
Tyskland 40,11
Estland 43,10
Grekland 36,10
Spanien 36,37
Frankrike 39,48
Irland 35,81
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Italien 36,88
Cypern 34,60
Lettland 40,70
Litauen 39,90
Luxemburg 39,17
Ungern 38,50
Nederländerna 42,36
Österrike 40,30
Polen 39,00
Portugal 37,30
Rumänien 38,50
Slovenien 41,30
Slovakien 37,10
Finland 43,40
Sverige 43,40
Förenade kungariket 39,70

Or. pt

Ändringsförslag 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Bilaga VII – del I – avsnitt B – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För färska druvor, delvis jäst druvmust 
eller ungt, icke färdigjäst vin, genom 
tillsats av sackaros, koncentrerad druvmust 
eller rektifierad koncentrerad druvmust.

(a) För färska druvor, delvis jäst druvmust 
eller ungt, icke färdigjäst vin, genom 
tillsats av koncentrerad druvmust eller 
rektifierad koncentrerad druvmust.

Or. pt

Ändringsförslag 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Bilaga VII – del I – avsnitt B – punkt 1 – led b



PE494.489v01-00 84/90 AM\909523SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För druvmust, genom tillsats av 
sackaros, koncentrerad druvmust eller 
rektifierad koncentrerad druvmust, eller 
genom partiell koncentrering, inbegripet 
omvänd osmos.

(b) För druvmust, genom tillsats av 
koncentrerad druvmust eller rektifierad 
koncentrerad druvmust, eller genom 
partiell koncentrering, inbegripet omvänd 
osmos.

Or. pt

Ändringsförslag 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Bilaga VII – del I – avsnitt B – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den tillsats av sackaros som avses i 
punkt 1 a och 1 b får endast utföras 
genom chaptalisering och endast inom 
följande områden:

utgår

(a) Vinodlingszon A,
(b) Vinodlingszon B,
(c) Vinodlingszon C, med undantag av 
vinodlingar i Italien, Grekland, Spanien, 
Portugal och Cypern samt de vinodlingar 
i de franska departementen över vilka 
följande appellationsdomstolar har 
domsrätt:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
Berikning genom chaptalisering får 
emellertid beviljas av de nationella 
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myndigheterna som ett undantag i de 
ovannämnda franska departementen. 
Frankrike ska omedelbart underrätta 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om sådana beviljanden.

Or. pt

Ändringsförslag 2222
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Bilaga VII – del I – avsnitt C – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Syrning och berikning, såvida inte 
undantag medges av kommissionen genom 
delegerade akter enligt artikel 59.1, 
liksom syrning och avsyrning av en och 
samma produkt ska utesluta varandra.

7. Syrning och berikning, såvida inte 
undantag medges av kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 62.2, 
liksom syrning och avsyrning av en och 
samma produkt ska utesluta varandra.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt till följd av ändringarna till artiklarna 59 och 62.

Ändringsförslag 2223
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Bilaga VII – del I – avsnitt D – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behandlingar som avses i avsnitten B 
och C, med undantag av syrning och 
avsyrning av vin, ska endast vara tillåtna 
på villkor som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter 
enligt artikel 59.1 i samband med 
bearbetning av färska druvor, druvmust, 
delvis jäst druvmust eller ungt, icke 

1. De behandlingar som avses i avsnitten B 
och C, med undantag av syrning och 
avsyrning av vin, ska endast vara tillåtna i 
samband med bearbetning av färska 
druvor, druvmust, delvis jäst druvmust 
eller ungt, icke färdigjäst vin till vin eller 
annan dryck avsedd för direkt konsumtion 
med undantag av mousserande vin eller 
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färdigjäst vin till vin eller annan dryck 
avsedd för direkt konsumtion med 
undantag av mousserande vin eller 
mousserande vin tillsatt med koldioxid, 
inom den vinodlingszon där de färska 
druvorna som använts har skördats.

mousserande vin tillsatt med koldioxid, 
inom den vinodlingszon där de färska 
druvorna som använts har skördats.

Or. fr

Ändringsförslag 2224
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Bilaga VII – del I – avsnitt D – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Var och en av de metoder som anges i 
punkterna 1, 2 och 3 ska anmälas till de 
behöriga myndigheterna. Detsamma ska 
gälla för de mängder koncentrerad 
druvmust, rektifierad koncentrerad 
druvmust eller sackaros som för 
yrkesutövning innehas av fysiska eller 
juridiska personer eller sammanslutningar 
av sådana personer, särskilt producenter, 
tappningsföretag, bearbetningsföretag samt 
näringsidkare som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter 
enligt artikel 59.1, vid samma tidpunkt och 
på samma ställe som färska druvor, delvis 
jäst druvmust eller otappat vin. Anmälan 
av dessa mängder kan dock ersättas av 
registerföring över inkommande varor och 
förbrukning.

4. Var och en av de metoder som anges i 
punkterna 1, 2 och 3 ska anmälas till de 
behöriga myndigheterna. Detsamma ska 
gälla för de mängder koncentrerad 
druvmust, rektifierad koncentrerad 
druvmust eller sackaros som för 
yrkesutövning innehas av fysiska eller 
juridiska personer eller sammanslutningar 
av sådana personer, särskilt producenter, 
tappningsföretag, bearbetningsföretag samt 
näringsidkare, vid samma tidpunkt och på 
samma ställe som färska druvor, delvis jäst 
druvmust eller otappat vin. Anmälan av 
dessa mängder kan dock ersättas av 
registerföring över inkommande varor och 
förbrukning.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt till följd av ändringarna till artiklarna 59, 62 och 68.

Ändringsförslag 2225
Astrid Lulling
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Förslag till förordning
Bilaga VII – del II – avsnitt C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Blandning av ett vin från tredjeland med ett 
vin från unionen och blandning av viner 
från tredjeland är förbjudet i unionen.

1. ”Blandning” (Coupage) innebär 
blandning av viner eller druvmust av 
olika ursprung, vinsorter, årgångar eller 
olika kategorier av vin eller druvmust.
2. Följande ska betraktas som olika 
kategorier av vin eller druvmust:
a) rött vin, vitt vin och de druvmuster eller 
vin som är lämpliga för att tillverka någon 
av dessa vinkategorier,
b) viner utan skyddad 
ursprungsbeteckning och/eller geografisk 
beteckning, viner med skyddad 
ursprungsbeteckning och skyddad 
geografisk beteckning samt druvmuster 
eller viner som är lämpliga för att 
tillverka någon av dessa vinkategorier.
För syftena i detta stycke ska rosévin 
betraktas som rött vin.
3. Följande processer ska inte anses 
innebära blandning:
a) berikning genom tillsättning av 
koncentrerad druvmust eller rektifierad 
koncentrerad druvmust,
b) sötning.

4. Ett vin får endast produceras genom 
blandning när de delar som ingår i denna 
blandning har de egenskaper som krävs 
för att producera vin och uppfyller kraven 
i denna förordning.
5. Blandning av vitt vin utan skyddad 
ursprungsbeteckning och/eller geografisk 
beteckning med ett rött vin utan skyddad 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning får inte producera ett rosévin 
om inte slutprodukten ska användas för 
att göra en cuvée i enlighet med del III i 
bilaga II eller för att tillverka 
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mousserande vin.
6. Druvmust eller ett vin där kåda från 
aleppotall har lagts till får inte blandas 
med druvmust eller ett vin där detta inte 
har gjorts.
7. Blandning av ett vin från tredjeland 
med ett vin från unionen och blandning 
av viner från tredjeland är förbjudet i 
unionen.

Or. fr

Motivering

Definitioner och restriktiva bestämmelser inom vinproduktion utgör grundläggande 
information och måste ingå i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga VIIa (nytt)

BILAGA VIIa

Importtullar för ris i enlighet med artikel 121b och 121d

1. Importtull på råris

(a) 30 euro per ton i följande fall:

(i) då det konstaterats att importen av råris under hela det gångna regleringsåret inte 
uppnår den årliga referenskvantitet som avses i artikel 121b.3 första stycket, minskat med 
15 %,

(ii) då det konstaterats att importen av råris under de sex första månaderna av 
regleringsåret inte uppnår den årliga referenskvantitet som avses i artikel 121b.3 andra 
stycket, minskat med 15 %,

(b) 42,5 euro per ton i följande fall:

(i) då det konstaterats att importen av råris under hela det gångna regleringsåret överstiger 
den årliga referenskvantitet som avses i artikel 121b.3 första stycket, minskat med 15 %, 
men inte överstiger samma årliga referenskvantitet, ökat med 15 %,
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(ii) då det konstaterats att importen av råris under de första sex månaderna av 
regleringsåret överstiger den delreferenskvantitet som avses i artikel 121b.3 andra stycket, 
minskat med 15 %, men inte överstiger samma delreferenskvantitet, ökat med 15 %,

(c) 65 euro per ton i följande fall:

(i) då det konstaterats att importen av råris under hela det gångna regleringsåret överstiger 
den årliga referenskvantitet som avses i artikel 121b.3 första stycket, ökat med 15 %,

(ii) då det konstaterats att importen av råris under de sex första månaderna av 
regleringsåret överstiger den årliga delreferenskvantitet som avses i artikel 121b.3 andra 
stycket, ökat med 15 %.

2. Importtull på slipat ris

(a) 175 euro per ton i följande fall:

(i) då det konstaterats att importen av helt eller delvis slipat ris under det gångna 
regleringsåret överstiger 387 743 ton,

(ii) då det konstaterats att importen av helt eller delvis slipat ris under de sex första 
månaderna av regleringsåret överstiger 182 239 ton,

(b) 145 euro per ton i följande fall:
(i) då det konstaterats att importen av helt eller delvis slipat ris under hela det gångna 
regleringsåret inte överstiger 387 743 ton,

(ii) då det konstaterats att importen av helt eller delvis slipat ris under de sex första 
månaderna av regleringsåret inte överstiger 182 239 ton.

Or. es

Motivering

Bilaga XVII från förordning nr 1234/2007 inkluderas här som bilaga VIIa eftersom artikel 
121b och 121d om beräkning av importavgifter för spannmål och ris inkluderas, i enlighet 
med bestämmelserna i den aktuella förordningen.

Ändringsförslag 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga VIIb (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA VIIb 

SORTER AV BASMATIRIS SOM 
AVSES I ARTIKEL 138
Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)

Or. es

Motivering

Bilaga XVIII från förordning nr 1234/2007 inkluderas här som bilaga IX eftersom artikel 
121d om beräkning av importavgifter för basmatiris inkluderas, i enlighet med 
bestämmelserna i den aktuella förordningen.


