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Ändringsförslag 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103v (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103v
Innehållande av kvoter

1. Vid överföringar enligt artiklarna 105k 
och 105l kan medlemsstaterna, på 
grundval av objektiva kriterier, hålla inne 
en del av de individuella kvoterna till 
förmån för den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter, med eller 
utan tillhörande mark, har överförts eller 
överförs i enlighet med artiklarna 105k 
och 105l på grundval av ett 
arrendekontrakt eller på annat sätt med 
jämförbara rättsverkningar, kan 
medlemsstaterna, med utgångspunkt i 
objektiva kriterier och med syftet att 
kvoterna uteslutande ska tilldelas 
producenterna, besluta huruvida och på 
vilka villkor hela eller en del av den 
överförda kvoten ska återgå till den 
nationella reserven.

Or. pl

Ändringsförslag 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 103v (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103v
Innehållande av kvoter
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1. När överföringar görs enligt artikel 
105j och 105k kan medlemsstaterna, på 
grundval av objektiva kriterier, hålla inne 
en del av de individuella kvoterna till 
förmån för den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter, med eller 
utan tillhörande mark, har överförts eller 
överförs i enlighet med artiklarna 105j 
och 105k på grundval av ett 
arrendekontrakt eller på annat sätt med 
jämförbara rättsverkningar, kan 
medlemsstaterna, med utgångspunkt i 
objektiva kriterier och med syftet att 
kvoterna uteslutande ska tilldelas 
producenterna, besluta huruvida och på 
vilka villkor hela eller en del av den 
överförda kvoten ska återgå till den 
nationella reserven.

Or. pt

Ändringsförslag 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103v (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103v
Innehållande av kvoter

1. Vid överföringar enligt artiklarna 101i 
och 101j kan medlemsstaterna, på 
grundval av objektiva kriterier, hålla inne 
en del av de individuella kvoterna till 
förmån för den nationella reserven.
2. I samband med att kvoter, med eller 
utan tillhörande mark, har överförts eller 
överförs i enlighet med artiklarna 101i 
och 101j på grundval av ett 
arrendekontrakt eller på annat sätt med 
jämförbara rättsverkningar, kan 
medlemsstaterna, med utgångspunkt i 
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objektiva kriterier och med syftet att 
kvoterna uteslutande ska tilldelas 
producenterna, besluta huruvida och på 
vilka villkor hela eller en del av den 
överförda kvoten ska återgå till den 
nationella reserven.

Or. es

Ändringsförslag 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 103w (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103w
Stöd för förvärv av kvoter

Inget offentligt organ har rätt att bevilja 
finansiellt stöd direkt knutet till förvärv av 
kvoter, vid vare sig försäljning, överföring 
eller tilldelning av kvoter enligt detta 
avsnitt.

Or. pl

Ändringsförslag 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 103w (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103w
Stöd för förvärv av kvoter

Inget offentligt organ har rätt att bevilja 
finansiellt stöd direkt knutet till förvärv av 
kvoter, vid vare sig försäljning, 
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överföringar eller tilldelning av kvoter 
enligt detta avsnitt.

Or. pt

Ändringsförslag 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103w (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103w
Stöd för förvärv av kvoter

Inget offentligt organ har rätt att bevilja 
finansiellt stöd direkt knutet till förvärv av 
kvoter, vid vare sig försäljning, 
överföringar eller tilldelning av kvoter 
enligt detta avsnitt.

Or. es

Ändringsförslag 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103x (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103x
Underavsnitt III

Kvotöverskridande
Överskottsavgift

1. En överskottsavgift ska erläggas för 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs utöver den nationella kvoten i 
enlighet med underavsnitt II.
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Avgiften ska uppgå till 27,83 EUR/100 kg 
mjölk.
2. Medlemsstaterna ska till unionen 
betala den överskottsavgift som utgår vid 
överskridande av den nationella kvot som 
på nationell nivå fastställts separat för 
leveranser och direktförsäljning, och de 
ska betala in 99 % av det belopp de är 
skyldiga till Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ) mellan den 16 oktober 
och den 30 november efter den berörda 
tolvmånadersperioden.
3. Mellanskillnaden mellan det belopp av 
överskottsavgiften som uppstår till följd av 
tillämpningen av punkt 2 och det belopp 
som uppstår till följd av tillämpningen av 
punkt 1 första stycket ska medlemsstaten 
använda för att finansiera 
omstruktureringsåtgärder i mejerisektorn.
4. Om överskottsavgiften enligt punkt 1 
inte har betalats in i tid ska 
kommissionen, efter samråd med den 
kommitté för jordbruksfonderna som 
etablerats genom COM(2011)0628/2, dra 
av ett belopp motsvarande den obetalda 
överskottsavgiften från 
månadsbetalningarna i den mening som 
avses i artikel 17 och 18.2 i 
COM(2011)0628/2. Innan kommissionen 
fattar sitt beslut ska den underrätta den 
berörda medlemsstaten, som ska framföra 
sina synpunkter inom en vecka.

Or. pl

Ändringsförslag 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 103x (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103x
Överskottsavgift vid kvotöverskridande

1. En överskottsavgift ska erläggas för 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
överskrider de nationella kvoterna i 
artikel 105a–105m. Avgiften ska uppgå 
till 27,83 euro per 100 kg mjölk.
2. Medlemsstaterna ska till unionen 
betala den överskottsavgift som utgår vid 
överskridande av den nationella kvot som 
på nationell nivå fastställts separat för 
leveranser och direktförsäljning, och de 
ska betala in 99 % av det belopp de är 
skyldiga till Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ) mellan den 16 oktober 
och den 30 november efter den berörda 
tolvmånadersperioden.
3. Om avgiften enligt punkt 1 inte har 
betalats in i tid ska kommissionen, efter 
samråd med kommittén för 
jordbruksfonderna, dra av ett belopp 
motsvarande den obetalda 
överskottsavgiften från 
månadsbetalningarna i den mening som 
avses i artikel XXX i förordning (EU) nr 
XXX (den horisontala förordningen). 
Innan kommissionen fattar sitt beslut ska 
den underrätta den berörda 
medlemsstaten, som ska framföra sina 
synpunkter inom en vecka. Artikel XXX i 
förordning (EU) nr XXX (den horisontala 
förordningen) ska inte gälla. 
4. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter som antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 162.2, anta 
tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Or. pt
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Ändringsförslag 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103x (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103x
Överskottsavgift

1. En överskottsavgift ska erläggas för 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs utöver den nationella kvoten. 
Avgiften ska uppgå till 27,83 EUR/100 kg 
mjölk.
2. Medlemsstaterna ska till gemenskapen 
betala den överskottsavgift som utgår vid 
överskridande av den nationella kvot som 
på nationell nivå fastställts separat för 
leveranser och direktförsäljning, och de 
ska betala in 99 % av det belopp de är 
skyldiga till Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ) mellan den 16 oktober 
och den 30 november efter den berörda 
tolvmånadersperioden.
3. Om överskottsavgiften enligt punkt 1 
inte har betalats in i tid ska 
kommissionen, efter samråd med 
kommittén för jordbruksfonderna, dra av 
ett belopp motsvarande den obetalda 
överskottsavgiften från 
månadsbetalningarna i den mening som 
avses i artikel ... i förordning (EG) nr ... 
om finansieringen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Innan kommissionen 
fattar sitt beslut ska den underrätta den 
berörda medlemsstaten, som ska framföra 
sina synpunkter inom en vecka. Artikel ... 
i rådets förordning (EG) nr ... om 
budgetdisciplin ska inte gälla.
4. Kommissionen ska anta 
tillämpningsbestämmelser för denna 
artikel.
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Or. es

Ändringsförslag 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103y (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103y
Producenternas bidrag till 

överskottsavgiften
Överskottsavgiften ska i enlighet med 
artiklarna 105r och 105u i sin helhet 
fördelas mellan de producenter som har 
bidragit till vart och ett av de 
överskridanden av de nationella kvoter 
som avses i artikel 105c.2.
Om inte annat följer av artiklarna 105r.2 
och 105u.1 ska producenterna vara 
skyldiga att till medlemsstaten betala in 
sin andel av den överskottsavgift som ska 
erläggas och som ska beräknas enligt 
artiklarna 105f, 105g och 105r, endast av 
det skälet att de har överskridit sina 
disponibla kvoter.

Or. pl

Ändringsförslag 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 103y (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103y
Producenternas bidrag till 
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överskottsavgiften
Överskottsavgiften ska i enlighet med 
artiklarna 105p och 105s i sin helhet 
fördelas mellan de producenter som har 
bidragit till vart och ett av de 
överskridanden av de nationella kvoterna 
som avses i artikel 105a.2.
Om inte annat följer av artiklarna 105p.3 
och 105s.1 ska producenterna, endast av 
det skälet att de har överskridit sina 
disponibla kvoter, vara skyldiga att till 
medlemsstaten betala sin andel av den 
överskottsavgift som ska erläggas och som 
ska beräknas enligt artiklarna 105e, 105f 
och 105p.

Or. pt

Ändringsförslag 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103y (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103y
Producenternas bidrag till 

överskottsavgiften 
Överskottsavgiften ska i enlighet med 
artiklarna 101o och 101r i sin helhet 
fördelas mellan de producenter som har 
bidragit till vart och ett av de 
överskridanden av de nationella kvoterna 
som avses i artikel 101a.2. Om inte annat 
följer av artiklarna 101o.3 och 101r.1 ska 
producenterna vara skyldiga att till 
medlemsstaten betala in sin andel av den 
överskottsavgift som ska erläggas och som 
ska beräknas enligt artiklarna 101d, 101e 
och 101o, endast av det skälet att de har 
överskridit sina disponibla kvoter.
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Or. es

Ändringsförslag 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 103z (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103z
Överskottsavgift på leveranser

1. Vid upprättandet av slutavräkningen 
för överskottsavgiften ska de kvantiteter 
som levereras av en producent ökas eller 
minskas när den verkliga fetthalten hos 
kvantiteterna skiljer sig från 
referenshalten för fett.
På nationell nivå ska överskottsavgiften 
beräknas på grundval av summan av 
leveranser och justeras i enlighet med 
första stycket.
2. Medlemsstaterna ska fatta beslut om de 
enskilda producenternas bidrag till den 
överskottsavgift som ska betalas, efter
eventuell omfördelning av den outnyttjade 
del av den nationella kvot som har avsatts 
för leveranser, i förhållande till varje 
producents individuella kvoter eller på 
grundval av objektiva kriterier som ska 
fastställas av medlemsstaterna
(a) antingen på nationell nivå, på 
grundval av det belopp med vilket varje 
enskild producents kvot har överskridits,
(b) eller först på uppköparnivå, och 
sedan, vid behov, på nationell nivå.
Om tredje stycket i artikel 105o.1 
tillämpas ska medlemsstaterna, när de 
fastställer varje producents bidrag till den 
överskottsavgift som ska betalas på grund 
av tillämpningen av den högre procentsats 
som avses i det stycket, se till att ansvariga 
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producenter proportionerligt bidrar till 
detta belopp på grundval av objektiva 
kriterier som ska fastställas av 
medlemsstaten.

Or. pl

Ändringsförslag 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 103z (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103z 
Överskottsavgift på leveranser

1. För slutberäkningen av 
överskottsavgifterna ska de mängder som 
respektive producent levererar ökas eller 
minskas för att återspegla skillnader 
mellan den verkliga fetthalten och 
referenshalten för fett, genom att man 
tillämpar de faktorer som kommissionen 
har fastställt och på villkor som 
kommissionen fastställer genom 
genomförandeakter som antas enligt 
granskningsförfarandet i artikel 162.2. 
2. På nationell nivå ska överskottsavgiften 
beräknas på grundval av summan av 
leveranser, och justeras i enlighet med 
punkt 1.
3. Den berörda medlemsstaten ska fatta 
beslut om producenternas bidrag till 
överskottsavgiften, efter att eventuellt 
outnyttjade delar av den nationella kvoten 
har omfördelats, antingen i förhållande 
till varje producents individuella kvot eller 
utifrån objektiva kriterier som 
medlemsstaterna fastställer
(a) antingen på nationell nivå, på 
grundval av det belopp med vilket varje 
enskild producents kvot har överskridits, 
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eller
(b) först på uppköparnivå och sedan, vid 
behov, på nationell nivå.

Or. pt

Ändringsförslag 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103z (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103z
Överskottsavgift på leveranser

1. Med avseende på upprättandet av 
slutavräkningen för överskottsavgiften 
ska de kvantiteter som levereras av en 
producent ökas eller minskas, utifrån 
koefficienter och villkor som 
kommissionen har fastställt, när det finns 
en skillnad mellan den verkliga fetthalten 
och referenshalten för fett.
På nationell nivå ska överskottsavgiften 
beräknas på grundval av summan av 
leveranser och justeras i enlighet med 
första stycket.
2. Medlemsstaterna ska fatta beslut om de 
enskilda producenternas bidrag till den 
överskottsavgift som ska betalas, efter 
eventuell omfördelning av den outnyttjade 
del av den nationella kvot som har avsatts 
för leveranser, antingen i förhållande till 
varje producents individuella kvoter eller 
på grundval av objektiva kriterier som ska 
fastställas av medlemsstaterna
(a) antingen på nationell nivå, på 
grundval av det belopp med vilket varje 
enskild producents kvot har överskridits,
(b) eller först på uppköparnivå, och 
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sedan, vid behov, på nationell nivå.

Or. es

Ändringsförslag 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103aa
Uppköparens roll

1. Uppköparen ska ansvara för 
inkasseringen av producenternas andel av 
överskottsavgiften och ska, före ett datum 
och enligt ett förfarande som ska 
fastställas av kommissionen genom 
genomförandeakter i enlighet med artikel 
105y d, f och g, till medlemsstatens 
behöriga organ betala de inkasserade 
belopp som har dragits av på det mjölkpris 
som betalas till de producenter som står 
för överskridandet eller, om detta inte 
varit möjligt, har tagits ut på annat 
lämpligt sätt.
2. Om en uppköpare helt eller delvis 
inträder i stället för en eller flera 
uppköpare, ska hänsyn tas till de 
individuella kvoter som producenterna 
disponerar över under återstoden av den 
innevarande tolvmånadersperioden, 
minus de kvantiteter som redan levererats 
och med beaktande av dessa kvantiteters 
fetthalt. Detta stycke ska också gälla när 
en producent övergår från en uppköpare 
till en annan.
3. Om, under referensperiodens gång, de 
kvantiteter som en producent levererar 
överstiger den kvot som han disponerar 
över, kan medlemsstaten besluta att 
uppköparen, i enlighet med närmare 
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bestämmelser som fastställts av 
medlemsstaten och som ett förskott på 
avgiften från producenten, ska dra av den 
del av mjölkpriset för varje leverans från 
denne producent som överstiger den kvot 
som han disponerar över för leveranser. 
Medlemsstaten får fastställa särskilda 
bestämmelser enligt vilka uppköpare 
tillåts dra av detta förskott när 
producenterna levererar till flera 
uppköpare.

Or. pl

Ändringsförslag 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 103aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103aa
Uppköparens roll

1. Uppköparen ska ansvara för 
inkasseringen av producenternas andel av 
överskottsavgiften och ska – före ett 
datum och enligt ett förfarande som ska 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt som antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som 
beskrivs i artikel 162.2 – till 
medlemsstatens behöriga organ betala de 
inkasserade belopp, som har dragits av 
från det mjölkpris som betalas till de 
producenter som står för överskridandet 
eller, om detta inte varit möjligt, har tagits 
ut på annat lämpligt sätt.
2. Om en enskild uppköpare helt eller 
delvis inträder i stället för en eller flera 
uppköpare, ska hänsyn tas till de 
individuella kvoter som producenterna 
disponerar över under återstoden av den 
innevarande tolvmånadersperioden, med 
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avdrag för de kvantiteter som redan 
levererats och med beaktande av dessa 
kvantiteters fetthalt. Denna punkt ska 
också gälla när en producent byter 
uppköpare.
3. Om, under referensperiodens gång, de 
kvantiteter som en producent levererar 
överstiger den kvot som han disponerar 
över, kan medlemsstaten besluta att 
uppköparen, i enlighet med närmare 
bestämmelser som fastställts av 
medlemsstaten och som ett förskott på 
avgiften från producenten, ska dra av den 
del av mjölkpriset för varje leverans från 
denne producent som överstiger 
leveranskvoten. Medlemsstaten får 
fastställa särskilda bestämmelser enligt 
vilka uppköpare tillåts dra av detta 
förskott när producenterna levererar till 
flera uppköpare.

Or. pt

Ändringsförslag 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103aa
Uppköparens roll

1. Uppköparen ska ansvara för 
inkasseringen av producenternas andel av 
överskottsavgiften och ska, före ett datum 
och enligt ett förfarande som ska 
fastställas av kommissionen, till 
medlemsstatens behöriga organ betala de 
inkasserade belopp som har dragits av på 
det mjölkpris som betalas till de 
producenter som står för överskridandet 
eller, om detta inte varit möjligt, har tagits 
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ut på annat lämpligt sätt.
2. Om en uppköpare helt eller delvis 
inträder i stället för en eller flera 
uppköpare, ska hänsyn tas till de 
individuella kvoter som producenterna 
disponerar över under återstoden av den 
innevarande tolvmånadersperioden, 
minus de kvantiteter som redan levererats 
och med beaktande av dessa kvantiteters 
fetthalt. Detta stycke ska också gälla när 
en producent övergår från en uppköpare 
till en annan.
3. Om, under referensperiodens gång, de 
kvantiteter som en producent levererar 
överstiger den kvot som han disponerar 
över, kan medlemsstaten besluta att 
uppköparen, i enlighet med närmare 
bestämmelser som fastställts av 
medlemsstaten och som ett förskott på 
avgiften från producenten, ska dra av den 
del av mjölkpriset för varje leverans från 
denne producent som överstiger den kvot 
som han disponerar över för leveranser. 
Medlemsstaten får fastställa särskilda 
bestämmelser enligt vilka uppköpare 
tillåts dra av detta förskott när 
producenterna levererar till flera 
uppköpare.

Or. es

Ändringsförslag 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 103ab (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103ab
Godkännande

En uppköpares verksamhet måste först 
godkännas av den berörda medlemsstaten 
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utifrån kriterier som fastställs av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 105x f och i enlighet 
med det förfarande som fastställs genom 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 105y i.

Or. pl

Ändringsförslag 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 103ab (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103ab
Godkännande

En uppköpares verksamhet måste först 
godkännas av den berörda medlemsstaten, 
utifrån kriterier som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 160.
Kommissionen ska anta 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 162.2 för att fastställa vilka villkor 
som ska uppfyllas och vilken information 
som ska tillhandahållas av producenterna 
i samband med direktförsäljning.

Or. pt

Ändringsförslag 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103ab (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103ab
Godkännande

En uppköpares verksamhet måste först 
godkännas av medlemsstaten, enligt 
kriterier som ska fastställas av 
kommissionen. De villkor som ska 
uppfyllas och den information som 
producenterna ska lämna vid 
direktförsäljning, ska fastställas av 
kommissionen.

Or. es

Ändringsförslag 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103ac (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103ac
Överskottsavgift vid direktförsäljning

1. Vid direktförsäljning och i enlighet med
medlemsstatens beslut, ska 
producenternas bidrag till 
överskottsavgiften, efter eventuell 
omfördelning av den outnyttjade delen av 
den nationella kvot som avsatts för 
direktförsäljning, fastställas på lämplig 
territoriell nivå eller på nationell nivå.
2. Medlemsstaterna ska fastställa 
beräkningsgrunden för producentens 
bidrag till överskottsavgiften på den totala 
kvantitet mjölk som sålts, överlåtits eller 
använts för framställning av 
mjölkprodukter som sålts eller överlåtits 
enligt kriterier som fastställts av 
kommissionen genom delegerade akter i 
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enlighet med artikel 105x b.
3. Ingen korrigering kopplad till 
fetthalten får beaktas vid upprättandet av 
slutavräkningen.
4. Genom genomförandeakter i enlighet 
med artikel 105y d och f ska 
kommissionen fastslå hur och när 
överskottsavgiften måste betalas till 
myndigheten i den berörda 
medlemsstaten.

Or. pl

Ändringsförslag 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 103ac (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103ac
Överskottsavgift vid direktförsäljning

1. Vid direktförsäljning ska den berörda 
medlemsstaten, på lämplig territoriell nivå 
eller på nationell nivå, fastställa 
producenternas bidrag till 
överskottsavgiften, efter eventuell 
omfördelning av den outnyttjade delen av 
den nationella kvot som avsatts för 
direktförsäljning.
2. Medlemsstaterna ska fastställa 
beräkningsgrunden för producentens 
bidrag till överskottsavgiften på den totala 
kvantitet mjölk som sålts, överlåtits eller 
använts för framställning av 
mjölkprodukter som sålts eller överlåtits 
enligt kriterier som fastställts av 
kommissionen genom genomförandeakter 
i enlighet med artikel 160. 
3. Ingen korrigering kopplad till 
fetthalten får beaktas vid upprättandet av 
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slutavräkningen.
4. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter i enlighet med artikel 
105v, fastställa hur och när 
överskottsavgiften ska betalas till 
medlemsstatens behöriga organ.

Or. pt

Ändringsförslag 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103ac (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103ac
Överskottsavgift vid direktförsäljning

1. Vid direktförsäljning och i enlighet med 
medlemsstatens beslut, ska 
producenternas bidrag till 
överskottsavgiften, efter eventuell 
omfördelning av den outnyttjade delen av 
den nationella kvot som avsatts för 
direktförsäljning, fastställas på lämplig 
territoriell nivå eller på nationell nivå.
2. Medlemsstaterna ska fastställa 
beräkningsgrunden för producentens 
bidrag till överskottsavgiften på den totala 
kvantitet mjölk som sålts, överlåtits eller 
använts för framställning av 
mjölkprodukter som sålts eller överlåtits 
enligt kriterier som fastställts av 
kommissionen.
3. Ingen korrigering kopplad till 
fetthalten får beaktas vid upprättandet av 
slutavräkningen.
4. Kommissionen ska fastställa hur och 
när överskottsavgiften ska betalas till 
medlemsstatens behöriga organ.
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Or. es

Ändringsförslag 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 103ad (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103ad
Överskjutande eller obetalade belopp

1. Om det för leveranser eller för 
direktförsäljning fastställs att en 
överskottsavgift ska betalas och om det 
uttagna bidraget från producenterna är 
högre än avgiften, får medlemsstaten
(a) helt eller delvis använda överskottet 
till att finansiera åtgärderna i 
artikel 105l.1, och/eller
(b) helt eller delvis omfördela det till 
producenter som
(i) tillhör de prioriterade kategorier som 
medlemsstaten fastställt utifrån objektiva 
kriterier och inom en tidsfrist som ska 
fastställas av kommissionen genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 
105x g, eller
(ii) påverkas av särskilda omständigheter 
till följd av en nationell bestämmelse som 
inte har något samband med kvotsystemet 
för mjölk- och mjölkprodukter enligt detta 
kapitel.
2. När det fastställs att ingen 
överskottsavgift ska betalas ska eventuella 
avgiftsförskott som tagits ut av uppköpare 
eller medlemsstaten återbetalas senast vid 
slutet av nästa tolvmånadersperiod.
3. Om en uppköpare inte har uppfyllt 
skyldigheten att inkassera producenternas 
andel i överskottsavgiften enligt 
artikel 74, kan medlemsstaten utkräva de 
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obetalda beloppen direkt av producenten, 
utan att det påverkar de sanktioner denna 
kan göra gällande vid underlåtenhet från 
uppköparens sida.
4. Om betalningsfristen inte iakttas av 
producenten eller uppköparen ska en 
dröjsmålsränta betalas till medlemsstaten. 
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 105y e fastställa den tillämpliga 
räntesatsen.

Or. pl

Ändringsförslag 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 103ad (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103ad
Överskjutande eller obetalade belopp

1. Om det för leveranser eller för 
direktförsäljning fastställs att en 
överskottsavgift ska betalas och att det 
uttagna bidraget från producenterna är 
högre än avgiften, får medlemsstaten
(a) använda en del eller hela överskottet 
till att finansiera de åtgärder som beskrivs 
i artikel 105k.1 a och/eller
(b) helt eller delvis omfördela det till 
producenter som
– tillhör de prioriterade kategorier som 
medlemsstaten har fastställt utifrån 
objektiva kriterier och inom en tidsfrist 
som ska fastställas av kommissionen, eller
– påverkas av särskilda omständigheter 
till följd av en nationell bestämmelse som 
inte har något samband med kvotsystemet 
för mjölk- och mjölkprodukter enligt detta 
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kapitel.
2. När det fastställs att ingen 
överskottsavgift ska betalas ska eventuella 
avgiftsförskott som tagits ut av uppköpare 
eller medlemsstaten återbetalas senast vid 
slutet av nästa tolvmånadersperiod.
3. Om en uppköpare inte har uppfyllt 
skyldigheten att inkassera producenternas 
andel i överskottsavgiften enligt artikel 
105q, kan medlemsstaten utkräva de 
obetalda beloppen direkt av producenten, 
utan att det påverkar de sanktioner denna 
kan göra gällande på grund av 
underlåtenhet från uppköparens sida.
4. Om betalningsfristen inte iakttas av 
producenten eller uppköparen ska en 
dröjsmålsränta som fastställs av 
kommissionen genom genomförandeakter 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som beskrivs i artikel 162.2, betalas till 
medlemsstaten.

Or. pt

Ändringsförslag 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 103ad (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103ad
Överskjutande eller icke betalade belopp 

1. Om det för leveranser eller för 
direktförsäljning fastställs att en 
överskottsavgift ska betalas och om det 
uttagna bidraget från producenterna är 
högre än avgiften får medlemsstaten
a) helt eller delvis använda överskottet till 
att finansiera åtgärderna i 
artikel 101j 1.a, och/eller 
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b) helt eller delvis omfördela det till 
producenter som
– tillhör de prioriterade kategorier som 
medlemsstaten har fastställt utifrån 
objektiva kriterier och inom en tidsfrist 
som ska fastställas av kommissionen, eller
– påverkas av särskilda omständigheter 
till följd av en nationell bestämmelse som 
inte har något samband med kvotsystemet 
för mjölk- och mjölkprodukter enligt detta 
kapitel.
2. När det fastställs att ingen 
överskottsavgift ska betalas ska eventuella 
avgiftsförskott som tagits ut av uppköpare 
eller medlemsstaten återbetalas senast vid 
slutet av nästa tolvmånadersperiod.
3. Om en uppköpare inte har uppfyllt 
skyldigheten att inkassera producenternas 
andel i överskottsavgiften enligt 
artikel 101p, kan medlemsstaten utkräva 
de obetalda beloppen direkt av 
producenten, utan att det påverkar de 
sanktioner denna kan göra gällande vid 
underlåtenhet från uppköparens sida.
4. Om betalningsfristen inte iakttas av 
producenten eller uppköparen, ska en 
dröjsmålsränta som fastställs av 
kommissionen betalas till medlemsstaten.

Or. es

Ändringsförslag 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103ae (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103ae
Underavsnitt IV
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Procedurbestämmelser
Delegerade befogenheter

För att säkerställa att målen med 
mjölkkvotsystemet nås, i synnerhet vad det 
gäller ett effektivt användande av enskilda 
kvoter och sund beräkning, insamling och 
användning av avgiften, ska 
kommissionen genom delegerade akter 
anta regler rörande
(a) tillfälliga och slutgiltiga omräkningar 
av kvoterna,
(b) vilka villkor som ska gälla för 
saluförda mjölk- och mejeriprodukter vid 
beräkningen av överskottsavgiften,
(c) omräkning av oanvända kvoter,
(d) justering av fetthaltskorrigeringen,
(e) krav på producenterna att leverera till 
godkända uppköpare,
(f) kriterier för medlemsstaternas 
godkännande av uppköpare,
(g) objektiva kriterier för omfördelning av 
avgiftsöverskottet,
(h) justering av definitionen av 
”direktförsäljning”, med hänsyn till 
definitionen av ”leverans” i 
artikel 105b.1 f.

Or. pl

Ändringsförslag 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 103af (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103af
Genomförandebefogenheter
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Genom genomförandeakter ska 
kommissionen anta alla regler som 
behövs för att införa mjölkkvoterna, 
inklusive
(a) definitiva omräkningar av kvoter och 
fördelningar av nationella kvoter mellan 
leveranser och direktförsäljning utifrån 
information från medlemsstaterna,
(b) upprättandet av en koefficient för 
fetthalten i enskilda kvoter, korrigering av 
fetthalten och registrering av 
överskridanden av den nationella kvoten 
för fetthalten,
(c) medlemsstaternas upprättande av 
mjölkekvivalenter,
(d) förfarandet, tidsgränsen och den 
avgörande händelsen för växelkursen 
rörande betalningen av avgiften och 
omfördelningen av överskottsavgiften, 
minskning av förskotten när inte 
tidsfristerna hålls,
(e) tillämpliga räntesatser vid försenad 
betalning, korrekt inhämtning av avgiften 
och användning av den procentenhet av 
avgiften som inte ska gå till EGFJ,
(f) information till producenter om nya 
definitioner, enskilda kvoter och avgiften,
(g) informationsspridning om 
tillämpningen av upplägget för avgiften i 
mjölksektorn,
(h) sammanställning av redovisningar av 
leveranser och uppgifter om 
direktförsäljning,
(i) redovisningar, statistik och 
information som måste tillhandahållas av 
uppköpare och producenter,
(j) kontroller av leveranser och 
direktförsäljningar.

Or. pl
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Motivering

Om mjölkkvoterna avskaffas kommer antalet svagare jordbrukare och regioner som måste 
upphöra med produktionen att öka. Trots krisen på mjölkmarknaden 2008 och 2009 visade 
sig kvotsystemet vara en effektiv stabiliserande faktor. Kvoter gynnar jordbrukares ställning 
gentemot mjölkuppköpare och gör det möjligt att fortsätta produktionen i de regioner där 
mjölkproduktionen har särskild betydelse utöver bara ekonomiska överväganden. 
Mjölkkvotsystemet har visat sig vara effektivt under många år och bör inte överges.

Ändringsförslag 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del II – rubrik 2 – kapitel II – avsnitt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. es

Motivering

Den gemensamma jordbrukspolitiken ska användas för att främja jordbrukskollektiv och 
stödja införandet av kontrakt mellan producenter och bearbetningsföretag samt för att sprida 
förslaget från mejerisektorn till andra sektorer.

Ändringsförslag 1579
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat beslutar att varje
leverans av obehandlad mjölk från en 
jordbrukare till ett bearbetningsföretag för 
obehandlad mjölk ska omfattas av ett 
skriftligt avtal mellan parterna, ska detta 
avtal uppfylla de villkor som fastställs i
punkt 2.

1. All leverans av obehandlad mjölk från 
en jordbrukare till ett bearbetningsföretag 
för obehandlad mjölk ska omfattas av ett 
skriftligt avtal mellan parterna och detta 
avtal ska uppfylla de villkor som fastställs i 
punkt 2.

Or. fr
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Motivering

Istället för att låta medlemsstaterna välja om de vill kräva kontrakt bör kontrakten vara ett 
europeiskt krav i syfte att skapa en gemensam mjölkmarknad och undvika att 
behandlingsföretagen hetsar fram dålig stämning mellan producenterna. Dessutom undviker 
man därmed att skapa en skadlig konkurrenssituation mellan de medlemsstater som har valt 
att införa kontrakt och de som har valt att inte göra det.

Ändringsförslag 1580
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 2 – led c – led i – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vara statiskt och anges i avtalet och/eller – vara statiskt och anges i avtalet, 
åtminstone täcka produktionskostnaderna 
inberäknat kostnaderna för energi, 
gödselmedel, djurfoder, hyra och andra 
viktiga insatskostnader samt justeras efter 
prisnivåerna och/eller

Or. fr

Ändringsförslag 1581
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 2 – led c – led i – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vara statiskt och anges i avtalet och/eller – vara statiskt och anges i avtalet och ta 
hänsyn till de faktiska 
produktionskostnaderna och/eller

Or. fr
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Motivering

En viktig punkt i kontrakten ska vara att de framförhandlade priserna måste återge 
produktionskostnaderna. Om detta inte beaktas kommer inte producenternas ekonomiska 
situation att förbättras.

Ändringsförslag 1582
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 2 – led c – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– variera enbart på grund av faktorer som 
är fastställda i avtalet, särskilt 
marknadssituationens utveckling baserad 
på marknadsindikatorer, levererad volym 
och kvaliteten på eller sammansättningen 
av den levererade obehandlade mjölken,

– variera enbart på grund av faktorer som 
är fastställda i avtalet, särskilt de faktiska 
produktionskostnaderna, 
marknadssituationens utveckling baserat på 
marknadsindikatorer, levererad volym och 
kvaliteten på eller sammansättningen av 
den levererade obehandlade mjölken,

Or. fr

Motivering

En viktig punkt i kontrakten ska vara att de framförhandlade priserna måste återge 
produktionskostnaderna. Om detta inte beaktas kommer inte producenternas ekonomiska 
situation att förbättras.

Ändringsförslag 1583
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 2 – led c – led i – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ta hänsyn till kostnaderna för 
jordbrukarens hållbarhetsinvesteringar,

Or. en
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Ändringsförslag 1584
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 2 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) avtalets giltighetstid, som får vara 
obegränsad och innehålla 
uppsägningsklausuler.

(iii) avtalets giltighetstid, som får vara 
obegränsad och innehålla klausuler om 
indexering, omförhandling på grund av 
onormal produktionskostnadsutveckling 
och uppsägning.

Or. fr

Ändringsförslag 1585
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla delar av avtal om leverans av 
obehandlad mjölk som ingås av 
jordbrukare, företag som samlar in mjölk 
eller bearbetningsföretag som hanterar 
obehandlad mjölk, inbegripet de delar 
som avses i punkt 2 c, ska förhandlas fritt 
mellan parterna.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1586
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att säkra en enhetlig tillämpning av utgår
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denna artikel får kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta de åtgärder som 
krävs. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. de

Ändringsförslag 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. es

Ändringsförslag 1588
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En producentorganisation inom sektorn 
för mjölk och mjölkprodukter som är 
erkänd enligt artikel 106 får för sina 
jordbrukarmedlemmars räkning förhandla 
om avtal om leverans av obehandlad mjölk
från en jordbrukare till ett 
bearbetningsföretag för obehandlad mjölk
eller till företag som samlar in mjölk i den 
mening som avses i artikel 104.1 andra 
stycket, för hela eller delar av 
medlemmarnas samlade produktion.

1. En producentorganisation inom sektorn 
för mjölk och mjölkprodukter som är 
erkänd enligt artikel 106 får för sina 
jordbrukarmedlemmars räkning förhandla 
om avtal om leverans av obehandlad 
komjölk från en jordbrukare till ett 
bearbetningsföretag för obehandlad 
komjölk eller till företag som samlar in 
mjölk i den mening som avses i artikel 
104.1 andra stycket, för hela eller delar av 
medlemmarnas samlade produktion.

Or. en
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Ändringsförslag 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 105a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105a
Övergångsregler för upphörande av 

systemet med mjölkkvoter
1. De nationella kvoter som anges i bilaga 
VIII ska ökas med 5 procent 2014–2015 
eftersom det är det sista året för systemet 
med mjölkkvoter och särskilda 
förhållanden råder i vissa medlemsstater.
2. En överskottsavgift ska erläggas för 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs utöver den nationella kvoten i 
enlighet med underavsnitt II.
Avgiften ska uppgå till 27,83 EUR/100 kg 
mjölk.
För 2014–2015 ska avgiften dock uppgå 
till 10,00 EUR/100 kg mjölk.

Or. en

Motivering

I enlighet med överenskommelsen i rådet i samband med hälsokontrollen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken 2008, i syfte att säkerställa en smidig utfasning av systemet 
med mjölkkvoter i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 1590
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 105a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105a
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Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 

mjölkmarknaden
För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma inre marknaden får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom genomförande av de beslut 
som fattas av de erkända 
branschorganisationerna enligt artikel 
108. Fram tills dess att de organisationer 
som beskrivs i artikel 106–108 har 
utvecklat tillräcklig styrka på marknaden 
för att fatta beslut om att anpassa utbudet 
till efterfrågan, måste man se till att det 
finns en viss marknadsstabilitet för 
producenter genom en anpassad 
marknadsordning som anpassar utbudet 
till efterfrågan i Europa. 
Mjölkkvotsystemet bör därför förlängas 
till 2017.

Or. de

Ändringsförslag 1591
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 106 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer inom frukt- och 
grönsakssektorn och får på begäran 
erkänna producentorganisationer inom 
andra sektorer som

Or. en

Ändringsförslag 1592
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 106 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Or. en

Motivering

Det får inte finnas något krav på medlemsstaterna att erkänna producentorganisationer 
under vissa förhållanden. De ska själva kunna välja om de vill göra detta eller inte.

Ändringsförslag 1593
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 106 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Or. en

Ändringsförslag 1594
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 106 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Or. lv
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Ändringsförslag 1595
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 106 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Or. en

Ändringsförslag 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 106 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Or. en

Ändringsförslag 1597
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 106 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Or. en

Motivering

Erkännande av producentorganisationer ska inte vara obligatoriskt utan upp till varje enskild 
medlemsstat att besluta om. Detta synsätt följer subsidiaritetsprincipen och gör det möjligt 
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för medlemsstaterna att utvärdera dessa organisationer utifrån sina specifika nationella 
förhållanden.

Ändringsförslag 1598
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 106 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Or. en

Ändringsförslag 1599
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 106 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Or. en

Motivering

Det bör inte finnas några obligatoriska krav på medlemsstaterna att erkänna 
producentorganisationer. Syftet med att göra ett erkännande obligatoriskt är oklart och det 
går inte att förutsäga vad följderna blir. Alla politiska initiativ inom livsmedelskedjan bör ske 
på frivillig grund. Kommissionens förslag innehåller redan en lämplig ram för 
producentorganisationernas verksamhet och det är viktigt att stärka jordbrukarnas roll i 
livsmedelskedjan. Dock innehåller redan kommissionens förslag en lämplig ram för 
producentorganisationernas verksamhet.

Ändringsförslag 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Förslag till förordning
Artikel 106 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Or. en

Ändringsförslag 1601
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 106 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) är sammansatta av producenter inom 
någon av de sektorer som anges i 
artikel 1.2,

(a) är sammansatta av jordbrukare inom 
någon av de specifika sektorer som anges i 
artikel 1.2,

Or. en

Ändringsförslag 1602
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 106 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) är sammansatta av producenter inom 
någon av de sektorer som anges i 
artikel 1.2,

(a) är sammansatta och kontrolleras av 
jordbrukare inom någon av de specifika
sektorer som anges i artikel 1.2,

Or. en

Motivering

1) Producentorganisationer ska bidra till att förstärka jordbrukarnas ställning i 
livsmedelskedjan (istället för bearbetningsföretagen). Om ordalydelsen från COM-
dokumentet (”producenter”) används kan detta öppna för bearbetarnas sammanslutningar. 
2) Det är viktigt att producentorganisationerna alltid kan kontrolleras av sina medlemmar 
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(dvs. jordbrukarna). 3) Endast jordbrukare från samma sektor ska ha rätt att slå sig samman 
i en producentorganisation.

Ändringsförslag 1603
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 106 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) är sammansatta av producenter inom 
någon av de sektorer som anges i 
artikel 1.2,

(a) är sammansatta och kontrolleras av 
producenter inom någon av de sektorer 
som anges i artikel 1.2,

Or. en

Ändringsförslag 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 106 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) är sammansatta av producenter inom 
någon av de sektorer som anges i 
artikel 1.2,

(a) är sammansatta och kontrolleras av 
producenter inom någon av de sektorer 
som anges i artikel 1.2,

Or. en

Ändringsförslag 1605
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 106 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) har bildats på initiativ av 
producenterna själva,

(b) har bildats på initiativ av jordbrukare,
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Or. en

Motivering

Producentorganisationer ska bidra till att förstärka jordbrukarnas ställning i 
livsmedelskedjan (istället för bearbetningsföretagen). Om ordalydelsen från COM-
dokumentet (”producenter”) används kan detta öppna för bearbetarnas sammanslutningar.

Ändringsförslag 1606
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 106 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) har bildats på initiativ av 
producenterna själva,

(b) har bildats på initiativ av jordbrukare,

Or. en

Ändringsförslag 1607
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 106 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) har bildats på initiativ av producenterna 
själva,

(b) har bildats på initiativ av producenterna 
själva och ägs och kontrolleras av 
producenterna,

Or. en

Ändringsförslag 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 106 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) har bildats på initiativ av producenterna 
själva,

(b) har bildats på initiativ av producenterna 
själva och har tillräckliga personal-, 
material- och teknikresurser för att 
genomföra sin verksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 1609
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 106 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) har tillräckliga personal-, material-
och teknikresurser för att genomföra sin 
verksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) har bildats för ett särskilt syfte, varav 
minst ett av följande:

(c) har bildats med följande mål som sina 
särskilda syften:

Or. es

Ändringsförslag 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) har bildats för ett särskilt syfte, varav 
minst ett av följande:

(c) har bildats för det särskilda syftet att 
uppnå minst två av målen i led i, ii eller iii 
och möjlighet att frivilligt inkludera något 
av de övriga målen i följande lista:

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att inte tappa fokus på grundläggande mål som 
producentorganisationerna inom frukt- och grönsakssektorn har arbetat emot i flera år, 
såsom att koncentrera leveranserna för att genomföra gemensam marknadsföring. Dessa 
organisationer bör utveckla operativa program som har samma grundläggande mål.

Ändringsförslag 1612
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att säkerställa att produktionen är 
planerad och anpassad till efterfrågan, 
särskilt när det gäller kvalitet och 
kvantitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1613
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att säkerställa att produktionen är 
planerad och anpassad till efterfrågan, 

(i) Att säkerställa att produktionen är 
planerad och anpassad till efterfrågan, 
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särskilt när det gäller kvalitet och kvantitet. särskilt när det gäller kvalitet och kvantitet, 
genom användning av 
volymjusteringsinstrument.

Or. fr

Motivering

De instrument som producentorganisationerna använder för att anpassa produktionen måste 
vara i linje med anpassningarna av utbudet.

Ändringsförslag 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Att främja koncentrationen av utbudet 
och avyttringen av medlemmarnas 
produktion.

(ii) Att främja koncentrationen av utbudet 
och avyttringen av medlemmarnas 
produktion, inklusive prisförhandlingar 
på uppdrag av sina medlemmar och som 
rör delar av eller hela deras gemensamma 
produktion.

Or. en

Ändringsförslag 1615
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Att främja koncentrationen av utbudet 
och avyttringen av medlemmarnas 
produktion.

(ii) Att främja koncentrationen av utbudet 
och avyttringen av medlemmarnas 
produktion inklusive prisförhandlingar för 
de jordbrukare som tillhör organisationen 
samt med hänsyn till delar av eller hela 
deras gemensamma produktion.

Or. fr
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Ändringsförslag 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Att främja koncentrationen av utbudet 
och avyttringen av medlemmarnas 
produktion.

(ii) Att främja koncentrationen av utbudet 
och den direkta avyttringen av 
medlemmarnas produktion.

Or. it

Ändringsförslag 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Att minska produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna.

(iii) Att eventuellt även arbeta mot något 
av de specifika mål som fastställs i 
artikel 106a led c.

Or. es

Ändringsförslag 1618
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Att minska produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna.

(iii) Att minimera produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna.
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Or. en

Ändringsförslag 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Att minska produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna.

(iii) Att optimera produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna genom 
att till exempel tillhandahålla 
riskhanteringsinstrument. 

Or. en

Ändringsförslag 1620
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Att minska produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna.

(iii) Att optimera produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionsbriserna genom 
bland annat de åtgärder som anges i 
artikel 38–40 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdens 
utveckling].

Or. fr

Ändringsförslag 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Att minska produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna.

(iii) Att optimera produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna och 
garantera rättvisa konsumentpriser i 
förhållande till producentpriserna.

Or. pt

Ändringsförslag 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) Att förhandla om kontraktsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Att forska om hållbara 
produktionsmetoder och hållbar 
marknadsutveckling.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1624
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led iv
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Att forska om hållbara 
produktionsmetoder och hållbar 
marknadsutveckling.

(iv) Att forska om ekonomiskt hållbara 
produktionsmetoder, innovativa metoder, 
ekonomisk konkurrenskraft och hållbar 
marknadsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Att främja och lämna tekniskt stöd för 
användningen av miljövänliga odlings-
och produktionsmetoder.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1626
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Att främja och lämna tekniskt stöd för 
användningen av miljövänliga odlings-
och produktionsmetoder.

(v) Att främja och lämna tekniskt stöd för 
att förbättra den ekonomiska 
konkurrenskraften och 
produktionsmetoderna.

Or. en

Ändringsförslag 1627
Esther de Lange
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Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Att främja och lämna tekniskt stöd för 
användningen av miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder.

(v) Att främja och lämna tekniskt stöd för 
användningen av miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder och sunda 
djurhanteringsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) Att främja och tillhandahålla tekniskt 
stöd för användandet av 
produktionsstandarder för att förbättra 
produktkvaliteten och utveckla produkter 
med skyddad ursprungsbeteckning, 
skyddad geografisk beteckning eller en 
nationell kvalitetsmärkning.

Or. en

Ändringsförslag 1629
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) Att främja och tillhandahålla tekniskt 
stöd för användandet av 
produktionsstandarder för att förbättra 
produktkvaliteten och utveckla produkter 
med skyddad ursprungsbeteckning, 
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skyddad geografisk beteckning eller en 
nationell kvalitetsmärkning.

Or. en

Ändringsförslag 1630
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) Att främja och tillhandahålla stöd för 
utvecklingen av produkter med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning.

Or. en

Motivering

Det verkar önskvärt att producentorganisationer hjälper jordbrukare att utnyttja de 
möjligheter som ges genom skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska 
beteckningar.

Ändringsförslag 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) Att, när produkter först släpps ut på 
marknaden, fastställa produktions- och 
saluföringsregler som är striktare än de 
regler som finns i unionen och 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. fr
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Ändringsförslag 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) Att införa striktare produktions- och 
saluföringsregler än de som föreskrivs i 
unionslagstiftningen eller nationell 
lagstiftning.

Or. es

Ändringsförslag 1633
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led vb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vb) Att ta fram initiativ för att förbättra 
kvaliteten och innovationen inom 
livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 1634
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vi) Att främja hanteringen av biprodukter 
och avfall för att skydda kvaliteten på 
vatten, mark och landskap samt för att 
bevara och främja den biologiska 
mångfalden. och

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1635
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vi) Att främja hanteringen av biprodukter 
och avfall för att skydda kvaliteten på 
vatten, mark och landskap samt för att 
bevara och främja den biologiska 
mångfalden. och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vi) Att främja hanteringen av biprodukter 
och avfall för att skydda kvaliteten på 
vatten, mark och landskap samt för att 
bevara och främja den biologiska 
mångfalden.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1637
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) Att bidra till ett hållbart utnyttjande utgår
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av naturresurserna och till att mildra 
effekterna av klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) Att bidra till ett hållbart utnyttjande 
av naturresurserna och till att mildra 
effekterna av klimatförändringarna.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1639
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) Att bidra till ett hållbart utnyttjande 
av naturresurserna och till att mildra 
effekterna av klimatförändringarna.

(vii) Att bidra till utnyttjandet av 
avancerade, hållbara produktionssystem 
för att bevara naturresurserna och 
motverka klimatförändringarna.

Or. fr

Ändringsförslag 1640
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viia) Att ta fram initiativ för att stärka 
producenternas ekonomiska hållbarhet 
och ekonomiska konkurrenskraft samt för 
att stärka innovationen.

Or. en

Ändringsförslag 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viia) Att ta fram initiativ för att förbättra 
kvaliteten och innovationen i 
livsmedelsindustrin.

Or. es

Ändringsförslag 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viia) Att ta fram initiativ för att förbättra 
kvaliteten och främja innovationen i 
livsmedelsindustrin.

Or. es

Ändringsförslag 1643
Esther de Lange
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Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viia) Att se till att producenter från 
erkända producentorganisationer får 
rimlig kompensation för kostnaderna för 
investeringar i miljön och djurens 
välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viia) Att genomföra kollektiva åtgärder 
som syftar till att förebygga eller hantera 
ekonomiska risker, framför allt de 
utjämningsfonder som avses i 
artikel 109c.

Or. fr

Ändringsförslag 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viia) Att vidta åtgärder för att förbättra 
kvaliteten, i synnerhet vid utsläppandet på 
marknaden.

Or. it
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Ändringsförslag 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viia) Att öka marknadsvärdet på 
produktionen, inklusive genom 
bearbetning.

Or. es

Motivering

Det bör uttryckligen anges och betonas att ett sätt att öka värdet på produktionen är genom 
bearbetning.

Ändringsförslag 1647
Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viia) Att säkerställa rättvisa och rimliga 
priser för producenter, där hänsyn tas till 
producenternas kostnader för en hållbar 
produktion och djurs välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 1648
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viib (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viib) Att ta fram initiativ inom 
marknadsföring och saluföring.

Or. en

Ändringsförslag 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viib) Att optimera medlemmarnas 
produktion, inklusive genom bearbetning.

Or. es

Ändringsförslag 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viib) Genomförandeåtgärder som har 
utformats för att stärka 
producentorganisationer och grupper av 
producentorganisationer i organisatoriskt, 
kommersiellt och ekonomiskt hänseende.

Or. it

Ändringsförslag 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viib) Att ta fram initiativ för att förbättra 
kvaliteten och innovationen i 
livsmedelsindustrin.

Or. es

Motivering

Vi anser att producentorganisationer utgör en lämplig ram för att förbättra kvaliteten och 
innovationen, så dessa mål bör inkluderas i de specifika målen.

Ändringsförslag 1652
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 106 – led c – led viic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viic) Att för egen respektive för sina 
medlemmars räkning förhandla om 
kontrakt med kunder för leveransen av 
jordbruksprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 106 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inte intar en dominerande ställning på 
en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 106 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inte intar en dominerande ställning på 
en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1655
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 106 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inte intar en dominerande ställning på 
en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget.

utgår

Or. fr

Motivering

Eftersom EU-lagstiftningen endast förbjuder utnyttjande av en dominerande ställning och 
eftersom producenterna har den svagaste ställningen bland livsmedelskedjans aktörer bör 
artikel 106.1 d utgå, i syfte att säkerställa leveranserna och skydda producenternas 
förhandlingsmöjligheter.
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Ändringsförslag 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 106 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inte intar en dominerande ställning på 
en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1657
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 106 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inte intar en dominerande ställning på 
en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget.

(d) inte sätter konkurrensen ur spel,

Or. en

Motivering

I artikel 102 i EG-fördraget förbjuds missbruk av dominerande ställning. Däremot bestraffas 
inte den dominerande ställningen som sådan. Att inte tillåta en dominerande ställning över 
huvud taget skulle innebära att producentorganisationerna diskriminerades. Istället föreslås 
att producentorganisationerna inte får ”sätta konkurrensen ur spel”.

Ändringsförslag 1658
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 106 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inte intar en dominerande ställning på 
en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget.

(d) inte sätter konkurrensen ur spel,

Or. en

Ändringsförslag 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 106 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inte intar en dominerande ställning på 
en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget.

(d) inte intar en dominerande ställning på 
en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget. En 
negativ dominerande ställning ska anses 
föreligga om verksamheten i en 
producentgrupp eller sammanslutning av 
producentgrupper överstiger 33 procent 
av den totala nationella produktionen av 
den aktuella produkten, eller överstiger 
3,5 procent av den totala produktionen i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 106 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) saluför produkter som inte omfattas 
av bilaga I i fördraget, förutsatt att de 
produkter som inte omfattas av bilaga I 
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utgör högst 49 procent av den totala 
saluförda mängden, utan att detta leder 
till att ett godkännande som 
producentorganisation i den erkända 
jordbrukssektorn påverkas.

Or. de

Motivering

I syfte att höja konkurrenskraften för vissa jordbruksprodukter, som har en högre 
produktionskostnad än motsvarande produkter från tredjeländer, kan det vara fördelaktigt för 
den erkända producentorganisationen att saluföra produkter som inte omfattas av bilaga I i 
fördraget (exempelvis kan en erkänd producentorganisation för jordbruksalkohol även 
saluföra spritdrycker som inte omfattas av bilaga I i fördraget).

Ändringsförslag 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 106 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) saluför produkter som inte omfattas 
av bilaga I i fördraget, förutsatt att de 
produkter som inte omfattas av bilaga I 
utgör högst 49 procent av den totala 
saluförda mängden, utan att detta leder 
till att ett godkännande som 
producentorganisation i den erkända 
jordbrukssektorn påverkas.

Or. de

Ändringsförslag 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 106 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) har den tekniska utrustning som 
krävs för att genomföra sin verksamhet.

Or. es

Ändringsförslag 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 106 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) saluför hela sin produktion via 
producentorganisationen,

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att inkludera de bestämmelser som finns i de nuvarande förordningarna 
om kraven på att medlemmar av producentorganisationer ska saluföra hela sin produktion 
genom dessa organisationer, samt att ange de undantag som kan finnas.

Ändringsförslag 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 106 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) betalar in de ekonomiska bidrag som 
fastställs i stadgarna för inrättande och 
förvaltning av den driftsfond som avses i 
artikel 30.

Or. es
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Motivering

Detta är ett tydligt krav på medlemmarna i producentorganisationerna och bör även 
inkluderas här.

Ändringsförslag 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 106 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan hinder av ovanstående ska 
producentorganisationer inom frukt- och 
grönsaks-, olivolje- och vinsektorerna 
inkludera minst ett av målen under led i, 
ii eller iii.

Or. es

Motivering

Producentorganisationerna inom frukt- och grönsakssektorn har i flera år arbetat mot det 
grundläggande målet att koncentrera utbudet för att kunna bedriva gemensam 
marknadsföring, såsom anges i gemenskapslagstiftningen (artikel 122c) i förordning 
1234/2007, vilket motsvarar mål i, ii och iii i punkt c.

Ändringsförslag 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 106 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan hinder av ovanstående ska 
producentorganisationer inom frukt- och 
grönsaks-, olivolje- och vinsektorerna 
inkludera minst ett av målen i, ii eller iii.

Or. es
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Ändringsförslag 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 106 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom frukt- och grönsakssektorn ska 
producentorganisationerna ha bildats för 
att uppnå minst ett av målen i 
artikel 106.1 c i–iii.

Or. en

Ändringsförslag 1668
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 106 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Producentorganisationer inom frukt- och 
grönsakssektorn ska verka för minst ett av 
målen i artikel 106 c i–iii.

Or. fr

Ändringsförslag 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 106 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska inte gälla kooperativ.

Or. en
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Motivering

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe.Strengthening of farmers’ role 
in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has the 
appropriate scope for producer organisations’ activities.

Ändringsförslag 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 106 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från stycke 1 ska 
medlemsstaterna på begäran erkänna 
producentorganisationer inom frukt- och 
grönsakssektorn och sektorn för olivolja 
och bordsoliver som uppfyller kriterierna i 
stycke 1 och som när det gäller
producentorganisationer inom frukt- och 
grönsakssektorn följer minst ett av målen 
i stycke 1 c i–iii.

Or. en

Ändringsförslag 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 106 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan hinder av punkt 1 e får 
medlemsproducenterna, om 
producentorganisationen ger sitt tillstånd 
och i enlighet med de villkor 
producentorganisationen har fastställt,
(a) sälja upp till en fastställd procentandel 
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av sin produktion och/eller sina produkter 
direkt till sina jordbruksföretag och/eller 
utanför sina jordbruksföretag till 
konsumenter för personligt bruk; denna 
procentandel ska fastställas av 
medlemsstaterna och uppgå till 
minst 10 %,
(b) själva eller genom förmedling av en 
annan producentorganisation som utsetts 
av deras egen organisation, saluföra 
produkter som utgör en marginell 
kvantitet i förhållande till den 
produktionsvolym som den egna 
organisationen kan saluföra,
(c) själva eller via en annan 
producentorganisation som utsetts av 
deras egen organisation, saluföra 
produkter vars egenskaper är sådana att 
den egna organisationen normalt inte 
handlar med dem.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att inkludera de bestämmelser som finns i de nuvarande förordningarna 
om kraven på att medlemmar av producentorganisationer ska saluföra hela sin produktion 
genom dessa organisationer, samt att ange de undantag som kan finnas.

Ändringsförslag 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 106a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106a
Producentorganisationers stadgar
1. Stadgarna för en 
producentorganisation inom sektorn för 
frukt och grönsaker ska ålägga 
organisationens producentmedlemmar att 
framför allt
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(a) tillämpa de regler som 
producentorganisationen antagit när det 
gäller produktionsrapportering, 
produktion, saluföring och miljöskydd,
(b) tillhöra endast en 
producentorganisation för en viss 
jordbruksprodukt, utan att detta påverkar 
eventuella undantag som medgetts av den 
berörda medlemsstaten i välmotiverade 
fall då organisationens 
producentmedlemmar innehar två skilda 
produktionsenheter i olika geografiska 
områden,
(c) tillhandahålla de uppgifter som 
producentorganisationen begär för 
statistiska ändamål, framför allt angående 
arealer, produktion, avkastning och 
direktförsäljning.
2. I producentorganisationens stadgar ska 
även följande fastställas:
(a) Förfaranden för fastställande, 
antagande och ändring av de regler som 
avses i punkt 1.
(b) Ekonomiska bidrag som 
medlemmarna ska åläggas att betala in 
för finansieringen av 
producentorganisationen.
(c) Regler som gör det möjligt för 
producentmedlemmarna att på ett 
demokratiskt sätt kontrollera 
organisationen och dess beslut.
(d) Påföljder vid överträdelser av 
stadgarna, särskilt utebliven inbetalning 
av ekonomiska bidrag, eller av de regler 
som producentorganisationen har 
fastställt.
(e) Regler för antagande av nya 
medlemmar, särskilt en minimitid för 
medlemskap, som inte får vara mindre än 
ett år.
(f) Regler om bokföring och budget som 
är nödvändiga för att organisationen ska 
fungera.
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3. I ekonomiska frågor ska 
producentorganisationer anses verka i 
sina medlemmars namn, på deras vägnar 
och inom sitt mandat, oavsett om 
äganderätten till de berörda produkterna 
överförs från producenterna till 
producentorganisationen eller ej.

Or. fr

Ändringsförslag 1673
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 106a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106a
Producentorganisationers stadgar

1. Stadgarna för en 
producentorganisation ska ålägga 
organisationens producentmedlemmar att 
framför allt
(a) tillämpa de regler som 
producentorganisationen antagit när det 
gäller produktionsrapportering, 
produktion, saluföring och miljöskydd,
(b) tillhöra endast en 
producentorganisation som förhandlar 
om priser för en viss jordbruksprodukt, 
utan att detta påverkar eventuella 
undantag som medgetts av den berörda 
medlemsstaten i välmotiverade fall då 
organisationens producentmedlemmar 
innehar två skilda produktionsenheter i 
olika geografiska områden,
(c) tillhandahålla de uppgifter som 
producentorganisationen begär för 
statistiska ändamål, framför allt angående 
arealer, produktion, avkastning och 
direktförsäljning,
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2. I producentorganisationens stadgar ska 
även följande fastställas:
(a) Förfaranden för fastställande, 
antagande och ändring av de regler som 
avses i punkt 1.
(b) Ekonomiska bidrag som 
medlemmarna ska åläggas att betala in 
för finansieringen av 
producentorganisationen.
(c) Regler som gör det möjligt för 
producentmedlemmarna att på ett 
demokratiskt sätt kontrollera 
organisationen och dess beslut.
(d) Sanktioner vid överträdelser av 
stadgarna, särskilt utebliven inbetalning 
av ekonomiska bidrag, eller av de regler 
som producentorganisationen har 
fastställt.
(e) Regler för antagande av nya 
medlemmar, särskilt minimitid för 
medlemskap, vilken inte kan vara under 
ett år.
(f) Regler om bokföring och budget som 
är nödvändiga för att organisationen ska 
fungera.
3. I ekonomiska frågor ska 
producentorganisationer anses verka i 
sina medlemmars namn och på deras 
vägnar.

Or. de

Ändringsförslag 1674
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 106a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106a
Erkännande av producentorganisationer
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1. Medlemsstaterna ska som 
producentorganisationer erkänna alla 
juridiska personer eller tydligt definierade 
delar av juridiska personer som har 
ansökt om ett sådant erkännande, under 
förutsättning att
(а) de uppfyller villkoren i artikel 106 b 
och c första stycket,
(b) de uppfyller de minimikrav som 
medlemsstaterna har fastställt rörande 
antalet medlemmar och/eller värdet på 
den saluförda produktionen inom det 
område där de verkar,
(c) de ger tillräckliga garantier i fråga om 
verksamhetens genomförande när det 
gäller varaktighet, effektivitet och 
tillhandahållande av personal, material 
och teknik till sina medlemmar, samt 
koncentration av utbud,
(d) de har stadgar som är i 
överensstämmelse med leden a, b och c i 
denna punkt.
2. Medlemsstaterna får besluta att 
producentorganisationer som på grundval 
av nationell lagstiftning har erkänts före 
den 1 januari 2014 och som uppfyller de 
villkor som anges i punkt 1 i denna artikel 
ska anses vara erkända som 
producentorganisationer enligt artikel 
106.
3. Medlemsstaterna får besluta att 
producentorganisationer som på grundval 
av nationell lagstiftning har erkänts före 
den 1 januari 2014 men som inte 
uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i 
denna artikel får fortsätta att bedriva sin 
verksamhet inom ramen för nationell 
lagstiftning till och med den 1 januari 
2015.
4. Medlemsstaterna ska
(а) inom fyra månader efter det att en 
ansökan åtföljd av allt vederbörligt 
underlag har lämnats in besluta om en 
producentorganisation ska erkännas; 
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ansökan ska göras i den medlemsstat där 
organisationen har sitt huvudkontor,
(b) med regelbundna och av dem själva 
fastställda intervaller kontrollera att 
erkända producentorganisationer följer 
bestämmelserna i detta kapitel,
(c) vid bristande efterlevnad eller 
oegentligheter när det gäller 
bestämmelserna i detta kapitel utdöma 
tillämpliga och av dem själva fastställda 
sanktioner för sådana organisationer och 
sammanslutningar, och om nödvändigt, 
besluta att återkalla erkännandet,
(d) en gång per år, och senast den 
31 mars, till kommissionen anmäla varje 
beslut om beviljande av eller avslag på 
ansökningar om erkännande eller om 
återkallande av erkännanden som de har 
fattat under det föregående kalenderåret.

Or. bg

Ändringsförslag 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 106a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106a
Producentorganisationer 

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som
(a) är sammansatta av producenter inom 
någon av de sektorer som anges i 
artikel 1.2,
(b) har bildats på initiativ av 
producenterna själva,
(c) har bildats för ett särskilt syfte, varav 
minst ett av följande:
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(i) Att minska produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna.
(ii) Att forska om hållbara 
produktionsmetoder och hållbar 
marknadsutveckling.
(iii) Att främja och lämna tekniskt stöd för 
användningen av miljövänliga odlings-
och produktionsmetoder.
(iv) Att främja hanteringen av biprodukter 
och avfall för att skydda kvaliteten på 
vatten, mark och landskap samt för att 
bevara och främja den biologiska 
mångfalden.
(v) Att bidra till ett hållbart utnyttjande av 
naturresurserna och till att mildra 
effekterna av klimatförändringarna.
(d) inte intar en dominerande ställning på 
en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget.

Or. es

Motivering

Den gemensamma jordbrukspolitiken bör främja en koncentration av produktionsutbudet 
genom att främja producentorganisationer i enlighet med den nuvarande modellen för frukt-
och grönsaksproducerande organisationer. Jordbrukspolitiken bör dessutom göra det möjligt 
för producenter att bilda grupper för att nå andra mål. Man bör dock göra skillnad mellan 
”producentorganisationer” (som syftar till att koncentrera utbudet) och ”producentgrupper” 
(som har andra mål) så att man kan göra en skillnad i det ekonomiska stöd de erhåller.

Ändringsförslag 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 106a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106a
Stadgar för producentorganisationer 

inom frukt- och grönsakssektorn 
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Stadgarna för en producentorganisation 
inom frukt- och grönsakssektorn ska 
ålägga organisationens 
producentmedlemmar att framför allt
(a) saluföra hela den berörda 
produktionen via 
producentorganisationen,
(b) betala in de ekonomiska bidrag som 
fastställs i stadgarna för inrättande och 
förvaltning av den driftsfond som avses i 
artikel 30.
2. Utan hinder av punkt 4 c får 
medlemsproducenterna, om 
producentorganisationen ger sitt tillstånd 
och i enlighet med de villkor 
producentorganisationen har fastställt,
(a) sälja upp till en fastställd procentandel 
av sin produktion och/eller sina produkter 
direkt till sina jordbruksföretag och/eller 
utanför sina jordbruksföretag till 
konsumenter för personligt bruk; denna 
procentandel ska fastställas av 
medlemsstaterna och uppgå till 
minst 10 %,
(b) själva eller genom förmedling av en 
annan producentorganisation som utsetts 
av deras egen organisation, saluföra 
produkter som utgör en marginell 
kvantitet i förhållande till den 
produktionsvolym som den egna 
organisationen kan saluföra,
(c) själva eller via en annan 
producentorganisation som utsetts av 
deras egen organisation, saluföra 
produkter vars egenskaper är sådana att 
den egna organisationen normalt inte 
handlar med dem.

Or. es

Motivering

Genom detta ändringsförslag tar man hänsyn till de särskilda förhållandena inom frukt- och 
grönsakssektorn. Det motsvarar föredragandens ändringsförslag 301 och kan läggas till som 
en ny punkt 4 i detta ändringsförslag.
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Ändringsförslag 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 106a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106a
Krav, regler och erkännande av 

producentorganisationer för bearbetad 
frukt och bearbetade grönsaker

1. Inom sektorerna för frukt- och 
grönsaker och bearbetad frukt och 
bearbetade grönsaker ska 
medlemsstaterna erkänna som 
producentorganisationer, alla juridiska 
personer eller tydligt definierade delar av 
juridiska personer som ansöker om sådant 
erkännande, har bildats på initiativ av 
producenter av en eller flera av de 
produkter som anges i bilaga XX och 
bilaga XX samt uppfyller följande villkor:
(a) De utvecklar miljövänliga odlings-, 
produktions- och 
avfallshanteringsmetoder, särskilt för att 
skydda kvaliteten på vatten, mark och 
landskap, samt till bevarande eller 
främjande av den biologiska mångfalden 
och har som mål att främja 
koncentrationen av utbudet och 
avyttringen av medlemmarnas
produktion.
(b) De säkerställer att produktionen är 
planerad och anpassad till efterfrågan, 
särskilt när det gäller kvalitet och 
kvantitet.
(c) De optimerar produktionskostnaderna 
och stabiliserar produktionspriserna.
(d) De ökar vid behov det kommersiella 
värdet av produktionen genom 
bearbetning.
2. Medlemsstaterna ska erkänna 
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producentorganisationer inom frukt- och 
grönsakssektorn förutsatt att de även 
uppfyller följande krav:
(a) De har det minsta antal medlemmar 
och har den omfattning uttryckt i volym 
eller värde av avsättningsbar produktion 
som medlemsstaterna föreskriver, och 
styrker detta på lämpligt sätt.
(b) Det i tillräcklig grad styrks att de kan 
genomföra sin verksamhet korrekt när det 
gäller varaktighet, effektivitet och 
koncentration av efterfrågan; i detta syfte 
får medlemsstaterna avgöra vilka 
produkter eller grupper av produkter 
enligt artikel 122 ... som bör omfattas av 
producentorganisationen.
(c) De ger sina medlemmar faktisk 
möjlighet att få tekniskt stöd vid 
användning av miljövänliga 
odlingsmetoder.
(d) De ställer vid behov de tekniska 
hjälpmedel som behövs vid insamling, 
lagring, förpackning och saluföring av 
produkterna till sina medlemmars 
förfogande.
(e) De säkerställer korrekt kommersiell 
förvaltning och räkenskapsförvaltning för 
sin verksamhet.
(f) De intar inte en dominerande ställning 
på en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 33 i fördraget.
3. Stadgarna för producentorganisationer 
inom frukt- och grönsakssektorn ska 
ålägga sina producentmedlemmar att
(a) tillämpa de regler som 
producentorganisationen antagit när det 
gäller produktionsrapportering, 
produktion, saluföring och miljöskydd,
(b) tillhöra endast en 
producentorganisation i fråga om ett visst 
jordbruksföretags produktion av någon av 
de produkter som avses i artikel 122a iii,
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(c) saluföra hela den berörda 
produktionen via 
producentorganisationen,
(d) tillhandahålla de uppgifter som 
producentorganisationen begär för 
statistiska ändamål, framför allt angående 
arealer, skördade kvantiteter, avkastning 
och direktförsäljning,
(e) betala in de ekonomiska bidrag som 
fastställs i stadgarna för inrättande och 
förvaltning av den driftsfond som avses i 
artikel 103b.
4. Utan hinder av punkt 1 c får 
medlemsproducenterna, om 
producentorganisationen ger sitt tillstånd 
och i enlighet med de villkor 
producentorganisationen har fastställt,
(a) sälja upp till en fastställd procentandel 
av sin produktion och/eller sina produkter 
direkt till sina jordbruksföretag och/eller 
utanför sina jordbruksföretag till 
konsumenter för personligt bruk; denna 
procentandel ska fastställas av 
medlemsstaterna och uppgå till minst 
10 %,
(b) själva eller genom förmedling av en 
annan producentorganisation som utsetts 
av deras egen organisation, saluföra 
produkter som utgör en marginell 
kvantitet i förhållande till den 
produktionsvolym som den egna 
organisationen kan saluföra,
(c) själva eller via en annan 
producentorganisation som utsetts av 
deras egen organisation, saluföra 
produkter vars egenskaper är sådana att 
den egna organisationen normalt inte 
handlar med dem.
5. I producentorganisationens stadgar ska 
även följande fastställas:
(a) Förfaranden för fastställande, 
antagande och ändring av de regler som 
avses i punkt 1.



PE494.588v01-00 78/175 AM\910137SV.doc

SV

(b) Ekonomiska bidrag som 
medlemmarna ska åläggas att betala in 
för finansieringen av 
producentorganisationen.
(c) Regler som gör det möjligt för 
producentmedlemmarna att på ett 
demokratiskt sätt kontrollera 
organisationen och dess beslut.
(d) Sanktioner vid överträdelser av 
stadgarna, särskilt utebliven inbetalning 
av ekonomiska bidrag, eller av de regler 
som producentorganisationen har 
fastställt.
(e) Regler för antagande av nya 
medlemmar, särskilt minimitid för 
medlemskap.
(f) Regler om bokföring och budget som 
är nödvändiga för att organisationen ska 
fungera.
6. I ekonomiska frågor ska 
producentorganisationer inom frukt- och 
grönsakssektorn anses verka i sina 
medlemmars namn och på deras vägnar.
7. Vid erkännandet av 
producentorganisationer inom frukt- och 
grönsakssektorn ska medlemsstaterna
(a) inom tre månader efter det att en 
ansökan med alla erforderliga bevis har 
lämnats in, besluta om huruvida en 
producentorganisation ska erkännas,
(b) regelbundet kontrollera att 
producentorganisationerna följer 
bestämmelserna i detta kapitel, tillämpa 
sanktioner på sådana organisationer vid 
oegentligheter och bristande efterlevnad i 
anknytning till denna förordning samt vid 
behov besluta att återkalla erkännandet,
(c) en gång per år till kommissionen 
anmäla varje beslut om beviljande av eller 
avslag på ansökningar om erkännande 
eller om återkallande av erkännanden.

Or. es
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Motivering

För att undvika att viktiga bestämmelser för frukt- och grönsakssektorn utelämnas.

Ändringsförslag 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 106b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106b
Erkännande av producentorganisationer 

inom frukt- och grönsakssektorn
Medlemsstaterna ska som 
producentorganisationer inom sektorn för 
frukt och grönsaker erkänna alla 
juridiska personer eller klart definierade 
delar av juridiska personer om de ansökt 
om sådant erkännande och
(a) om de syftar till användning av 
miljövänliga odlings-, produktions- och 
avfallshanteringsmetoder, särskilt för att 
skydda kvaliteten på vatten, mark och 
landskap, och för att bevara och främja 
den biologiska mångfalden, samt om de 
uppfyller villkoren i artiklarna 106, 106c 
och 106d och styrker detta på lämpligt 
sätt,
(b) om de ger sina medlemmar faktisk 
möjlighet att få tekniskt stöd vid 
användning av miljövänliga 
odlingsmetoder,
(c) om de vid behov ställer de tekniska 
hjälpmedel som behövs vid insamling, 
lagring, förpackning och saluföring av 
produkterna till sina medlemmars 
förfogande,
(d) om de säkerställer korrekt kommersiell 
förvaltning och räkenskapsförvaltning för 
sin verksamhet.
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Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag motsvarar föredragandens ändringsförslag 302 och kan läggas till som 
en ny punkt 5. 

Ändringsförslag 1679
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanslutningar av 
producentorganisationer

utgår

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har 
bildats på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.
I enlighet med de regler som antas i 
enlighet med artikel 114 får 
sammanslutningar av 
producentorganisationer bedriva 
respektive utöva samma verksamheter och 
befogenheter som en 
producentorganisation. 

Or. en

Motivering

Sammanslutningar av producentorganisationer har endast ett mycket begränsat mervärde. 
Samtidigt medför de en stor risk för att marknadskoncentrationen blir för hög. Därför 
föreslås att möjligheten att skapa sammanslutningar av producentorganisationer tas bort.

Ändringsförslag 1680
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de specifika 
sektorer som anges i artikel 1.2 och som 
har bildats på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

Or. en

Ändringsförslag 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska ha rätt att välja om de vill erkänna sammanslutningar av 
producentorganisationer.

Ändringsförslag 1682
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
sammanslutningar av

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
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producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

Or. lv

Ändringsförslag 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

Or. en

Ändringsförslag 1684
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

Or. en
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Motivering

Erkännande av sammanslutningar av producentorganisationer ska inte vara obligatoriskt 
utan upp till varje enskild medlemsstat att besluta om. Detta synsätt följer 
subsidiaritetsprincipen och gör det möjligt för medlemsstaterna att utvärdera dessa 
organisationer utifrån sina specifika nationella förhållanden.

Ändringsförslag 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

Förutsatt att stycke 2 följs får
medlemsstaterna på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 
producentorganisationerna.

Medlemsstaterna ska inte erkänna en 
sammanslutning som intar en 
dominerande ställning på en viss 
marknad annat än om detta är nödvändigt 
för att uppnå de mål som fastställs i 
artikel 39 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 1686
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
sammanslutningar av 
producentorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 och som har bildats 
på initiativ av de erkända 

1. Förutsatt att bestämmelserna i stycke 2 
följs ska medlemsstaterna på begäran 
erkänna sammanslutningar av 
producentorganisationer inom frukt- och 
grönsakssektorn och får på begäran 
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producentorganisationerna. erkänna sammanslutningar av 
producentorganisationer inom andra 
sektorer som har bildats på initiativ av de 
erkända producentorganisationerna.

Or. en

Ändringsförslag 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta en erkänd 
producentorganisation eller en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer att lägga ut 
valfria delar av sin verksamhet (förutom 
produktion) på entreprenad, även till 
filialer, förutsatt att den för den berörda 
medlemsstaten styrker att det är det 
lämpligaste sättet att nå de mål som den 
berörda producentorganisationen eller 
sammanslutningen av 
producentorganisationer har, och 
förutsatt att producentorganisationen 
eller sammanslutningen av 
producentorganisationer behåller 
ansvaret för att den verksamhet som har 
lagts ut på entreprenad genomförs och för 
den övergripande förvaltningskontrollen 
och övervakningen av det affärsmässiga 
upplägget för genomförandet av 
verksamheten. Organisationen eller 
sammanslutningen måste framför allt 
behålla befogenheten att utfärda 
bindande instruktioner till sin 
underleverantör rörande den verksamhet 
som har lagts ut på entreprenad.

Or. en
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Motivering

Möjligheten för producentorganisationer att lägga ut verksamhet på entreprenad utgör en 
viktig princip som bör ingå i grundförordningen. Entreprenader är ett område som har 
medfört betydande praktiska svårigheter, varför man i grundförordningen bör ange principen 
om att producentorganisationer bör behålla ansvaret för och kontrollen över ett effektivt 
genomförande av de funktioner de lägger ut på entreprenad. Dessa principer bör gälla för 
producentorganisationernas entreprenader inom alla sektorer.

Ändringsförslag 1688
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med de regler som antas i 
enlighet med artikel 114 får
sammanslutningar av 
producentorganisationer bedriva respektive 
utöva samma verksamheter och 
befogenheter som en 
producentorganisation.

Sammanslutningar av 
producentorganisationer får verka i alla de 
syften för producentorganisationer som 
anges i artikel 106.

Or. en

Ändringsförslag 1689
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med de regler som antas i 
enlighet med artikel 114 får 
sammanslutningar av 
producentorganisationer bedriva respektive 
utöva samma verksamheter och 
befogenheter som en 
producentorganisation.

I enlighet med de regler som antas i 
enlighet med artikel 114 får 
sammanslutningar av 
producentorganisationer bedriva respektive 
utöva samma verksamheter och 
befogenheter som en 
producentorganisation, däribland 
möjligheten att finansiera en driftfond 
och förvalta producentorganisationernas 
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operativa program.

Or. it

Ändringsförslag 1690
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med de regler som antas i 
enlighet med artikel 114 får 
sammanslutningar av 
producentorganisationer bedriva respektive 
utöva samma verksamheter och 
befogenheter som en 
producentorganisation.

I enlighet med de regler som antas i 
enlighet med artikel 114 får 
sammanslutningar av 
producentorganisationer bedriva respektive 
utöva samma verksamheter och 
befogenheter som en 
producentorganisation, däribland 
möjligheten att finansiera en driftfond 
och förvalta operativa program.

Or. it

Ändringsförslag 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med de regler som antas i 
enlighet med artikel 114 får 
sammanslutningar av 
producentorganisationer bedriva respektive 
utöva samma verksamheter och 
befogenheter som en 
producentorganisation.

I enlighet med de regler som antas i 
enlighet med artikel 114 får 
sammanslutningar av 
producentorganisationer bedriva respektive 
utöva samma verksamheter och 
befogenheter som en 
producentorganisation, däribland 
tillhandahållande av 
finansieringsmöjligheter för en driftfond 
och förvaltning av ett operativt program.

Or. pt
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Ändringsförslag 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grupper av producentorganisationer ska 
ha rätt att tillhandahålla privat 
förvaltningshantering i enlighet med 
artikel 17a.

Or. es

Motivering

De befintliga mekanismerna för intervenering på och förvaltning av marknaden bör 
förbättras och kompletteras med instrument för marknadsstörningar och för att hantera 
utbudet, som tillsammans skulle kunna utgöra en del av ett säkerhetsnät för att skydda 
jordbrukare mot extrema prissvängningar och göra det möjligt att uppnå de viktigaste 
strategiska målen i den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs. att garantera 
livsmedelstryggheten och trygga jordbrukarnas inkomster.

Ändringsförslag 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grupper av producentorganisationer ska 
ha rätt att tillhandahålla privat 
förvaltningshantering i enlighet med 
artikel 17a.

Or. es
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Ändringsförslag 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 107 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grupper av producentorganisationer får 
bedriva respektive utöva samma 
verksamheter och befogenheter som 
producentorganisationer. De får driva 
sina egna operativa program och vid 
behov även ha egna operativa medel. 
Dessa kan vara antingen hela eller delar 
av operativa program och ska styras av 
kommissionens genomföranderegler.

Or. es

Motivering

Med tanke på betydelsen av att anpassa produktionen till efterfrågan och av att koncentrera 
utbudet för att kunna införa gemensamma marknadsföringssystem, behöver det kopplade 
stödet ingå i den samlade marknadsordningen istället för i landsbygdsutvecklingen såsom 
kommissionen har föreslagit, förutsatt att medlen räcker till. De föreslagna incitamenten 
verkar dock inte vara tillräckliga för att öka producenternas förhandlingskraft i värdekedjan.

Ändringsförslag 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artiklarna 107a och 107b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 107a
Producentorganisationers stadgar
1. Stadgarna för en
producentorganisation inom sektorn för 
frukt och grönsaker ska ålägga 
organisationens producentmedlemmar att 
framför allt
(a) tillämpa de regler som 
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producentorganisationen antagit när det 
gäller produktionsrapportering, 
produktion, saluföring och miljöskydd,
(b) tillhöra endast en 
producentorganisation i fråga om ett visst 
jordbruksföretags produktion av någon av 
de produkter som avses i artikel 122 a iii,
(c) saluföra hela den berörda 
produktionen via 
producentorganisationen,
(d) tillhandahålla de uppgifter som 
producentorganisationen begär för 
statistiska ändamål, framför allt angående 
arealer, skördade kvantiteter, avkastning 
och direktförsäljning,
(e) betala in de ekonomiska bidrag som 
fastställs i stadgarna för inrättande och 
förvaltning av den driftsfond som avses i 
artikel 103b.
2. Trots punkt 1 c får 
medlemsproducenterna om 
producentorganisationen ger sitt tillstånd 
och i enlighet med de villkor 
producentorganisationen har fastställt
(a) sälja upp till en fastställd procentandel 
av sin produktion och/eller sina produkter 
direkt till sina jordbruksföretag och/eller 
utanför sina jordbruksföretag till 
konsumenter för personligt bruk; denna 
procentandel ska fastställas av 
medlemsstaterna och uppgå till 
minst 10 %,
(b) själva eller genom förmedling av en 
annan producentorganisation som utsetts 
av deras egen organisation, saluföra 
produkter som utgör en marginell 
kvantitet i förhållande till den 
produktionsvolym som den egna 
organisationen kan saluföra,
(c) själva eller via en annan 
producentorganisation som utsetts av 
deras egen organisation, saluföra 
produkter vars egenskaper är sådana att 
den egna organisationen normalt inte 
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handlar med dem.
3. I producentorganisationens stadgar ska 
även följande fastställas:
(a) Förfaranden för fastställande, 
antagande och ändring av de regler som 
avses i punkt 1.
(b) Ekonomiska bidrag som 
medlemmarna ska åläggas att betala in 
för finansieringen av 
producentorganisationen.
(c) Regler som gör det möjligt för 
producentmedlemmarna att på ett 
demokratiskt sätt kontrollera 
organisationen och dess beslut.
(d) Sanktioner vid överträdelser av 
stadgarna, särskilt utebliven inbetalning 
av ekonomiska bidrag, eller av de regler 
som producentorganisationen har 
fastställt.
(e) Regler för antagande av nya 
medlemmar, särskilt minimitid för 
medlemskap.
(f) Regler om bokföring och budget som 
är nödvändiga för att organisationen ska 
fungera.
4. I ekonomiska frågor ska 
producentorganisationer inom sektorn för 
frukt och grönsaker anses verka i sina 
medlemmars namn och på deras vägnar.

Artikel 107b
Erkännande

Medlemsstaterna ska som 
producentorganisationer inom sektorn för 
frukt och grönsaker erkänna alla 
juridiska personer eller klart definierade 
delar av juridiska personer som ansöker 
om sådant erkännande förutsatt att
(a) de syftar till användning av 
miljövänliga odlings-, produktions- och 
avfallshanteringsmetoder, särskilt för att 
skydda kvaliteten på vatten, mark och 
landskap, samt till bevarande eller 
främjande av den biologiska mångfalden, 
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och uppfyller villkoren i artiklarna 122 
och 125a och styrker detta på lämpligt 
sätt,
(b) de har det minsta antal medlemmar 
och har den omfattning uttryckt i volym 
eller värde av avsättningsbar produktion 
som medlemsstaterna föreskriver, och 
styrker detta på lämpligt sätt,
(c) det i tillräcklig grad styrks att de kan 
genomföra sin verksamhet korrekt när det 
gäller varaktighet, effektivitet och 
koncentration av efterfrågan, i vilket syfte 
medlemsstaterna får avgöra vilka 
produkter eller grupper av produkter 
enligt artikel 122 a iii som bör omfattas av 
producentorganisationen,
(d) de ger sina medlemmar faktisk 
möjlighet att få tekniskt stöd vid 
användning av miljövänliga 
odlingsmetoder,
(e) de vid behov faktiskt ställer de tekniska 
hjälpmedel som behövs vid insamling, 
lagring, förpackning och saluföring av 
produkterna till sina medlemmars 
förfogande,
(f) de säkerställer korrekt kommersiell 
förvaltning och räkenskapsförvaltning för 
sin verksamhet, och
(g) de inte intar en dominerande ställning 
på en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 33 i fördraget.
2. Medlemsstaterna ska
(a) inom tre månader efter det att en 
ansökan med alla erforderliga bevis har 
lämnats in, besluta om huruvida en 
producentorganisation ska erkännas,
(b) regelbundet kontrollera att 
producentorganisationerna följer 
bestämmelserna i detta kapitel, tillämpa 
sanktioner på sådana organisationer vid 
oegentligheter och bristande efterlevnad i 
anknytning till denna förordning samt vid 
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behov besluta att återkalla erkännandet,
(c) en gång per år till kommissionen 
anmäla varje beslut om beviljande av eller 
avslag på ansökningar om erkännande 
eller om återkallande av erkännanden.
Sammanslutningar av 
producentorganisationer inom sektorn för 
frukt och grönsaker
En sammanslutning av 
producentorganisationer inom sektorn för 
frukt och grönsaker ska bildas på initiativ 
av erkända producentorganisationer och 
får bedriva varje form av 
producentorganisationsverksamhet enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna får i 
detta syfte efter framställan erkänna en 
sammanslutning av 
producentorganisationer om
(a) medlemsstaten anser att 
sammanslutningen faktiskt kan 
genomföra denna verksamhet och
(b) sammanslutningen inte intar en 
dominerande ställning på en viss 
marknad annat än om detta är nödvändigt 
för att uppnå de mål som fastställs i 
artikel 33 i fördraget.
Artikel 125a.4 ska gälla med vederbörliga 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 1696
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran 
erkänna branschorganisationer inom de 
sektorer som anges i artikel 1.2 som

1. Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
branschorganisationer inom någon av de
specifika sektorer som anges i artikel 1.2 
som
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Or. en

Ändringsförslag 1697
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran
erkänna branschorganisationer inom de 
sektorer som anges i artikel 1.2 som

1. Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
branschorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 som

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska ha rätt att välja om de vill erkänna branschorganisationer. Även om 
vissa specifika kriterier har uppfyllts ska de inte vara ålagda att erkänna dem.

Ändringsförslag 1698
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran 
erkänna branschorganisationer inom de 
sektorer som anges i artikel 1.2 som

1. Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
branschorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 som

Or. en

Ändringsförslag 1699
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran 
erkänna branschorganisationer inom de 
sektorer som anges i artikel 1.2 som

1. Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
branschorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 som

Or. en

Motivering

Erkännande av branschorganisationer ska inte vara obligatoriskt utan upp till varje enskild 
medlemsstat att besluta om. Detta synsätt följer subsidiaritetsprincipen och gör det möjligt 
för medlemsstaterna att utvärdera dessa organisationer utifrån sina specifika nationella 
förhållanden.

Ändringsförslag 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran 
erkänna branschorganisationer inom de 
sektorer som anges i artikel 1.2 som

1. Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
branschorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 som

Or. en

Motivering

Det bör inte finnas några obligatoriska krav på medlemsstaterna att erkänna 
branschorganisationer. Syftet med att göra ett erkännande obligatoriskt är oklart och det går 
inte att förutsäga vad följderna blir. Alla politiska initiativ inom livsmedelskedjan bör ske på 
frivillig grund.

Ändringsförslag 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran 
erkänna branschorganisationer inom de 
sektorer som anges i artikel 1.2 som

1. Medlemsstaterna får på begäran erkänna 
branschorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 som

Or. en

Ändringsförslag 1702
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
branschorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 som

1. Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
branschorganisationer inom frukt- och 
grönsakssektorn och får på begäran 
erkänna branschorganisationer inom 
andra sektorer som

Or. en

Ändringsförslag 1703
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktionen av, handeln med och/eller 
bearbetningen av produkter i en eller 
flera sektorer,

(a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produkternas produktion och – under 
minst ett av de efterföljande stegen i 
leveranskedjan – bearbetning eller
handel, inklusive distribution, inom en 
specifik sektor,

Or. en
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Ändringsförslag 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktionen av, handeln med och/eller 
bearbetningen av produkter i en eller 
flera sektorer,

(a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktionen och till minst en av följande 
delar av kedjan: bearbetning eller handel, 
inklusive distribution.

Or. es

Ändringsförslag 1705
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktionen av, handeln med och/eller 
bearbetningen av produkter i en eller flera 
sektorer,

(a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktionen och till minst en av följande 
stadium av livsmedelsförsörjningskedjan: 
bearbetningen eller saluföringen, 
inbegripet distributionen, av produkter i en 
eller flera sektorer samt från 
myndigheterna,

Or. fr

Motivering

Utbudet kan endast anpassas till efterfrågan och prisfluktuationerna på råvaror genom att en 
myndighet agerar som regleringsorgan och därmed gör det möjligt att rädda olika 
jordbrukssektorer från hotande konkurser.

Ändringsförslag 1706
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) omfattar en eller flera regioner i 
unionen och då representerar en 
betydande andel av den ekonomiska 
verksamheten inom sektorn,

Or. en

Motivering

Bestämmelsen om att branschorganisationer även får omfatta mer än en region i unionen är 
nödvändig för att harmonisera den samlade marknadsordningen med paketet om mjölk.

Ändringsförslag 1707
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) omfattar en eller flera regioner i 
unionen och då representerar en 
betydande andel av den ekonomiska 
verksamheten inom sektorn,

Or. en

Ändringsförslag 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) har bildats på initiativ av samtliga eller 
några av de organisationer eller 
sammanslutningar som de består av,

(b) har bildats på initiativ av samtliga eller 
några av de företrädare som avses i led a,
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Or. es

Ändringsförslag 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) har bildats för ett särskilt syfte, varav 
minst ett av följande:

(c) har bildats för ett särskilt syfte, vilket 
kan vara något av följande:

Or. en

Ändringsförslag 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att förbättra kunskapen om och 
insynen i produktion och marknad, bland 
annat genom offentliggörande av
statistiska uppgifter om priser, volymer och 
om giltighetstiden för avtal som har 
ingåtts vid ett tidigare tillfälle, samt
genom tillhandahållande av analyser av 
potentiell framtida marknadsutveckling 
på regional eller nationell nivå.

(i) Att offentliggöra
marknadsundersökningar och statistiska 
uppgifter om priser och volymer och 
genom tillhandahållande av 
marknadsutvecklingsanalyser.

Or. en

Ändringsförslag 1711
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att förbättra kunskapen om och insynen 
i produktion och marknad, bland annat 
genom offentliggörande av statistiska 
uppgifter om priser, volymer och om 
giltighetstiden för avtal som har ingåtts 
vid ett tidigare tillfälle, samt genom 
tillhandahållande av analyser av potentiell 
framtida marknadsutveckling på regional 
eller nationell nivå.

(i) Att förbättra kunskapen om och insynen 
i produktion och marknad genom 
tillhandahållande av analyser av potentiell 
framtida marknadsutveckling på regional 
eller nationell nivå.

Or. en

Motivering

Offentliggörande av marknadsuppgifter är en svår fråga när det gäller 
konkurrenslagstiftning. Man bör bestämma från fall till fall huruvida offentliggörande av 
vissa uppgifter är tillåtet eller inte.

Ändringsförslag 1712
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att förbättra kunskapen om och insynen 
i produktion och marknad, bland annat 
genom offentliggörande av statistiska 
uppgifter om priser, volymer och om 
giltighetstiden för avtal som har ingåtts 
vid ett tidigare tillfälle, samt genom 
tillhandahållande av analyser av potentiell 
framtida marknadsutveckling på regional 
eller nationell nivå.

(i) Att förbättra kunskapen om och insynen 
i produktion och marknad genom 
tillhandahållande av analyser av potentiell 
framtida marknadsutveckling på regional 
eller nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att förbättra kunskapen om och insynen 
i produktion och marknad, bland annat 
genom offentliggörande av statistiska 
uppgifter om priser, volymer och om 
giltighetstiden för avtal som har ingåtts vid 
ett tidigare tillfälle, samt genom 
tillhandahållande av analyser av potentiell 
framtida marknadsutveckling på regional 
eller nationell nivå.

(i) Att förbättra kunskapen om och insynen 
i produktion och marknad, bland annat 
genom offentliggörande av statistiska 
uppgifter om priser, volymer och om 
giltighetstiden för avtal som har ingåtts vid 
ett tidigare tillfälle, samt genom 
tillhandahållande av analyser av potentiell 
framtida marknadsutveckling på regional,
nationell eller internationell nivå samt 
etablering av riktmärken så att deras 
ledamöter åtminstone kan täcka 
produktionskostnaderna och därmed 
garantera lönsamheten för alla parter 
som ingår i organisationen eller undvika 
att sälja med förlust.

Or. es

Ändringsförslag 1714
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att förbättra kunskapen om och insynen 
i produktion och marknad, bland annat 
genom offentliggörande av statistiska 
uppgifter om priser, volymer och om 
giltighetstiden för avtal som har ingåtts vid 
ett tidigare tillfälle, samt genom 
tillhandahållande av analyser av potentiell 
framtida marknadsutveckling på regional 
eller nationell nivå.

(i) Att förbättra kunskapen om och insynen 
i produktion och marknad, bland annat 
genom offentliggörande av statistiska 
uppgifter om priser, volymer och om 
giltighetstiden för avtal som har ingåtts vid 
ett tidigare tillfälle, samt genom 
tillhandahållande av analyser av potentiell 
framtida marknadsutveckling internt och i 
tredjeländer.

Or. fr
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Ändringsförslag 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Att bidra till bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden, 
särskilt genom forskning och 
marknadsundersökningar.

(ii) Att skapa bättre samordning av
produkternas utsläppande på marknaden, 
genom t.ex.

Or. en

Ändringsförslag 1716
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Att bidra till bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden,
särskilt genom forskning och 
marknadsundersökningar.

(ii) Att bidra till bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden 
genom forskning och 
marknadsundersökningar.

Or. en

Motivering

Att ge extra makt till branschorganisationer skulle kunna leda till att marknadsstyrningen 
återkommer genom att man skapar organ som kan begränsa produktionen, fastställa priser 
och utestänga konkurrensen. Detta skulle vara kontraproduktivt för arbetet med att skapa en 
mer marknadsinriktad politik inom jordbrukssektorn och eventuellt riskera att leda till en 
åternationalisering av politiken eller, vilket skulle vara ännu värre, till brott mot fördragens 
bestämmelser om den gemensamma marknaden. Det är därför mycket viktigt att tydligt 
begränsa och klart definiera branschorganisationernas verksamhet och insats.

Ändringsförslag 1717
Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Att bidra till bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden, 
särskilt genom forskning och 
marknadsundersökningar.

(ii) Att bidra till bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden, 
särskilt genom forskning och 
marknadsundersökningar, inklusive 
utveckling av indikatorer som innefattar 
kostnader, i synnerhet insatskostnader, 
som delvis bidrar till att störa 
leveranskedjan, marknadstrenderna och 
utvecklingen på marknaden.

Or. fr

Motivering

Det är mycket viktigt att marknaden har ett riktmärke för priset som bygger på flera olika 
faktorer, däribland orsaker högre upp i kedjan, även om detta riktmärke inte nödvändigtvis 
måste vara bindande.

Ändringsförslag 1718
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Att utarbeta standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1719
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Att utarbeta standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna.

utgår

Or. en

Motivering

Att ge extra makt till branschorganisationer skulle kunna leda till att marknadsstyrningen 
återkommer genom att man skapar organ som kan begränsa produktionen, fastställa priser 
och utestänga konkurrensen. Detta skulle vara kontraproduktivt för arbetet med att skapa en 
mer marknadsinriktad politik inom jordbrukssektorn och eventuellt riskera att leda till en 
åternationalisering av politiken eller, vilket skulle vara ännu värre, till brott mot fördragens 
bestämmelser om den gemensamma marknaden. Det är därför mycket viktigt att tydligt 
begränsa och klart definiera branschorganisationernas verksamhet och insats.

Ändringsförslag 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Att sörja för ett bättre utnyttjande av 
produkternas fulla potential.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1721
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Att sörja för ett bättre utnyttjande av 
produkternas fulla potential.

(iv) Att sörja för ett bättre utnyttjande av 
produkternas fulla potential och utveckla 
initiativ för att förstärka den ekonomiska 
konkurrenskraften och innovationen.
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Or. en

Ändringsförslag 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Att sörja för ett bättre utnyttjande av 
produkternas fulla potential.

(iv) Att sörja för ett bättre utnyttjande av 
den fulla potentialen hos produkterna och 
biprodukterna, däribland icke-
jordbruksprodukter och matställen.

Or. fr

Ändringsförslag 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Att ge information och bedriva den 
forskning som behövs för att 
rationalisera, förbättra och anpassa 
produktionen till produkter som bättre 
motsvarar marknadens behov och 
konsumenternas smak och förväntningar, 
särskilt när det gäller produktkvalitet, 
inbegripet de särskilda egenskaperna hos 
produkter med skyddad 
ursprungsbeteckning och skyddad 
geografisk beteckning, samt när det gäller 
miljöskyddet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1724
Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Att ge information och bedriva den 
forskning som behövs för att rationalisera, 
förbättra och anpassa produktionen till 
produkter som bättre motsvarar 
marknadens behov och konsumenternas 
smak och förväntningar, särskilt när det 
gäller produktkvalitet, inbegripet de 
särskilda egenskaperna hos produkter 
med skyddad ursprungsbeteckning och 
skyddad geografisk beteckning, samt när 
det gäller miljöskyddet.

(v) Att ge information och bedriva den 
forskning som behövs för att rationalisera, 
förbättra och anpassa produktionen till 
produkter som bättre motsvarar 
marknadens behov och konsumenternas 
smak och förväntningar när det gäller 
produktkvalitet och miljöskydd.

Or. en

Motivering

Att ge extra makt till branschorganisationer skulle kunna leda till att marknadsstyrningen 
återkommer genom att man skapar organ som kan begränsa produktionen, fastställa priser 
och utestänga konkurrensen. Detta skulle vara kontraproduktivt för arbetet med att skapa en 
mer marknadsinriktad politik inom jordbrukssektorn och eventuellt riskera att leda till en 
åternationalisering av politiken eller, vilket skulle vara ännu värre, till brott mot fördragens 
bestämmelser om den gemensamma marknaden. Det är därför mycket viktigt att tydligt 
begränsa och klart definiera branschorganisationernas verksamhet och insats.

Ändringsförslag 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vi) Att undersöka på vilket sätt det går att 
begränsa användningen av djur- och 
växtskyddsmedel och andra 
produktionselement och att säkerställa 
produkternas kvalitet och skyddet av mark 
och vatten.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1726
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vi) Att undersöka på vilket sätt det går att 
begränsa användningen av djur- och 
växtskyddsmedel och andra 
produktionselement och att säkerställa 
produkternas kvalitet och skyddet av mark 
och vatten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1727
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vi) Att undersöka på vilket sätt det går att
begränsa användningen av djur- och 
växtskyddsmedel och andra 
produktionselement och att säkerställa 
produkternas kvalitet och skyddet av mark 
och vatten.

(vi) Begränsa användningen av djur- och 
växtskyddsmedel och andra 
produktionselement och säkerställa 
produkternas kvalitet och skyddet av mark 
och vatten.

Or. fr

Ändringsförslag 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led vii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) Att utveckla metoder och medel för 
att förbättra produktkvaliteten i alla 
produktions- och saluföringsled.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) Att utveckla metoder och medel för att 
förbättra produktkvaliteten i alla 
produktions- och saluföringsled.

(vii) Att utveckla metoder och medel för att 
förbättra produktkvaliteten i alla 
produktions- och saluföringsled, men i 
synnerhet för vintillverkningen i 
vinsektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 1730
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led viii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viii) Att tillvarata potentialen hos 
ekologiskt jordbruk och skydda och främja 
sådant jordbruk samt 
ursprungsbeteckningar, 
kvalitetsmärkningar och geografiska 
beteckningar.

(viii) Att öka potentialen hos ekologiskt 
jordbruk och skydda och främja sådant 
jordbruk samt ursprungsbeteckningar, 
kvalitetsmärkningar och geografiska 
beteckningar.

Or. fr
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Ändringsförslag 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led ix

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ix) Att främja integrerad hållbar 
produktion och andra miljövänliga 
produktionsmetoder och att bedriva 
forskning om detta.

(ix) Att bedriva forskning om miljövänliga 
produktionsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 1732
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led ixa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ixa) Att främja definitionen och 
spridningen av miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt hållbara produktionssystem.

Or. it

Ändringsförslag 1733
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) Att verka för hälsosam konsumtion av 
produkterna och att informera om de 
skadliga verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster.

utgår

Or. en
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Motivering

Att främja konsumtion av vissa produkter bör inte ingå i branschorganisationernas specifika 
mål.

Ändringsförslag 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) Att verka för hälsosam konsumtion av 
produkterna och att informera om de 
skadliga verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) Att verka för hälsosam konsumtion av 
produkterna och att informera om de 
skadliga verkningarna av farliga
konsumtionsmönster.

(x) Att verka för ansvarsfull konsumtion 
av produkterna och att informera om 
hälsosamma konsumtionsmönster.

Or. es

Ändringsförslag 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led x
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) Att verka för hälsosam konsumtion av 
produkterna och att informera om de 
skadliga verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster.

(x) Att verka för hälsosam konsumtion av 
produkterna på den inre marknaden
och/eller att informera om de skadliga 
verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster och främja 
konsumtion och/eller tillhandahålla 
information beträffande produkterna på 
de inre och yttre marknaderna, samt att 
inom vinsektorn främja en moderat och 
hållbar konsumtion.

Or. fr

Ändringsförslag 1737
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) Att verka för hälsosam konsumtion av 
produkterna och att informera om de 
skadliga verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster.

(x) Att verka för hälsosam konsumtion av 
produkterna och att främja en moderat och 
ansvarstagande konsumtion av vin och 
sprit samt informera om de skadliga 
verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster.

Or. fr

Ändringsförslag 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) Att verka för hälsosam konsumtion av 
produkterna och att informera om de 
skadliga verkningarna av farliga 

(x) Att verka för hälsosam, moderat eller 
ansvarsfull konsumtion av produkterna 
och att informera om de skadliga 
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konsumtionsmönster. verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster.

Or. en

Ändringsförslag 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) Att verka för hälsosam konsumtion av 
produkterna och att informera om de 
skadliga verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster.

(x) Att verka för hälsosam, moderat eller 
ansvarsfull konsumtion av produkterna 
och att informera om de skadliga 
verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster.

Or. en

Ändringsförslag 1740
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) Att verka för hälsosam konsumtion av 
produkterna och att informera om de 
skadliga verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster.

(x) Att verka för hälsosam, måttlig och 
ansvarstagande konsumtion av 
produkterna och att informera om de 
skadliga verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster.

Or. de

Ändringsförslag 1741
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xi
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xi) Att genomföra säljfrämjande åtgärder, 
särskilt i tredjeland.

(xi) Att genomföra säljfrämjande åtgärder 
inom EU och bemöta tredjeländers behov.

Or. fr

Motivering

Säljfrämjande åtgärder på EU-marknaden är nödvändiga, men vi får inte ignorera de 
tredjemarknader som behöver vår hjälp för att täcka sina produktionsunderskott.

Ändringsförslag 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xi) Att genomföra säljfrämjande åtgärder, 
särskilt i tredjeland.

(xi) Att genomföra säljfrämjande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1743
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

xi) Att genomföra säljfrämjande åtgärder, 
särskilt i tredjeland.

xi) Att genomföra säljfrämjande åtgärder, 
särskilt för kvalitetsprodukter.

Or. fr

Ändringsförslag 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att genomföra kollektiva åtgärder 
som syftar till att förebygga eller hantera 
ekonomiska risker, framför allt de 
utjämningsfonder som avses i 
artikel 109c.

Or. fr

Ändringsförslag 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att arrangera återtag i vederbörlig 
ordning eller samordnad bearbetning av 
produkten under perioder av tydliga 
marknadsobalanser under ett 
regleringsår, med målet att få marknaden 
att åter börja fungera normalt.

Or. es

Ändringsförslag 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att arrangera återtag i vederbörlig 
ordning eller samordnad bearbetning av 
produkten under perioder av tydliga 
marknadsobalanser under ett 
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regleringsår, med målet att få marknaden 
att åter börja fungera normalt.

Or. es

Motivering

Avsikten är att utvidga de befogenheter som finns inom tre sektorer (olivolja, bordsoliver och 
tobak) till alla branschorganisationer, och därmed tillämpa samma logik som kommissionen 
använder när den ger alla branscher möjlighet att upprätta branschorganisationer.

Ändringsförslag 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att koncentrera och samordna 
utbudet och saluföringen av 
medlemmarnas produkter.

Or. es

Motivering

Avsikten med utvidgningen av led 1 c är att utvidga de befogenheter som finns inom tre 
sektorer (olivolja, bordsoliver och tobak) till alla branschorganisationer, och därmed 
tillämpa samma logik som kommissionen använder när den ger alla branscher möjlighet att 
upprätta branschorganisationer.

Ändringsförslag 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att koncentrera och samordna 
utbudet och saluföringen av 
medlemmarnas produkter.
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Or. es

Ändringsförslag 1749
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att samordna hanteringen och 
saluföringen av medlemmarnas 
produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att bidra till hanteringen av 
biprodukter och avfall.

Or. fr

Ändringsförslag 1751
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att bidra till hanteringen av 
biprodukter och avfall.

Or. fr
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Motivering

Ett antal branschorganisationer bidrar till hanteringen och finansieringen av 
omhändertagandet och förstörandet av självdöda djur på jordbruken. Syftet med detta 
ändringsförslag är att se till att branschorganisationerna kan utföra denna uppgift. Dessutom 
syftar ändringsförslaget till att ge branschorganisationerna möjlighet att genomföra 
avfallshanteringen i allmänhet, för vilken varje länk i kedjan har en del av ansvaret.

Ändringsförslag 1752
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att bidra till de åtgärder som anges i 
artikel 38–40 i förordning (EU) nr [...]. 
[förordningen om landsbygdens 
utveckling].

Or. fr

Motivering

Producentorganisationerna och branschorganisationerna spelar en viktig roll för att täcka 
upp riskerna, inklusive prisriskerna. De måste ges befogenhet att genomföra de verktyg som 
föreslås inom landsbygdsutvecklingspolitiken.

Ändringsförslag 1753
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att gemensamt anpassa produktion 
och bearbetning till marknadens krav och 
förbättra produkten.

Or. fr
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Ändringsförslag 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att gemensamt anpassa produktion 
och bearbetning till marknadens krav och 
förbättra produkten.

Or. es

Motivering

Avsikten är att utvidga de befogenheter som finns inom tre sektorer (olivolja, bordsoliver och 
tobak) till alla branschorganisationer, och därmed tillämpa samma logik som kommissionen 
använder när den ger alla branscher möjlighet att upprätta branschorganisationer.

Ändringsförslag 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att gemensamt anpassa produktion 
och bearbetning till marknadens krav och 
förbättra produkten.

Or. es

Ändringsförslag 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att främja rationalisering och 
förbättring inom produktion och 
bearbetning.

Or. es

Motivering

Avsikten är att utvidga de befogenheter som finns inom tre sektorer (olivolja, bordsoliver och 
tobak) till alla branschorganisationer, och därmed tillämpa samma logik som kommissionen 
använder när den ger alla branscher möjlighet att upprätta branschorganisationer.

Ändringsförslag 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) främja rationalisering och 
förbättring av produktion och 
bearbetning,

Or. es

Ändringsförslag 1758
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c – led xia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xia) Att främja förbättringar i produktion 
och bearbetning.

Or. fr
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Ändringsförslag 1759
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) gäller produkter eller produktgrupper 
som inte täcks av någon 
branschorganisation som har erkänts 
tidigare.

Or. fr

Motivering

För att bevara de enskilda branschernas stabilitet och ta hänsyn till den rådande situationen i 
de medlemsstater där branschorganisationer redan har erkänts, måste man ange att nya 
branschorganisationer inte får erkännas om det redan finns en branschorganisation för den 
aktuella produkten eller produktgruppen.

Ändringsförslag 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Branschorganisationernas verksamhet 
får inte leda till att konkurrensen mellan 
producenter snedvrids i olika 
medlemsstater och måste anpassas till de 
principer som fastställs i artikel 145.

Or. en

Motivering

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. 
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
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to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.

Ändringsförslag 1761
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från artikel 106–108 
ska medlemsstaterna på begäran erkänna 
producentorganisationer inom följande 
sektorer:
(i) frukt- och grönsaker,
(ii) olivolja och bordsoliver,
(iii) silkesmaskar,
(iv) humle.

Or. fr

Ändringsförslag 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från artikel 106–108 
ska medlemsstaterna på begäran erkänna 
producentorganisationer inom
(i) frukt- och grönsakssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 1763
Alfreds Rubiks
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Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska på begäran 
erkänna branschorganisationer inom 
följande sektorer (genom undantag från 
artiklarna 106, 107 och 108):
(i) frukt- och grönsakssektorn,
(ii) sektorn för olivolja och bordsoliver,
(iii) silkessektorn,
(iv) biodlingssektorn.
Branschorganisationer inom frukt- och 
grönsakssektorn ska ha bildats för minst 
ett av målen i artikel 106.1 c i–iii.

Or. lv

Ändringsförslag 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När medlemsstater utnyttjar 
möjligheten att erkänna en 
branschorganisation ska de
(a) inom fyra månader efter det att en 
ansökan åtföljd av allt vederbörligt 
underlag har lämnats in, besluta om en 
sådan branschorganisation ska erkännas,
(b) med regelbundna och av dem själva 
fastställda intervaller kontrollera att 
sådana organisationer uppfyller villkoren 
för erkännandet,
(c) vid bristande efterlevnad eller 
oegentligheter utdöma tillämpliga och av 
dem själva fastställda sanktioner för 
sådana organisationer och, om 
nödvändigt, besluta att återkalla 
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erkännandet,
(d) återkalla erkännandet om kraven för 
erkännandet inte längre uppfylls eller 
branschorganisationen bedriver 
verksamhet eller deltar i planerade 
aktiviteter som riskerar att leda till en 
snedvridning av marknaden på ett sätt 
som är oförenligt med fördragen eller 
dessa förordningar.

Or. en

Ändringsförslag 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller branschorganisationer 
inom sektorn för olivolja och bordsoliver 
och sektorn för tobak får det särskilda 
syfte som avses i punkt 1 led c också 
omfatta minst ett av följande mål:

utgår

(a) Att koncentrera och samordna utbudet 
och saluföringen av medlemmarnas 
produkter.
(b) Att gemensamt anpassa produktion 
och bearbetning till marknadens krav och 
förbättra produkten.
(c) Att främja rationalisering och 
förbättring inom produktion och 
bearbetning.

Or. es

Ändringsförslag 1766
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller branschorganisationer 
inom sektorn för olivolja och bordsoliver 
och sektorn för tobak får det särskilda 
syfte som avses i punkt 1 led c också 
omfatta minst ett av följande mål:

utgår

(a) Att koncentrera och samordna utbudet 
och saluföringen av medlemmarnas 
produkter.
(b) Att gemensamt anpassa produktion 
och bearbetning till marknadens krav och 
förbättra produkten.
(c) Att främja rationalisering och 
förbättring inom produktion och 
bearbetning.

Or. en

Motivering

De möjliga målen för branschorganisationerna bör vara desamma för alla typer av sektorer. 
Det får inte göras undantag för vissa sektorer (dvs. inga undantag för olivoljesektorn).

Ändringsförslag 1767
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller branschorganisationer 
inom sektorn för olivolja och bordsoliver 
och sektorn för tobak får det särskilda 
syfte som avses i punkt 1 led c också 
omfatta minst ett av följande mål:

utgår

(a) Att koncentrera och samordna utbudet 
och saluföringen av medlemmarnas 
produkter.
(b) Att gemensamt anpassa produktion 
och bearbetning till marknadens krav och 
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förbättra produkten.
(c) Att främja rationalisering och 
förbättring inom produktion och 
bearbetning.

Or. fr

Motivering

Målen under led a, b och c, som enbart gäller olivolja, bordsoliver och tobak, skulle kunna 
utvidgas till andra sektorer eftersom de är viktiga för alla branschorganisationer. Vi föreslår 
därför att artikel 108 omformuleras så att man tar bort punkt 2 och inkluderar texten under 
led c.

Ändringsförslag 1768
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller branschorganisationer 
inom sektorn för olivolja och bordsoliver 
och sektorn för tobak får det särskilda 
syfte som avses i punkt 1 led c också 
omfatta minst ett av följande mål:

utgår

(a) Att koncentrera och samordna utbudet 
och saluföringen av medlemmarnas 
produkter.
(b) Att gemensamt anpassa produktion 
och bearbetning till marknadens krav och 
förbättra produkten.
(c) Att främja rationalisering och 
förbättring inom produktion och 
bearbetning.

Or. en

Ändringsförslag 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller branschorganisationer 
inom sektorn för olivolja och bordsoliver 
och sektorn för tobak får det särskilda 
syfte som avses i punkt 1 led c också 
omfatta minst ett av följande mål:

utgår

(a) Att koncentrera och samordna utbudet 
och saluföringen av medlemmarnas 
produkter.
(b) Att gemensamt anpassa produktion 
och bearbetning till marknadens krav och 
förbättra produkten.
(c) Att främja rationalisering och 
förbättring inom produktion och 
bearbetning.

Or. en

Ändringsförslag 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller branschorganisationer 
inom sektorn för olivolja och bordsoliver 
och sektorn för tobak får det särskilda 
syfte som avses i punkt 1 led c också 
omfatta minst ett av följande mål:

utgår

(a) Att koncentrera och samordna utbudet 
och saluföringen av medlemmarnas 
produkter.
(b) Att gemensamt anpassa produktion 
och bearbetning till marknadens krav och 
förbättra produkten.
(c) Att främja rationalisering och 



PE494.588v01-00 126/175 AM\910137SV.doc

SV

förbättring inom produktion och 
bearbetning.

Or. es

Ändringsförslag 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller branschorganisationer 
inom sektorn för olivolja och bordsoliver 
och sektorn för tobak får det särskilda 
syfte som avses i punkt 1 led c också 
omfatta minst ett av följande mål:

2. När det gäller branschorganisationer 
inom sektorn för olivolja och bordsoliver 
får det särskilda syfte som avses i punkt 1 
led c också omfatta minst ett av följande 
mål:

Or. en

Ändringsförslag 1772
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Att inte själva vara verksamma inom 
produktion och bearbetning av, eller 
handel med, produkter från den specifika 
sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 1773
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det gäller branschorganisationer 
inom vinsektorn får det särskilda syfte 
som avses i punkt 1 led c också omfatta 
följande mål:
(a) Att samordna förvaltningen av 
produktionskapaciteten.
(b) Att anpassa produktion och 
bearbetning till marknadens krav och 
förbättra produkten,
(c) Att främja rationalisering och 
förbättring inom produktion och 
bearbetning.

Or. en

Motivering

När vinplanteringsrätten upphör bör produktions- och handelssektorerna använda yrkes- och 
branschorganisationer som det viktigaste forumet för att gemensamt fastställa 
produktionsvillkoren på kort- och medellång sikt, samtidigt som man beaktar de specifika 
villkoren på marknaderna och utvecklingen av konsumenternas krav.

Ändringsförslag 1774
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 108a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 108a
Erkännande av branschorganisationer

1. Medlemsstaterna erkänner de 
branschorganisationer som ansöker om 
det förutsatt att dessa organisationer
(a) uppfyller de krav som anges i artikel 
108,
(b) bedriver sin verksamhet i en eller flera 
regioner inom det berörda territoriet,
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(c) motsvarar en väsentlig andel av den 
ekonomiska verksamhet som avses i 
artikel 108.1 a,
(d) inte själva producerar, bearbetar eller 
saluför produkter, med undantag av de 
fall som avses i artikel 108.2 och den 
verksam som bedrivs i forsknings- och 
utvecklingssyfte.
2. Medlemsstaterna får besluta att 
branschorganisationer som på grundval 
av nationell lagstiftning har erkänts före 
den 1 januari 2014 och som uppfyller de 
villkor som anges i punkt 1 i denna artikel 
ska anses vara erkända som 
branschorganisationer enligt artikel 108.
3. Branschorganisationer som på 
grundval av nationell lagstiftning har 
erkänts före den 1 januari 2014, men som 
inte uppfyller de villkor som anges i 
punkt 1 i denna artikel, får fortsätta att 
bedriva sin verksamhet inom ramen för 
nationell lagstiftning till och med den 1 
januari 2015.
4. Då medlemsstaterna har erkänt en 
branschorganisation i enlighet med punkt 
1 och/eller 2 ska de
(a) inom fyra månader efter det att en 
ansökan åtföljd av allt vederbörligt 
underlag har lämnats in, besluta om en 
branschorganisation ska erkännas; 
ansökan ska göras i den medlemsstat där 
organisationen har sitt huvudkontor,
(b) med regelbundna och av dem 
fastställda intervaller kontrollera att 
erkända branschorganisationer uppfyller 
villkoren för erkännandet,
(c) vid bristande efterlevnad eller 
oegentligheter när det gäller 
bestämmelserna i denna förordning 
utdöma tillämpliga och av dem själva 
fastställda sanktioner för sådana 
organisationer, och om nödvändigt, 
besluta att återkalla erkännandet,
(d) dra tillbaka erkännandet om de krav 
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och villkor för erkännande som anges i 
denna artikel inte längre uppfylls,
(e) en gång per år, och senast den 
31 mars, till kommissionen anmäla varje 
beslut om beviljande av eller avslag på 
ansökningar om erkännande eller om 
återkallande av erkännanden som de har 
fattat under det föregående kalenderåret.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar föredragarens ändringsförslag nr 319. Indragning av 
erkännandet på grund av verksamhet som snedvrider konkurrensen eller på grund av 
underlåtenhet att informera enligt artikel 145.2 skulle innebära dubbel bestraffning. I det 
första fallet kan konkurrensmyndigheterna utfärda avskräckande bestraffningar och i det 
andra fallet skulle underlåtenhet att informera innebära att branschorganisationerna inte har 
någon möjlighet att få undantag från kartellagstiftningen i artikel 145, och därmed utsätts för 
risken att bli anklagade för konkurrenshämmande verksamhet. 

Ändringsförslag 1775
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aktörsorganisationer utgår
I denna förordning avses med 
aktörsorganisationer inom sektorn för 
olivolja och bordsoliver erkända 
producentorganisationer, erkända 
branschorganisationer och erkända 
organisationer för andra aktörer och 
deras sammanslutningar.

Or. en

Motivering

Inga specifika sektorer bör specialbehandlas.
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Ändringsförslag 1776
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aktörsorganisationer utgår
I denna förordning avses med 
aktörsorganisationer inom sektorn för 
olivolja och bordsoliver erkända 
producentorganisationer, erkända 
branschorganisationer och erkända 
organisationer för andra aktörer och 
deras sammanslutningar.

Or. it

Ändringsförslag 1777
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 109 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning avses med 
aktörsorganisationer inom sektorn för 
olivolja och bordsoliver erkända 
producentorganisationer, erkända 
branschorganisationer och erkända 
organisationer för andra aktörer och 
deras sammanslutningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1778
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 109a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109a
Erkännande

1. Medlemsstaterna ska endast erkänna 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer och 
branschorganisationer som
(a) uppfyller villkoren i detta kapitel,
(b) utgör juridiska personer eller tydligt 
fastställda delar av juridiska personer,
(c) har en stadgar som visar att de 
uppfyller kraven i detta kapitel samt,
(d) när det gäller producentorganisationer 
och sammanslutningar av 
producentorganisationer,
(i) har ett visst antal medlemmar och/eller 
har den omfattning uttryckt i minsta 
volym av avsättningsbar produktion som 
den berörda medlemsstaten föreskriver, 
inom den sektor där organisationen eller 
sammanslutningen är verksam,
(ii) genomför sin verksamhet korrekt när 
det gäller varaktighet, effektivitet och 
utbudskoncentration.
2. För att kunna anpassa kriterierna för 
erkännande av de organisationer och 
sammanslutningar som beskrivs i detta 
kapitel till de specifika strukturerna i 
medlemsstaterna, kan medlemsstaterna 
anta ytterligare kriterier inom alla 
sektorer eller inom en specifik sektor utan 
att det påverkar den korrekta funktionen 
av marknadsorganisationen.
3. Organisationer och sammanslutningar 
som har erkänts av medlemsstaterna 
innan [...] och som uppfyller de villkor 
som har fastställts i detta kapitel anses 
vara erkända i enlighet med detta kapitel.
4. Organisationer och sammanslutningar 
som har erkänts av medlemsstaterna 
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innan [...] och som inte uppfyller de 
villkor som har fastställts i detta kapitel 
får fortsätta med sin verksamhet till [... + 
ett år].

Or. en

Ändringsförslag 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 109a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109a
Gruppernas roll

1. För att förbättra och stabilisera 
funktionen hos marknaden för produkter 
som omfattas av en skyddad 
ursprungsbeteckning eller en skyddad 
geografisk beteckning enligt förordning 
(EU) nr°[2010/0353 (COD)] om 
kvalitetsordningar för 
jordbruksprodukter, får medlemsstater 
med produktion fastställa handelsnormer 
om reglering av utbudet, särskilt genom 
genomförandet av beslut som fattas av 
producentorganisationer, 
branschorganisationer och de grupper 
som avses i artikel 42 i förordning 
(EU) nr°[2010/0353 (COD)] om 
kvalitetsordningar för 
jordbruksprodukter.
2. Bestämmelserna ska stå i proportion till 
det önskade syftet, och får inte
(a) omfatta annat än reglering av 
efterfrågan utan ska ha som syfte att 
anpassa tillgången på produkten till 
efterfrågan,
(b) göras obligatoriska för saluföring 
under en period på mer än fem år, som 
kan förlängas,
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(c) gälla transaktioner efter den första 
saluföringen av den berörda produkten,
(d) tillåta bildandet av priskarteller, 
inbegripet sådana fall där priser fastställs 
som riktlinje eller rekommendation,
(e) blockera en alltför stor andel av den 
berörda produktion som normalt finns att 
tillgå,
(f) förhindra förekomsten av aktörer som 
börjar producera den berörda produkten.
3. De regler som avses i punkt 1 ska i sin 
helhet meddelas aktörerna genom 
offentliggörande i en officiell tidning i 
den berörda medlemsstaten.
4. Medlemsstaternas beslut och åtgärder 
år n i enlighet med bestämmelserna i 
denna artikel ska anmälas till 
kommissionen före den 1 mars år n+1.
5. Kommissionen får begära att en 
medlemsstat drar tillbaka sitt beslut om 
kommissionen konstaterar att beslutet 
hindrar konkurrensen på en betydande 
del av den inre marknaden, hindrar den 
fria rörligheten för varor eller strider mot 
målen i artikel 39 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. fr

Ändringsförslag 1780
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 109a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109a
Gruppernas roll

1. För att förbättra och stabilisera 
funktionen hos marknaden för produkter 
som omfattas av en skyddad 
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ursprungsbeteckning eller en skyddad 
geografisk beteckning enligt förordning 
(EU) nr°[2010/0352 (COD)] om 
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter 
får medlemsstater med produktion 
fastställa handelsnormer om reglering av 
utbudet, förutom inom mjölk- och 
mjölkproduktssektorn samt vinsektorn, 
särskilt genom genomförandet av beslut 
som fattas av de grupper som avses i 
artikel 42 i förordning 
(EU) nr°[2010/0353 (COD)] om 
kvalitetsordningar för 
jordbruksprodukter.
2. Bestämmelserna ska stå i proportion till 
det önskade syftet, och får inte
(a) omfatta annat än reglering av 
efterfrågan utan ska ha som syfte att 
anpassa tillgången på produkten till 
efterfrågan,
(b) göras obligatoriska för saluföring 
under en period på mer än fem år, som 
kan förlängas,
(c) gälla transaktioner efter den första 
saluföringen av den berörda produkten,
(d) tillåta bildandet av priskarteller, 
inbegripet sådana fall där priser fastställs 
som riktlinje eller rekommendation,
(e) blockera en alltför stor andel av den 
berörda produktion som normalt finns att 
tillgå.

Or. fr

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att komplettera föredragandens ändringsförslag 321 som 
innebär att en artikel 119b införs. En bestämmelse som syftar till att förbättra och stabilisera 
funktionen på marknaden för produkter som har skyddad ursprungsbeteckning gäller redan 
för branschorganisationer inom vinodlings- och mejerisektorerna. Dessa produkter bör 
därför uttryckligen undantas från bestämmelserna i denna artikel.
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Ändringsförslag 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 109a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109a
Utjämningsfonder

1. Producentorganisationerna, 
producentgrupperna och 
branschorganisationerna får inrätta 
utjämningsfonder för att täcka 
ekonomiska risker. Medlemmarnas bidrag 
till dessa fonder ska vara frivilliga och får 
inte göras obligatoriska.
2. Utjämningsfonderna kan användas till 
att betala kompensation till aktörer vid 
ekonomiska förluster vid bedrivande av 
jordbruk inom de organisationer som 
beskrivs i första stycket.
Dessa förluster ska beräknas på grundval 
av en ekonomisk indikator som fonderna 
inrättar och som återger verksamhetens 
lönsamhet. Förlusten räknas fram genom 
att man jämför värdet på denna indikator 
med årsgenomsnittet för de tre senaste 
åren eller ett genomsnitt beräknat på tre 
av de fem senaste åren där de högsta och 
lägsta värdena räknas bort.
3. Utbetalningar från fonden till dess 
medlemmar ska göras efter tillstånd från 
medlemsstaten. De måste stå i proportion 
till förlusterna. Medlemsstaterna ska 
upprätta verksamhetsregler för 
utjämningsfonden och då i synnerhet det 
nedre tröskelvärdet för det referensindex 
som stöd kan betalas ut för.

Or. fr

Ändringsförslag 1782
Mariya Gabriel
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Förslag till förordning
Artikel 109a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109a
Producentgrupper inom sektorn för frukt 

och grönsaker
1. I medlemsstater med ett litet antal 
producentorganisationer får 
producentgrupper i form av juridiska 
personer eller klart definierade delar av 
juridiska personer bildas på initiativ av 
jordbrukare som odlar en eller flera av de 
produkter inom sektorn för frukt och 
grönsaker och/eller sådana produkter som 
endast är avsedda för bearbetning, i syfte 
att erkännas som producentorganisation.
Sådana producentgrupper får beviljas en 
övergångsperiod för att uppfylla villkoren 
för erkännande som 
producentorganisation i enlighet med 
artikel 106.
I detta syfte ska dessa producentgrupper 
till medlemsstaten överlämna en plan för 
erkännande i flera steg; godkännandet av 
planen ska utgöra inledningen på den 
övergångsperiod som avses i andra stycket 
och utgöra ett förhandserkännande. 
Övergångsperioden ska vara högst fem år.
2. Innan medlemsstaten godtar planen för 
erkännande ska den informera 
kommissionen om sina avsikter och om de 
sannolika ekonomiska följderna av dessa.

Or. bg

Ändringsförslag 1783
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 110
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Att utvidga bestämmelserna till att omfatta icke-medlemmar är inte acceptabelt. Detta bryter 
mot grunderna i en fri ekonomi.

Ändringsförslag 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Enligt denna artikel blir det tillåtet för medlemsstater att göra producentorganisationers eller 
branschorganisationers bestämmelser bindande för icke- medlemmar och tvinga icke-
medlemmar att bidra ekonomiskt. Detta skulle hämma konkurrensen genom att begränsa 
aktörernas frihet.

Ändringsförslag 1785
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1786
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 1787
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 1788
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Det verkar inte finnas några bevis för att marknaderna fungerar bättre för att man gör 
producentorganisationers och branschorganisationers bestämmelser bindande för icke-
medlemmar, och därmed inskränker de enskilda aktörernas frihet.
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Ändringsförslag 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en erkänd producentorganisation, 
en erkänd sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation som är verksam i en 
eller flera särskilda ekonomiska områden 
i en medlemsstat anses vara representativ 
för produktionen av, handeln med eller 
bearbetningen av en viss produkt får den 
berörda medlemsstaten på begäran av 
organisationen i fråga förklara vissa 
avtal, beslut eller samordnade 
förfaranden som har godkänts inom den 
organisationen bindande under en 
begränsad tid för andra aktörer inom det 
ekonomiska området eller områdena som 
inte är medlemmar av organisationen 
eller sammanslutningen, oavsett om det 
rör sig om enskilda eller grupper.

utgår

Or. en

Motivering

De bestämmelser som en producentorganisation, en sammanslutning av 
producentorganisationer eller en branschorganisation har, får inte utvidgas till att omfatta 
icke-medlemmar. En utvidgning av bindande bestämmelser till att omfatta icke-medlemmar 
bryter mot den fria marknadens principer. Genom en sådan utvidgning av bindande 
bestämmelser kan marknaden komma att stängas fullständigt för aktörer som står utanför 
producent- eller branschorganisationerna. Det är viktigt att se till att de åtgärder som vidtas 
för att stärka funktionen i leveranskedjan inte hotar den fria marknaden.

Ändringsförslag 1790
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en erkänd producentorganisation, en 
erkänd sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation som är verksam i en 
eller flera särskilda ekonomiska områden i 
en medlemsstat anses vara representativ för 
produktionen av, handeln med eller 
bearbetningen av en viss produkt får den 
berörda medlemsstaten på begäran av 
organisationen i fråga förklara vissa avtal, 
beslut eller samordnade förfaranden som 
har godkänts inom den organisationen 
bindande under en begränsad tid för andra 
aktörer inom det ekonomiska området eller 
områdena som inte är medlemmar av 
organisationen eller sammanslutningen, 
oavsett om det rör sig om enskilda eller 
grupper.

1. Om en erkänd producentorganisation, en 
erkänd sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation inom frukt- och 
grönsakssektorn eller en erkänd 
branschorganisation inom tobakssektorn,
som är verksam i en eller flera särskilda 
ekonomiska områden i en medlemsstat 
anses vara representativ för produktionen 
av, handeln med eller bearbetningen av en 
viss produkt får den berörda medlemsstaten 
på begäran av organisationen i fråga 
förklara vissa avtal, beslut eller 
samordnade förfaranden som har godkänts 
inom den organisationen bindande under 
en begränsad tid för andra aktörer inom det 
ekonomiska området eller de ekonomiska 
områdena som inte är medlemmar av 
organisationen eller sammanslutningen, 
oavsett om det rör sig om enskilda eller 
grupper.

Or. en

Ändringsförslag 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med ekonomiskt område avses ett 
geografiskt område som består av 
produktionsområden som gränsar till 
varandra eller ligger nära varandra och 
där produktions- och saluföringsvillkoren 
är homogena.

utgår

Or. en
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Motivering

De bestämmelser som en producentorganisation, en sammanslutning av 
producentorganisationer eller en branschorganisation har, får inte utvidgas till att omfatta 
icke-medlemmar. En utvidgning av bindande bestämmelser till att omfatta icke-medlemmar 
bryter mot den fria marknadens principer. Genom en sådan utvidgning av bindande 
bestämmelser kan marknaden komma att stängas fullständigt för aktörer som står utanför 
producent- eller branschorganisationerna. Det är viktigt att se till att de åtgärder som vidtas 
för att stärka funktionen i leveranskedjan inte hotar den fria marknaden.

Ändringsförslag 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En organisation eller sammanslutning 
ska anses vara representativ om den i det 
eller de ekonomiska områdena i en 
medlemsstat

utgår

(a) står för minst följande andelar av 
produktions- eller handelsvolymen eller 
av bearbetningsvolymen för den eller de 
berörda produkterna:
(i) för producentorganisationer i frukt-
och grönsakssektorn: minst 60 %,
(ii) för övriga: minst två tredjedelar, och
(b) när det gäller 
producentorganisationer, omfattar mer än 
50 % av de berörda producenterna.

Or. en

Motivering

De bestämmelser som en producentorganisation, en sammanslutning av 
producentorganisationer eller en branschorganisation har, får inte utvidgas till att omfatta 
icke-medlemmar. En utvidgning av bindande bestämmelser till att omfatta icke-medlemmar 
bryter mot den fria marknadens principer. Genom en sådan utvidgning av bindande 
bestämmelser kan marknaden komma att stängas fullständigt för aktörer som står utanför 
producent- eller branschorganisationerna. Det är viktigt att se till att de åtgärder som vidtas 
för att stärka funktionen i leveranskedjan inte hotar den fria marknaden.
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Ändringsförslag 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) när det gäller branschorganisationer, 
står för en betydande andel av den 
ekonomiska verksamhet som anges i 
artikel 108.1 a, i enlighet med de 
bestämmelser som fastställs av 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 1794
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) när det gäller branschorganisationer, 
står för en betydande andel av den 
ekonomiska verksamhet som anges i
artikel 108.1 a, i enlighet med de 
bestämmelser som fastställs av 
medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Ett ekonomiskt kriterium som bygger på volym kan inte överföras till branschorganisationen 
eftersom det inte återspeglar verksamheten utan ignorerar mångfalden i jordbrukarnas 
verksamhet. Hur representativ en organisation är kan avgöras utifrån en rad olika kriterier 
som det bör vara upp till medlemsstaterna att fastställa.
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Ändringsförslag 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en ansökan om utvidgad tillämpning 
av reglerna till att omfatta andra aktörer 
täcker mer än ett ekonomiskt område, ska 
organisationen eller sammanslutningen 
kunna styrka en viss lägsta 
representativitet enligt definitionen i 
första stycket för varje bransch som den 
representerar i vart och ett av de berörda 
ekonomiska områdena.

utgår

Or. en

Motivering

De bestämmelser som en producentorganisation, en sammanslutning av 
producentorganisationer eller en branschorganisation har, får inte utvidgas till att omfatta 
icke-medlemmar. En utvidgning av bindande bestämmelser till att omfatta icke-medlemmar 
bryter mot den fria marknadens principer. Genom en sådan utvidgning av bindande 
bestämmelser kan marknaden komma att stängas fullständigt för aktörer som står utanför 
producent- eller branschorganisationerna. Det är viktigt att se till att de åtgärder som vidtas 
för att stärka funktionen i leveranskedjan inte hotar den fria marknaden.

Ändringsförslag 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De regler för vilka utvidgning med 
andra aktörer får begäras enligt punkt 1 
ska ha ett av följande syften:

utgår

(a) Produktions- och 
marknadsrapportering.
(b) Striktare produktionsregler än de som 
föreskrivs i unionslagstiftningen eller 
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nationell lagstiftning.
(c) Utarbetande av standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna.
(d) Regler om saluföring.
(e) Regler om miljöskydd.
(f) Åtgärder för att främja och utnyttja 
produkternas potential.
(g) Åtgärder för att skydda ekologiskt 
jordbruk samt ursprungs- och 
kvalitetsbeteckningar och geografiska 
beteckningar.
(h) Forskning för att öka förädlingsvärdet 
på produkterna, särskilt genom nya 
användningsområden som inte utgör ett 
hot mot folkhälsan.
(i) Undersökningar i syfte att förbättra 
produkternas kvalitet.
(j) Forskning, särskilt om odlingsmetoder 
som medger en minskad användning av 
växtskyddsmedel och djurläkemedel och 
som garanterar att jorden och miljön 
skyddas.
(k) Fastställande av minimikvaliteter och 
minimistandarder för förpackning och 
presentation.
(l) Användning av certifierat utsäde och 
kontroll av produktkvaliteten.
Reglerna får inte skada övriga aktörer i 
den berörda medlemsstaten eller i 
unionen, får inte leda till något av de 
resultat som anges i artikel 145.2 och får 
inte vara oförenliga med gällande 
unionslagstiftning och gällande 
nationella regler.

Or. en

Motivering

De bestämmelser som en producentorganisation, en sammanslutning av 
producentorganisationer eller en branschorganisation har, får inte utvidgas till att omfatta 
icke-medlemmar. En utvidgning av bindande bestämmelser till att omfatta icke-medlemmar 
bryter mot den fria marknadens principer. Genom en sådan utvidgning av bindande 
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bestämmelser kan marknaden komma att stängas fullständigt för aktörer som står utanför 
producent- eller branschorganisationerna. Det är viktigt att se till att de åtgärder som vidtas 
för att stärka funktionen i leveranskedjan inte hotar den fria marknaden.

Ändringsförslag 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De regler för vilka utvidgning med andra 
aktörer får begäras enligt punkt 1 ska ha ett 
av följande syften:

4. De regler för vilka utvidgning med andra 
aktörer får begäras enligt punkt 1 ska gälla 
en av de verksamheter som uppfyller de 
mål som avses i artikel 106 c, förutom det 
mål som anges i led vii a (nytt), eller 
artikel 108.1 c, förutom det mål som 
anges i led xi a (nytt).

Or. fr

Ändringsförslag 1798
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De regler för vilka utvidgning med andra 
aktörer får begäras enligt punkt 1 ska ha ett 
av följande syften:

4. De regler för vilka utvidgning med andra 
aktörer får begäras enligt punkt 1 ska följa 
organisationen eller sammanslutningen 
såsom anges i detta kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 1799
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Produktions- och 
marknadsrapportering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1800
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Striktare produktionsregler än de som 
föreskrivs i unionslagstiftningen eller 
nationell lagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1801
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utarbetande av standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1802
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Regler om saluföring. utgår

Or. en

Ändringsförslag 1803
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Regler om miljöskydd. utgår

Or. en

Ändringsförslag 1804
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder för att främja och utnyttja 
produkternas potential.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1805
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Åtgärder för att skydda ekologiskt 
jordbruk samt ursprungs- och 

utgår



PE494.588v01-00 148/175 AM\910137SV.doc

SV

kvalitetsbeteckningar och geografiska 
beteckningar.

Or. en

Ändringsförslag 1806
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Forskning för att öka förädlingsvärdet 
på produkterna, särskilt genom nya 
användningsområden som inte utgör ett 
hot mot folkhälsan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1807
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Undersökningar i syfte att förbättra 
produkternas kvalitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1808
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Forskning, särskilt om odlingsmetoder utgår
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som medger en minskad användning av 
växtskyddsmedel och djurläkemedel och 
som garanterar att jorden och miljön 
skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 1809
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Forskning, särskilt om odlingsmetoder 
som medger en minskad användning av 
växtskyddsmedel och djurläkemedel och 
som garanterar att jorden och miljön 
skyddas.

(j) Forskning, särskilt om odlingsmetoder 
som medger en minskad användning av 
växtskyddsmedel och djurläkemedel och 
som garanterar att jorden, vattnet och 
miljön skyddas.

Or. fr

Ändringsförslag 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Forskning, särskilt om odlingsmetoder 
som medger en minskad användning av 
växtskyddsmedel och djurläkemedel och 
som garanterar att jorden och miljön 
skyddas.

(j) Forskning, särskilt om odlingsmetoder 
som medger en minskad användning av 
växtskyddsmedel och djurläkemedel och 
som garanterar att jorden och miljön 
skyddas. För små användare ska det 
också vara tillåtet att ta fram studier om 
tillstånd för specifika molekyler eller 
mediciner för sådana produkter, i 
synnerhet när det inte finns någon 
godkänd behandling.

Or. es
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Ändringsförslag 1811
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Fastställande av minimikvaliteter och 
minimistandarder för förpackning och 
presentation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1812
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Användning av certifierat utsäde och 
kontroll av produktkvaliteten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1813
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Användning av certifierat utsäde och
kontroll av produktkvaliteten.

(l) Användning av utsäde som är anpassat 
för behoven i hållbara produktionssystem
samt kontroll av produktkvaliteten.

Or. fr
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Ändringsförslag 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(la) Återtag i vederbörlig ordning eller 
samordnad bearbetning av produkten 
under perioder av tydliga 
marknadsobalanser under ett 
regleringsår, med målet att få marknaden 
att åter börja fungera normalt.

Or. es

Ändringsförslag 1815
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(la) Bidragande till de åtgärder som anges 
i artikel 38–40 i förordning (EU) nr [...]. 
[förordningen om landsbygdens 
utveckling].

Or. fr

Motivering

Producentorganisationerna och branschorganisationerna spelar en viktig roll för att täcka 
upp riskerna, inklusive prisriskerna. De måste ges befogenhet att genomföra de verktyg som 
föreslås inom landsbygdsutvecklingspolitiken.

Ändringsförslag 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led lb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(lb) Specifika riktmärken för varje 
produkt så att medlemmar av 
branschorganisationer åtminstone kan få 
sina produktionskostnader täckta.

Or. es

Ändringsförslag 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 1 – led lc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(lc) Blockering av produkter som inte 
uppfyller marknadens kvalitetskrav.

Or. es

Ändringsförslag 1818
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reglerna får inte skada övriga aktörer i den 
berörda medlemsstaten eller i unionen, får 
inte leda till något av de resultat som anges 
i artikel 145.2 och får inte vara oförenliga 
med gällande unionslagstiftning och 
gällande nationella regler.

De utvidgade reglerna får inte skada övriga 
aktörer i den berörda medlemsstaten eller i 
unionen, får inte leda till något av de 
resultat som anges i artikel 145.2 och får 
inte vara oförenliga med gällande 
unionslagstiftning och gällande nationella 
regler.

Or. en
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Ändringsförslag 1819
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar utgår
Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har 
beviljat erkännandet besluta att enskilda 
aktörer eller grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av verksamheten ska erlägga 
hela eller en del av det ekonomiska bidrag
som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån bidraget är 
avsett att täcka omkostnader som är en 
direkt följd av de aktuella 
verksamheterna.

Or. en

Motivering

Eftersom vi motsätter oss utvidgningen av bestämmelserna till att omfatta icke-medlemmar, 
motsätter vi oss också de bestämmelser som innebär att icke-medlemmar tvingas att bidra 
ekonomiskt till vissa åtgärder som vidtas av organisationer som de inte är medlemmar av.

Ändringsförslag 1820
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 111
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar utgår
Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har 
beviljat erkännandet besluta att enskilda 
aktörer eller grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av verksamheten ska erlägga 
hela eller en del av det ekonomiska bidrag 
som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån bidraget är 
avsett att täcka omkostnader som är en 
direkt följd av de aktuella 
verksamheterna.

Or. en

Ändringsförslag 1821
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar utgår
Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
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fråga, får den medlemsstat som har 
beviljat erkännandet besluta att enskilda 
aktörer eller grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av verksamheten ska erlägga 
hela eller en del av det ekonomiska bidrag 
som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån bidraget är 
avsett att täcka omkostnader som är en 
direkt följd av de aktuella 
verksamheterna.

Or. en

Ändringsförslag 1822
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar utgår
Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har 
beviljat erkännandet besluta att enskilda 
aktörer eller grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av verksamheten ska erlägga 
hela eller en del av det ekonomiska bidrag
som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån bidraget är 
avsett att täcka omkostnader som är en 
direkt följd av de aktuella 
verksamheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 1823
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar utgår
Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har 
beviljat erkännandet besluta att enskilda 
aktörer eller grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av verksamheten ska erlägga 
hela eller en del av det ekonomiska bidrag 
som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån bidraget är 
avsett att täcka omkostnader som är en 
direkt följd av de aktuella 
verksamheterna.

Or. en

Motivering

Liksom med utvidgningen av bestämmelserna till att omfatta icke-medlemmar (artikel 110) så 
bör det inte vara möjligt att utvidga kraven på ekonomiska bidrag till icke-medlemmar.

Ändringsförslag 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 111
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar utgår
Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har 
beviljat erkännandet besluta att enskilda 
aktörer eller grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av verksamheten ska erlägga 
hela eller en del av det ekonomiska bidrag 
som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån bidraget är 
avsett att täcka omkostnader som är en 
direkt följd av de aktuella 
verksamheterna.

Or. en

Motivering

Genom denna artikel skulle det bli möjligt att tvinga icke-medlemmar av producent- och 
branschorganisationer att ge ekonomiska bidrag till de producentorganisationer som de inte 
är medlemmar av.

Ändringsförslag 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar utgår
Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av
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producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har 
beviljat erkännandet besluta att enskilda 
aktörer eller grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av verksamheten ska erlägga 
hela eller en del av det ekonomiska bidrag 
som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån bidraget är 
avsett att täcka omkostnader som är en 
direkt följd av de aktuella 
verksamheterna.

Or. en

Motivering

Enligt samma princip bör inte något ekonomiskt bidrag ges från icke-medlemmar till 
producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och 
branschorganisationer.

Ändringsförslag 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 111 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har beviljat 
erkännandet besluta att enskilda aktörer 
eller grupper som inte är medlemmar i 

Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har beviljat 
erkännandet besluta att enskilda 
ekonomiska aktörer eller grupper som inte 
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organisationen men som drar nytta av 
verksamheten ska erlägga hela eller en del 
av det ekonomiska bidrag som 
medlemmarna betalar till organisationen, i 
den mån bidraget är avsett att täcka 
omkostnader som är en direkt följd av de 
aktuella verksamheterna.

är medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av verksamheten ska erlägga 
hela eller en del av det ekonomiska bidrag 
som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån bidraget är avsett 
att täcka omkostnader som är en direkt 
följd av de aktuella verksamheterna.

Or. es

Ändringsförslag 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 111 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har beviljat 
erkännandet besluta att enskilda aktörer 
eller grupper som inte är medlemmar i 
organisationen men som drar nytta av 
verksamheten ska erlägga hela eller en del 
av det ekonomiska bidrag som 
medlemmarna betalar till organisationen, i 
den mån bidraget är avsett att täcka 
omkostnader som är en direkt följd av de 
aktuella verksamheterna.

Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har beviljat 
erkännandet besluta att enskilda aktörer 
eller grupper som inte är medlemmar i 
organisationen men som drar nytta av 
verksamheten ska erlägga hela eller en del 
av det ekonomiska bidrag som 
medlemmarna betalar till organisationen, i 
den mån bidraget är avsett att täcka 
omkostnader för de aktuella 
verksamheterna.

Or. de

Ändringsförslag 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Förslag till förordning
Artikel 111 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har beviljat 
erkännandet besluta att enskilda aktörer 
eller grupper som inte är medlemmar i 
organisationen men som drar nytta av 
verksamheten ska erlägga hela eller en del 
av det ekonomiska bidrag som 
medlemmarna betalar till organisationen, i 
den mån bidraget är avsett att täcka 
omkostnader som är en direkt följd av de 
aktuella verksamheterna.

Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt 
artikel 110 och om de verksamheter som 
reglerna avser är av allmänt ekonomiskt 
intresse för de ekonomiska aktörer vilkas 
verksamhet är knuten till produkterna i 
fråga, får den medlemsstat som har beviljat 
erkännandet besluta att, utöver 
bearbetningsföretag och handlare, ska
enskilda aktörer eller grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som drar 
nytta av verksamheten erlägga hela eller en 
del av det ekonomiska bidrag som 
medlemmarna betalar till organisationen, i 
den mån bidraget är avsett att täcka 
omkostnader som är en direkt följd av de 
aktuella verksamheterna.

Or. it

Ändringsförslag 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 111 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en eller flera sådana verksamheter 
som avses i andra stycket i denna punkt 
bedrivs av en erkänd branschorganisation 
inom tobakssektorn och är av allmänt 
ekonomiskt intresse för de ekonomiska 
aktörer vilkas verksamhet är knuten till 
en eller flera av de berörda produkterna, 
får den medlemsstat som har beviljat 
erkännandet, eller kommissionen om 
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kommissionen har beviljat erkännandet, 
besluta att de enskilda ekonomiska 
aktörer eller de grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av denna verksamhet skall 
betala ett belopp till organisationen som 
motsvarar hela eller en del av de 
ekonomiska bidrag som medlemmarna 
betalar, såvida dessa är avsedda att täcka 
omkostnader som är en direkt följd av den 
aktuella verksamheten.
De verksamheter som avses i ovanstående 
stycke ska anknyta till något eller några 
av följande mål:
(a) Forskning för att öka förädlingsvärdet 
på produkterna, särskilt genom nya 
användningsområden som inte utgör ett 
hot mot folkhälsan.
(b) Undersökningar om hur kvaliteten på 
bladtobak och tobak i balar kan 
förbättras.
(c) Forskning om odlingsmetoder som 
medger en minskad användning av 
växtskyddsmedel och garanterar att 
jorden och miljön skyddas.

Or. es

Ändringsförslag 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 111 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en eller flera sådana verksamheter 
som avses i andra stycket i denna punkt 
bedrivs av en erkänd branschorganisation 
inom tobakssektorn och är av allmänt 
ekonomiskt intresse för de ekonomiska 
aktörer vilkas verksamhet är knuten till 
en eller flera av de berörda produkterna, 
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får den medlemsstat som har beviljat 
erkännandet, eller kommissionen om 
kommissionen har beviljat erkännandet, 
besluta att de enskilda ekonomiska 
aktörer eller de grupper som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
drar nytta av denna verksamhet skall 
betala ett belopp till organisationen som 
motsvarar hela eller en del av de 
ekonomiska bidrag som medlemmarna 
betalar, såvida dessa är avsedda att täcka 
omkostnader som är en direkt följd av den 
aktuella verksamheten.
De verksamheter som avses i ovanstående 
stycke ska anknyta till något eller några 
av följande mål:
(a) Forskning för att öka förädlingsvärdet 
på produkterna, särskilt genom nya 
användningsområden som inte utgör ett 
hot mot folkhälsan.
(b) Undersökningar om hur kvaliteten på 
bladtobak och tobak i balar kan 
förbättras.
(c) Forskning om odlingsmetoder som 
medger en minskad användning av 
växtskyddsmedel och garanterar att 
jorden och miljön skyddas.

Or. es

Motivering

Det behövs ett nytt stycke som behandlar bestämmelserna i artikel 126.1 och 126.2 i den 
gällande förordningen om en samlad marknadsordning rörande icke-medlemmars betalning 
av kvoter när det finns branschorganisationer inom tobakssektorn. Detta innebär inte en 
utvidgning av reglerna utan omfattar den verksamhet som gynnar ekonomiska aktörer som 
inte ingår i branschorganisationen.

Ändringsförslag 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 112
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som underlättar anpassningen 
av utbudet till marknadens behov

utgår

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen 
av utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag 
från marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött:
(a) Att förbättra kvaliteten.
(b) Att främja en bättre organisation av 
produktion, bearbetning och saluföring.
(c) Att göra det lättare att följa 
marknadsprisutvecklingen.
(d) Att möjliggöra prognoser på kort och 
lång sikt på grundval av de 
produktionsmedel som används.

Or. en

Motivering

Genom denna artikel får kommissionen möjlighet att inom vissa sektorer anta delegerade 
akter för att justera utbudet till marknadens krav. Denna bestämmelse har aldrig använts och 
är inte konsekvent med den fortsatta marknadsinriktningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 1832
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som underlättar anpassningen 
av utbudet till marknadens behov

utgår
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För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen 
av utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag 
från marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött:
(a) Att förbättra kvaliteten.
(b) Att främja en bättre organisation av 
produktion, bearbetning och saluföring.
(c) Att göra det lättare att följa 
marknadsprisutvecklingen.
(d) Att möjliggöra prognoser på kort och 
lång sikt på grundval av de 
produktionsmedel som används.

Or. en

Ändringsförslag 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som underlättar anpassningen 
av utbudet till marknadens behov

utgår

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen 
av utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag 
från marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött:
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(a) Att förbättra kvaliteten.
(b) Att främja en bättre organisation av 
produktion, bearbetning och saluföring.
(c) Att göra det lättare att följa 
marknadsprisutvecklingen.
(d) Att möjliggöra prognoser på kort och 
lång sikt på grundval av de 
produktionsmedel som används.

Or. en

Motivering

Detta är inte konsekvent med den fortsatta marknadsinriktningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 1834
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som underlättar anpassningen 
av utbudet till marknadens behov

utgår

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen 
av utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag 
från marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött:
(a) Att förbättra kvaliteten.
(b) Att främja en bättre organisation av 
produktion, bearbetning och saluföring.
(c) Att göra det lättare att följa 
marknadsprisutvecklingen.
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(d) Att möjliggöra prognoser på kort och 
lång sikt på grundval av de 
produktionsmedel som används.

Or. en

Ändringsförslag 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 112 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött:

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende de sektorer 
som inte har några särskilda system för 
produktionsbegränsning:

Or. es

Motivering

Åtgärderna i denna artikel utvidgas till alla sektorer förutom de som redan har 
produktionsbegränsande system.

Ändringsförslag 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 112 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
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åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött:

åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende alla 
sektorer i artikel 1.2:

Or. es

Motivering

De befintliga mekanismerna för intervenering på och förvaltning av marknaden bör 
förbättras och kompletteras med instrument för marknadsstörningar och för att hantera 
utbudet, som tillsammans skulle kunna utgöra en del av ett säkerhetsnät för att skydda 
jordbrukare mot extrema prissvängningar och göra det möjligt att uppnå det viktigaste 
strategiska målen i den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs. att garantera 
livsmedelstryggheten och trygga jordbrukarnas inkomster.

Ändringsförslag 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 112 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött:

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende alla 
sektorer i artikel 1.2:

Or. es
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Motivering

Alla sektorer bör ha möjlighet att utnyttja dessa åtgärder eftersom de problem de möter berör 
dem alla.

Ändringsförslag 1838
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 112 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött:

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160:

Or. en

Ändringsförslag 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 112 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften avseende levande 
växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och 

För att stimulera de organisationer som 
avses i artiklarna 106 till 108 till att vidta 
åtgärder för att underlätta anpassningen av 
utbudet till marknadens behov, med 
undantag av åtgärder som rör återtag från 
marknaden, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om åtgärder som 
ska ha följande syften:
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getkött, ägg och fjäderfäkött:

Or. pt

Ändringsförslag 1840
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 112 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att underlätta anpassningen av 
utbudet av jordbruksvaror till 
marknadens krav får medlemsstaterna 
vidta arronderingsåtgärder genom att ge 
unga jordbrukare förmånliga villkor vid 
köp av nya jordbruksföretag.

Or. it

Ändringsförslag 1841
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 112 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även om kommissionen inte har antagit 
några delegerade akter kan de 
organisationer som beskrivs i 
artiklarna 106–108 anta åtgärder som hör 
samman med dessa verksamhetsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 113
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 

vinmarknadens funktion

utgår

För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma marknaden för vin, 
inbegripet de druvor, den must och de 
viner som vinet härrör från, får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom beslut som fattas av de 
erkända branschorganisationerna enligt 
artikel 108.
Saluföringsreglerna ska stå i proportion 
till det eftersträvade målet och får inte
(a) avse transaktioner som görs efter det 
att den berörda produkten släpps ut på 
marknaden för första gången,
(b) tillåta fastställande av priser, inte 
heller riktpriser eller rekommenderade 
priser,
(c) blockera en alltför stor procentandel 
av den normala årliga skörden,
(d) göra det möjligt att vägra att utfärda 
de nationella intyg och unionsintyg som
krävs för omsättning och saluföring av 
viner om saluföringen är i 
överensstämmelse med ovannämnda 
regler.

Or. en

Motivering

Genom denna artikel får medlemsstaterna möjlighet att fastställa saluföringsregler för att 
reglera utbudet på vinmarknaden. Detta är inte konsekvent med den fortsatta 
marknadsinriktningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 1843
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 

vinmarknadens funktion

utgår

För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma marknaden för vin, 
inbegripet de druvor, den must och de 
viner som vinet härrör från, får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom beslut som fattas av de 
erkända branschorganisationerna enligt 
artikel 108.
Saluföringsreglerna ska stå i proportion 
till det eftersträvade målet och får inte
(a) avse transaktioner som görs efter det 
att den berörda produkten släpps ut på 
marknaden för första gången,
(b) tillåta fastställande av priser, inte 
heller riktpriser eller rekommenderade 
priser,
(c) blockera en alltför stor procentandel 
av den normala årliga skörden,
(d) göra det möjligt att vägra att utfärda 
de nationella intyg och unionsintyg som 
krävs för omsättning och saluföring av 
viner om saluföringen är i 
överensstämmelse med ovannämnda 
regler.

Or. en

Motivering

Vi motsätter oss att vissa branscher ska specialbehandlas inom den samlade 
marknadsordningen.

Ändringsförslag 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Förslag till förordning
Artikel 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 

vinmarknadens funktion

utgår

För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma marknaden för vin, 
inbegripet de druvor, den must och de 
viner som vinet härrör från, får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom beslut som fattas av de 
erkända branschorganisationerna enligt 
artikel 108.
Saluföringsreglerna ska stå i proportion 
till det eftersträvade målet och får inte
(a) avse transaktioner som görs efter det 
att den berörda produkten släpps ut på 
marknaden för första gången,
(b) tillåta fastställande av priser, inte 
heller riktpriser eller rekommenderade 
priser,
(c) blockera en alltför stor procentandel 
av den normala årliga skörden,
(d) göra det möjligt att vägra att utfärda 
de nationella intyg och unionsintyg som 
krävs för omsättning och saluföring av 
viner om saluföringen är i 
överensstämmelse med ovannämnda 
regler.

Or. en

Ändringsförslag 1845
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 113
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 

vinmarknadens funktion

utgår

För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma marknaden för vin, 
inbegripet de druvor, den must och de 
viner som vinet härrör från, får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom beslut som fattas av de 
erkända branschorganisationerna enligt 
artikel 108.
Saluföringsreglerna ska stå i proportion 
till det eftersträvade målet och får inte
(a) avse transaktioner som görs efter det 
att den berörda produkten släpps ut på 
marknaden för första gången,
(b) tillåta fastställande av priser, inte 
heller riktpriser eller rekommenderade 
priser,
(c) blockera en alltför stor procentandel 
av den normala årliga skörden,
(d) göra det möjligt att vägra att utfärda 
de nationella intyg och unionsintyg som 
krävs för omsättning och saluföring av 
viner om saluföringen är i 
överensstämmelse med ovannämnda 
regler.

Or. en

Ändringsförslag 1846
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Saluföringsregler för att förbättra och utgår
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stabilisera den gemensamma 
vinmarknadens funktion

För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma marknaden för vin, 
inbegripet de druvor, den must och de 
viner som vinet härrör från, får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom beslut som fattas av de 
erkända branschorganisationerna enligt 
artikel 108.
Saluföringsreglerna ska stå i proportion 
till det eftersträvade målet och får inte
(a) avse transaktioner som görs efter det 
att den berörda produkten släpps ut på 
marknaden för första gången,
(b) tillåta fastställande av priser, inte 
heller riktpriser eller rekommenderade 
priser,
(c) blockera en alltför stor procentandel 
av den normala årliga skörden,
(d) göra det möjligt att vägra att utfärda 
de nationella intyg och unionsintyg som 
krävs för omsättning och saluföring av 
viner om saluföringen är i 
överensstämmelse med ovannämnda 
regler.

Or. en

Ändringsförslag 1847
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 113 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 

vinmarknadens funktion

Bestämmelser för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 

vinmarknadens funktion

Or. en
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Ändringsförslag 1848
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 113 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma marknaden för vin, 
inbegripet de druvor, den must och de 
viner som vinet härrör från, får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom beslut som fattas av de 
erkända branschorganisationerna enligt 
artikel 108.

För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma marknaden för vin, 
inbegripet de druvor, den must och de 
viner som vinet härrör från, får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
regler för att reglera utbudet, särskilt 
genom beslut som fattas av de erkända 
branschorganisationerna enligt artikel 108.

Or. en

Motivering

I syfte att avskaffa planteringsrätterna ska producerande medlemsstater ha rätt att vidta 
åtgärder som rör produktionspotentialen, men dessa åtgärder består inte nödvändigtvis av 
saluföringsregler.


