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Ändringsförslag 97
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 291, 295–300, 1602, 1605, 1611, 
1624, 1627, 1628

Förslag till förordning
Artikel 106

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106 Artikel 106
Producentorganisationer Producentorganisationer

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

(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 sektorer 
som anges i artikel 1.2,

(b) har bildats på initiativ av 
producenterna själva,

(b) har bildats på initiativ av jordbrukarna 
själva,

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

(c) har bildats för ett särskilt syfte, varav 
minst ett av målen i leden (i), (ii) eller (iii) 
och ett eller flera av följande andra mål:

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

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

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

(ii) Att främja koncentrationen av utbudet 
och den direkta avyttringen av 
medlemmarnas produktion, särskilt genom 
direktförsäljning.

(iii) Att minska produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna.

(iii) Att minska produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna, 
särskilt med avseende på den 
kompensation som erhålls för kostnader 
för investeringar i miljö och djurens 
välbefinnande, och bidra till rimliga 
konsumentpriser.

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

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

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

användningen av miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder och sunda 
djurhanteringsmetoder.

(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.
(vb) Att införa striktare produktionsregler 
än de som föreskrivs på EU-nivå eller 
nationell nivå.

(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.

(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.

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

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

(viia) Att ta fram initiativ inom 
marknadsföring och saluföring.
(viib) Att förvalta de gemensamma fonder 
som avses i artikel 37 i förordning (EU) 
nr […] om stöd till landsbygdsutveckling 
från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU).
(viic) Att genomföra instrument för 
krisförebyggande och krishantering, 
särskilt genom privat lagring, förädling, 
marknadsföring, säljfrämjande åtgärder 
och, som en sista utväg, genom återtag 
från marknaden.
(viid) Att tillhandahålla nödvändigt 
tekniskt stöd för framtidens marknader 
och försäkringssystem.
(viie) Att för deras egen, eller där så är 
tillämpligt, för deras medlemmars 
räkning, upprätta leveransavtal med 
aktörer i tidigare led.
(viif) Att för deras egen, eller där så är 
tillämpligt, för deras medlemmars 
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räkning, upprätta avtal för leverans av 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter med aktörer i senare 
led.

(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.

(da) saluför produkter som inte omfattas 
av KN-nummer ex 22.08 i 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. en

Ändringsförslag 98
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 
1605, 1628, 1648, 1660

Förslag till förordning
Artikel 106

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106 Artikel 106
Producentorganisationer Producentorganisationer

Medlemsstaterna ska på begäran erkänna 
producentorganisationer som

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

(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,

(b) har bildats på initiativ av 
producenterna själva,

(b) har bildats på initiativ av jordbrukarna 
själva,

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

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

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

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

(iii) Att minska produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna.

(iii) Att minska produktionskostnaderna 
och stabilisera produktionspriserna.

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

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

(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.

(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.

(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

(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.

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

(vii) Att bidra till ett hållbart utnyttjande av 
naturresurserna.

(viia) Att ta fram initiativ inom 
marknadsföring och saluföring.
(viib) Att ta fram initiativ för att främja 
innovation.
(viic) Att genomföra krisförebyggande 
verktyg och verktyg för krishantering, 
privat lagring, förädling och 
marknadsföring samt säljfrämjande 
åtgärder.
(viid) Att främja deras medlemmars 
utnyttjande av terminsmarknader och 
försäkringssystem och tillhandahålla 
nödvändig teknisk assistans.

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

en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget.

(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. en

Ändringsförslag 99
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 301

Förslag till förordning
Artikel 106a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 106a

Producentorganisationernas stadgar
1. I producentorganisationens stadgar ska 
de sammanslutna producenterna framför 
allt åläggas att
(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 avseende 
arealer, produktion, avkastning och 
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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 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 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.
3. I ekonomiska frågor ska 
producentorganisationer anses verka för 
sina medlemmars räkning, i deras namn 
och i enlighet med deras direktiv, oavsett 
om äganderätten till de berörda 
produkterna överförs från producenterna 
till producentorganisationen eller ej.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 301

Förslag till förordning
Artikel 106a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 106a

Producentorganisationernas 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 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 avseende 
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 för 
finansieringen av 
producentorganisationen.
(c) Regler som gör det möjligt för 
producentmedlemmarna att på ett 
demokratiskt sätt kontrollera 
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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 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.
3. I ekonomiska frågor ska 
producentorganisationer anses verka för 
sina medlemmars räkning, i deras namn 
och i enlighet med deras direktiv, oavsett 
om äganderätten till de berörda 
produkterna överförs från producenterna 
till producentorganisationen eller ej.

Or. en

Ändringsförslag 101
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 302

Förslag till förordning
Artikel 106b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106b
Erkännande av producentorganisationer

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
(a) de uppfyller villkoren i artikel 106 led 
b och c,
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(b) de i det område där de är verksamma 
har ett visst antal medlemmar och/eller 
har den omfattning uttryckt i minsta 
volym av avsättningsbar produktion som 
den berörda medlemsstaten föreskriver,
(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 stämmer överens 
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. 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
(a) inom fyra månader efter det att en 
ansökan åtföljd av allt vederbörligt 
underlag har lämnats in besluta om en 
producentorganisation ska erkännas;
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 
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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. en

Ändringsförslag 102
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 302

Förslag till förordning
Artikel 106b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106b
Erkännande av producentorganisationer

1. Medlemsstaterna får som 
producentorganisationer erkänna alla 
juridiska personer eller tydligt definierade 
delar av juridiska personer som har 
ansökt om ett sådant erkännande, under 
förutsättning att
(a) de uppfyller villkoren i artikel 106 led 
b och c,
(b) de i det område där de är verksamma 
har ett visst antal medlemmar och/eller 
har den omfattning uttryckt i minsta 
volym av avsättningsbar produktion som 
den berörda medlemsstaten föreskriver,
(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 stämmer överens 
med leden a, b och c i denna punkt.
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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. 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
(a) inom fyra månader efter det att en 
ansökan åtföljd av allt vederbörligt 
underlag har lämnats in besluta om en 
producentorganisation ska erkännas;
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. en

Ändringsförslag 103
Michel Dantin
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Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 303

Förslag till förordning
Artikel 106c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 106c

Utläggande på entreprenad
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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Ändringsförslag 104
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 303

Förslag till förordning
Artikel 106c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106c
Utläggande på entreprenad

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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Ändringsförslag 105
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1680

Förslag till förordning
Artikel 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 107 Artikel 107

Sammanslutningar av 
producentorganisationer

Sammanslutningar av 
producentorganisationer

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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 106
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1680

Förslag till förordning
Artikel 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 107 Artikel 107

Sammanslutningar av 
producentorganisationer

Sammanslutningar av 
producentorganisationer

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

Or. en

Ändringsförslag 107
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 304–318, 1721, 1738, 1750

Förslag till förordning
Artikel 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 108 Artikel 108

Branschorganisationer Branschorganisationer

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

1. Medlemsstaterna får erkänna 
branschorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 som formellt har 
ansökt om ett erkännande och:

(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 ett av följande
stadier av försörjningskedjan:
bearbetningen eller saluföringen, 
inbegripet distributionen, av produkter i 
en eller flera sektorer,

(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 organisationer eller 
sammanslutningar som de består av,

(ba) avser produkter eller produktgrupper 
som inte täcks av någon 
branschorganisation som har erkänts 
tidigare.

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

(c) har bildats för ett särskilt syfte som tar i 
betraktande dess medlemmars och 
konsumenters intressen, varav särskilt ett 
av följande:
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(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 produktionskostnader, priser, 
samt vid behov prisindikatorer, 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.

(ia) Att främja förhandskunskapen om 
produktionspotential, och att registrera 
marknadspriser.

(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.

(iia) Att utforska potentiella 
exportmarknader.

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

(iii) Att utan att det påverkar 
bestämmelserna i artiklarna 104a och 
113a utarbeta standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna för 
försäljning av jordbruksprodukter till 
köpare och/eller distribution av 
bearbetade produkter till distributörer och 
detaljhandlare, med hänsyn tagen till 
behovet av att uppnå rättvisa 
konkurrensvillkor samt att undvika 
marknadssnedvridning.

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

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

(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 

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

(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) Att begränsa användningen av djur-
och växtskyddsmedel, att bättre hantera
andra produktionselement, att säkerställa 
produkternas kvalitet och skyddet av mark 
och vatten, att förbättra 
livsmedelssäkerheten, särskilt genom 
produkternas spårbarhet, och att öka 
djurens hälsa och välmående.

(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 
produktionsstadier och, vid behov, 
bearbetningsstadier och/eller
saluföringsled.

(viia) Att fastställa minimikvaliteter och 
minimistandarder för förpackning och 
presentation.

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

(viii) Att genomföra alla de åtgärder som 
finns för att skydda och främja ekologiskt 
jordbruk och ursprungsbeteckningar, 
kvalitetsmärkningar och geografiska 
beteckningar.

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

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

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

(x) Att verka för moderat och ansvarsfull
konsumtion av produkterna på den inre 
marknaden och/eller att informera om de 
skadliga verkningarna av farliga 
konsumtionsmönster.

(xa) Att främja konsumtion och/eller 
tillhandahålla information om 
produkterna på den inre marknaden och 
på världsmarknaden.

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

(xia) Att genomföra kollektiva åtgärder 
för att förebygga och hantera hälso-, 
växtskydds- och miljörisker och 
oklarheter knutna till produktionen och, i 
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förekommande fall, till bearbetningen 
och/eller marknadsföringen och/eller 
distributionen av jordbruks- och 
livsmedelsprodukter.
(xib) Att bidra till hanteringen av 
biprodukter och minskningen och 
hanteringen av avfall.

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 
och sektorn för tobak får det särskilda syfte 
som avses i punkt 1 led c också omfatta 
minst ett av följande mål:

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 108
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 304–318, 1697, 1706, 1738, 1750 
och 1766

Förslag till förordning
Artikel 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 108 Artikel 108
Branschorganisationer Branschorganisationer

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

1. Medlemsstaterna får erkänna 
branschorganisationer inom de sektorer 
som anges i artikel 1.2 som formellt har 
ansökt om ett erkännande och:

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

(a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktionen och till minst ett av följande 
stadier av försörjningskedjan:
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sektorer, bearbetningen eller saluföringen, 
inbegripet distributionen, av produkter i 
en eller flera sektorer,

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

(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 organisationer eller 
sammanslutningar som de består av,

(ba) avser produkter eller produktgrupper 
som inte täcks av någon 
branschorganisation som har erkänts 
tidigare.

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

(c) har bildats för ett särskilt syfte som tar i 
betraktande dess medlemmars och 
konsumenters intressen, varav särskilt ett 
av följande:

(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 produktionskostnader, priser, 
samt vid behov prisindikatorer, 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.

(ia) Att främja förhandskunskapen om 
produktionspotential, och att registrera 
marknadspriser.

(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.

(iia) Att utforska potentiella 
exportmarknader.

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

(iii) Att utan att det påverkar 
bestämmelserna i artiklarna 104a och 
113a utarbeta standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna för 
försäljning av jordbruksprodukter till 
köpare och/eller distribution av 
bearbetade produkter till distributörer och 
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detaljhandlare, med hänsyn tagen till 
behovet av att uppnå rättvisa 
konkurrensvillkor och att undvika 
marknadssnedvridning.

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

(iv) Att sörja för ett bättre utnyttjande av 
produkternas fulla potential, inklusive 
avsättningsmöjligheter, särskilt för den 
gröna kemin.

(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 förnya, 
rationalisera, förbättra och anpassa 
produktionen, samt vid behov även 
bearbetningen och/eller saluföringen, 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.

(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) Att undersöka på vilket sätt det går att 
begränsa användningen av djur- och 
växtskyddsmedel, att bättre hantera andra 
produktionselement, att säkerställa 
produkternas kvalitet och skyddet av mark 
och vatten, att förbättra 
livsmedelssäkerheten, särskilt genom 
produkternas spårbarhet, och att öka 
djurens hälsa och välmående.

(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 
produktionsstadier och, vid behov, 
bearbetningsstadier och/eller
saluföringsled.

(viia) Att fastställa minimikvaliteter och 
minimistandarder för förpackning och 
presentation.

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

(viii) Att genomföra alla de åtgärder som 
finns för att skydda och främja ekologiskt 
jordbruk och ursprungsbeteckningar, 
kvalitetsmärkningar och geografiska 
beteckningar.

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

produktion och andra miljövänliga 
produktionsmetoder och att bedriva 
forskning om detta.

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

(x) Att verka för moderat eller ansvarsfull
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 
den inre marknaden och på 
världsmarknaden.

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

(xia) Att genomföra kollektiva åtgärder 
för att förebygga och hantera hälso-, 
växtskydds- och miljörisker samt 
oklarheter knutna till produktionen, 
bearbetningen och/eller 
marknadsföringen och/eller 
distributionen av jordbruks- och 
livsmedelsprodukter.
(xib) Att bidra till hanteringen av 
biprodukter och avfall.

2. När det gäller branschorganisationer 
inom sektorn för olivolja och bordsoliver 
och sektorn för tobak får det särskilda 
syfte som avses i punkt
(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 109
Michel Dantin
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Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1774

Förslag till förordning
Artikel 108a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 108a

Erkännande av branschorganisationer
1. Medlemsstaterna får erkänna 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,
(c) svarar för 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.
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;
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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) återkalla erkännandet om de krav 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. en

Ändringsförslag 110
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1775

Förslag till förordning
Artikel 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109 utgår
Aktörsorganisationer

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
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Ändringsförslag 111
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1775

Förslag till förordning
Artikel 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109 utgår
Aktörsorganisationer

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

Ändringsförslag 112
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 321

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 
(EG) nr XXXXXXX om 
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter 
får medlemsstater med produktion 
fastställa handelsnormer om reglering av 
utbudet, särskilt genom genomförandet av 
beslut som fattas av de grupper som avses 
i artikel 42 i förordning 
(EG) nr XXXXXXX om 
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kvalitetsordningar för 
jordbruksprodukter.
2. Bestämmelserna ska stå i proportion till 
det önskade syftet, och får inte
(a) omfatta annat än reglering av utbudet 
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,
(f) förhindra aktörer att börja 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. en

Ändringsförslag 113
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 322–325, 1793



PE501.994v01-00 28/115 AM\921910SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110 Artikel 110
Utvidgning av reglernas räckvidd Utvidgning av reglernas räckvidd

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 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.

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.

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.

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

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

(a) står för minst följande andelar av 
produktions- eller handelsvolymen eller av 
bearbetningsvolymen för den eller de 
berörda produkterna:

(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 %,

(i) för producentorganisationer i frukt- och 
grönsakssektorn: minst 60 %,

(ii) för övriga: minst två tredjedelar, och (ii) för övriga: minst två tredjedelar, och
(b) när det gäller producentorganisationer, 
omfattar mer än 50 % av de berörda 

(b) när det gäller producentorganisationer, 
omfattar mer än 50 % av de berörda
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producenterna. producenterna och
(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 villkor 
som fastställs av medlemsstaterna.

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.

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.

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 vara 
knutna till en av de verksamheter som 
uppfyller målen i artikel 106 c eller artikel 
108.1 c.

(a) Produktions- och 
marknadsrapportering.
(b) Striktare produktionsregler än de som 
föreskrivs i unionslagstiftningen eller 
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 
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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 145.4 och får inte vara oförenliga 
med gällande unionslagstiftning och 
gällande nationella regler.

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 145.4 och får inte vara oförenliga 
med gällande unionslagstiftning och 
gällande nationella regler.

4a. När det finns en branschorganisation 
som erkänts för en eller flera produkter 
ska medlemsstaterna inte förlänga beslut 
och metoder för de 
producentorganisationer som ingår i 
nämnda branschorganisation.
4b. Förlängningen av bestämmelserna 
enligt punkt 1 ska i sin helhet meddelas 
aktörerna genom offentliggörande i en 
officiell publikation i den berörda 
medlemsstaten.
4c. Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen senast den 31 mars varje 
år om varje beslut som fattas i enlighet 
med denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 114
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1783

Förslag till förordning
Artikel 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110 utgår
Utvidgning av reglernas räckvidd

1. Om en erkänd producentorganisation, 
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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.
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.
3. En organisation eller sammanslutning 
ska anses vara representativ om den i det 
eller de ekonomiska områdena i en 
medlemsstat
(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.
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 
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ekonomiska områdena.
4. De regler för vilka utvidgning med 
andra aktörer får begäras enligt punkt 1 
ska ha ett av följande syften:
(a) Produktions- och 
marknadsrapportering.
(b) Striktare produktionsregler än de som 
föreskrivs i unionslagstiftningen eller 
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 145.4 och får 
inte vara oförenliga med gällande 
unionslagstiftning och gällande 
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nationella regler.

Or. en

Ändringsförslag 115
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1826

Förslag till förordning
Artikel 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 111 Artikel 111
Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar

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 efter samråd med alla 
berörda intressenter, besluta att enskilda 
ekonomiska 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. en

Ändringsförslag 116
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1819



PE501.994v01-00 34/115 AM\921910SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 111 utgår
Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar
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 117
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 327

Förslag till förordning
Artikel 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 112 Artikel 112

Åtgärder som underlättar anpassningen av 
utbudet till marknadens behov

Åtgärder som underlättar anpassningen av 
utbudet till marknadens behov

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 de sektorer
som avses i artikel 1.2:

(a) Att förbättra kvaliteten. (a) Att förbättra kvaliteten.

(b) Att främja en bättre organisation av 
produktion, bearbetning och saluföring.

(b) Att främja en bättre organisation av 
produktion, bearbetning och saluföring.

(c) Att göra det lättare att följa 
marknadsprisutvecklingen.

(c) Att göra det lättare att följa 
marknadsprisutvecklingen.

(d) Att möjliggöra prognoser på kort och 
lång sikt på grundval av de 
produktionsmedel som används.

(d) Att möjliggöra prognoser på kort och 
lång sikt på grundval av de 
produktionsmedel som används.

Or. en

Ändringsförslag 118
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1832

Förslag till förordning
Artikel 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 112 utgår
Åtgärder som underlättar anpassningen 

av utbudet till marknadens behov
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.
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(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 119
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 331, 332

Förslag till förordning
Artikel 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113 Artikel 113

Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 

vinmarknadens funktion

Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 

vinmarknadens funktion
1. 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.

1. 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

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,

(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,

(b) tillåta fastställande av priser, inte heller 
riktpriser eller rekommenderade priser,

(c) blockera en alltför stor procentandel av 
den normala årliga skörden,

(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 

(d) göra det möjligt att vägra att utfärda de 
nationella intyg och unionsintyg som krävs 
för omsättning och saluföring av viner om 
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saluföringen är i överensstämmelse med 
ovannämnda regler.

saluföringen är i överensstämmelse med 
ovannämnda regler.

1a. Bestämmelser enligt punkt 1 ska i sin 
helhet meddelas aktörerna genom 
offentliggörande i en officiell publikation 
i den berörda medlemsstaten.
1b. Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen senast den 31 mars varje 
år om varje beslut som fattas i enlighet 
med denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 120
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1843

Förslag till förordning
Artikel 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113 utgår
Saluföringsregler för att förbättra och 

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 
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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 121
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 333

Förslag till förordning
Del II – avdelning II – kapitel III – avsnitt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
AVSNITT 3a

KONTRAKTERINGSSYSTEM
Artikel 113a
Avtalsvillkor

1. Om en medlemsstat, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
artiklarna 104a och 105a om sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter och artikel 101 
om sockersektorn, beslutar att varje 
leverans av jordbruksprodukter på dess 
territorium från en producent till ett 
bearbetningsföretag eller distributör inom 
en sektor som förtecknas i artikel 1.2 i 
denna förordning måste omfattas av ett 
skriftligt avtal mellan parterna och/eller 
beslutar att den första köparen måste 
lämna in ett skriftligt anbud för ett avtal 
om leverans av jordbruksprodukter från 
producenten, ska detta avtal och/eller 
anbud om avtal uppfylla de villkor som 
fastställts i punkt 2.
Då en medlemsstat beslutat att de berörda 
leveranserna från en producent till ett 
bearbetningsföretag måste omfattas av ett 
skriftligt avtal mellan parterna ska 
medlemsstaten samtidigt besluta vilka 
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leveransstadier som omfattas av ett avtal 
av denna typ om leveransen av de berörda 
produkterna går via flera mellanhänder.
I det fall som beskrivs i stycke två ska 
medlemsstaten se till att avtalen inom de 
berörda sektorerna uppfylls samt inrätta 
ett medlingssystem för de fall då inget 
avtal kan slutas genom ömsesidig 
överenskommelse för att på så sätt 
garantera rättvisa avtalsförhållanden.
2. Avtalet och/eller anbudet om avtal ska:
(a) upprättas före leverans,
(b) vara skriftligt, och
(c) framför allt omfatta
(i) det pris som ska betalas för leveransen, 
vilket ska
– vara statiskt och anges i avtalet och/eller
– beräknas utifrån en kombination av 
olika faktorer som är fastställda i avtalet, 
till exempel marknadsindikatorer som 
avspeglar förändringar av 
marknadsförhållandena, levererad volym 
och kvaliteten på eller sammansättningen 
av de levererade jordbruksprodukterna,
(ii) kvantiteten och kvaliteten på de 
berörda produkterna som kan och/eller 
ska levereras, liksom tidpunkten för dessa 
leveranser,
(iii) avtalets giltighetstid, som får vara 
begränsad eller obegränsad och innehålla 
uppsägningsklausuler,
(iv) uppgifter om betalningsfrister och 
betalningsförfaranden,
(v) villkoren för hämtning eller leverans 
av jordbruksprodukterna samt
(vi) bestämmelser som är tillämpliga vid 
force majeure.
3. Genom undantag från punkt 1 ska ett 
avtal och/eller anbud om avtal inte krävas 
när berörda produkter levereras från en 
producent till en köpare där köparen är 
ett kooperativ som producenten tillhör, 
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om kooperativets stadgar eller regler och 
beslut som föreskrivs i eller följer av dessa 
stadgar, innehåller bestämmelser med 
liknande effekt som dem som anges i 
punkt 2 a, b och c.
4. Alla delar av avtal om leverans av 
jordbruksprodukter som ingås av 
producenter, mottagare, 
bearbetningsföretag eller distributörer, 
inbegripet de delar som avses i punkt 2 c, 
ska förhandlas fritt mellan parterna.
Utan hinder av första stycket
(i) kan en medlemsstat, om den beslutar 
att i enlighet med punkt 1 i denna artikel 
göra det obligatoriskt med skriftliga avtal 
för leverans av jordbruksprodukter, 
fastställa en minimiperiod som endast ska 
gälla för skriftliga avtal mellan en 
producent och en första köpare av 
jordbruksprodukter; en sådan 
minimiperiod ska vara minst sex månader 
och ska inte försämra funktionen av den 
inre marknaden, och/eller
(ii) kan en medlemsstat, om den beslutar 
att i enlighet med punkt 1 göra det 
obligatoriskt för den första köparen av 
jordbruksprodukter att ge producenten ett 
skriftligt anbud i enlighet med punkt 1, 
ange att erbjudandet måste omfatta en 
minimiperiod för avtalet såsom angetts i 
nationell lagstiftning i detta syfte. En 
sådan minimiperiod ska vara minst sex 
månader och får inte försämra 
funktionen av den inre marknaden.
Det andra stycket ska inte påverka 
producentens rätt att avböja en sådan 
minimiperiod under förutsättning att 
denne gör det skriftligen. I sådana fall 
står det parterna fritt att förhandla om 
alla delar av avtalet, inklusive de delar 
som avses i punkt 2 c.
5. De medlemsstater som utnyttjar de 
möjligheter som anges i denna artikel ska 
meddela kommissionen om hur de 
tillämpas.
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6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med åtgärder som 
krävs för en enhetlig tillämpning av 
punkt 2 a och b och punkt 3 i denna 
artikel och åtgärder som rör den 
information som medlemsstaterna ska ge i 
enlighet denna artikel.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 122
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 334

Förslag till förordning
Artikel 113b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113b
Avtalsförhandlingar

1. En producentorganisation inom en av 
de sektorer som avses i artikel 1.2 i denna 
förordning, vilken är erkänd enligt 
artikel 106, får för sina 
producentmedlemmars räkning förhandla 
om avtal om leverans av 
jordbruksprodukter från en producent till 
ett bearbetningsföretag, en mellanhand 
eller en distributör för hela eller delar av 
medlemmarnas samlade produktion.
2. En producentorganisation får föra 
förhandlingar
(a) oavsett om äganderätten till de 
berörda produkterna överförs från 
producenterna till 
producentorganisationen eller ej,
(b) oavsett om det pris som förhandlas 
fram gäller för den gemensamma 
produktionen hos samtliga eller endast 
hos en del av de anslutna producenterna,
(c) under förutsättning att de berörda 
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jordbrukarna inte är medlemmar i någon 
annan producentorganisation som också 
förhandlar om sådana avtal för deras 
räkning; medlemsstaterna får emellertid i 
vederbörligen motiverade fall bevilja 
undantag från detta villkor om 
producenterna har två distinkta 
produktionsenheter i olika geografiska 
områden,
(d) under förutsättning att en 
jordbrukares medlemskap i ett kooperativ 
inte innebär åtaganden om att 
produkterna i fråga ska levereras i 
enlighet med kooperativets stadgar eller 
regler och beslut som föreskrivs i eller 
följer av dessa stadgar, och
(e) under förutsättning att 
producentorganisationen meddelar de 
behöriga myndigheterna i den
medlemsstat eller de medlemsstater där 
den bedriver sin verksamhet om vilken 
mängd jordbruksprodukter som omfattas 
av sådana förhandlingar.
3. Vid tillämpningen av denna artikel 
avses med producentorganisationer även 
sammanslutningar av sådana 
producentorganisationer.
4. För förhandlingar som omfattar mer 
än en medlemsstat ska det beslut som 
avses i första stycket antas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt som antas utan 
tillämpning av artikel 162.2 eller 162.3. I 
andra fall ska det beslutet fattas av den 
nationella konkurrensmyndigheten i den 
medlemsstat som förhandlingarna avser.
De beslut som avses i denna punkt ska 
inte tillämpas tidigare än den dag de 
anmäls till de berörda företagen.

Or. en
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Ändringsförslag 123
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 335–341, 1862, 1864

Förslag till förordning
Artikel 114

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 114 Artikel 114

Delegerade befogenheter Delegerade befogenheter
För att se till att de mål och 
ansvarsområden som gäller för 
producentorganisationer och 
aktörsorganisationer inom sektorn för 
olivolja och bordsoliver och för 
branschorganisationer är tydligt definierade 
så att de bidrar till att dessa organisationer 
fungerar så effektivt som möjligt ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
med avseende på producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, 
branschorganisationer och 
aktörsorganisationer på följande områden:

För att se till att de mål och 
ansvarsområden som gäller för 
producentorganisationer och för 
branschorganisationer är tydligt definierade 
så att de bidrar till att dessa organisationer
fungerar så effektivt som möjligt utan att 
onödiga bördor åläggs, ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 med avseende på 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, 
branschorganisationer och 
aktörsorganisationer på följande områden:

(-a) De specifika regler som gäller för en 
eller flera av de sektorer som avses i 
artikel 1.2 i denna förordning.

(a) De specifika mål som dessa 
organisationer och sammanslutningar får, 
ska eller inte ska sträva efter att nå, 
inbegripet när det gäller undantag från de 
mål som anges i artiklarna 106–109.

(a) De specifika mål som dessa 
organisationer och sammanslutningar får, 
ska eller inte ska sträva efter att nå, och vid 
behov tillagda till de mål som anges i 
artiklarna 106–109.

(aa) Övergripande rekommendationer för 
branschavtal som ingåtts av de 
organisationer som avses i artikel 108.

(b) Organisationernas och 
sammanslutningarnas stadgar, 
erkännande av dem, deras struktur, 
juridiska form, medlemskap, storlek, 
ansvarighet och verksamhet, kravet enligt 
artikel 106 d på erkännande av en 
producentorganisation som inte intar en 
dominerande ställning på en viss 

(b) Stadgarna för andra organisationer än 
producentorganisationer, de specifika 
villkor som gäller för stadgarna i 
producentorganisationer i vissa sektorer, 
organisationernas och 
sammanslutningarnas struktur, juridiska 
form, medlemskap, storlek, ansvarighet 
och verksamhet samt konsekvenserna av 
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marknad annat än om detta är nödvändigt 
för att uppnå de mål som är fastställda i 
artikel 39 i fördraget, konsekvenserna av
att de erkänns, att erkännandet återkallas 
och sammanslagningar.

sammanslagningar.

(ba) Villkor för erkännande, återkallande 
och upphävande av erkännande, effekter 
av erkännande, återkallande och 
upphävande av erkännande såväl som 
krav på sådana organisationer och 
sammanslutningar att vidta korrigerande 
åtgärder om kriterierna för erkännande 
inte uppfylls.

(c) Transnationella organisationer och 
sammanslutningar, inbegripet de regler och 
stadgar som avses i leden a och b i denna 
artikel.

(c) Transnationella organisationer och 
sammanslutningar, inbegripet de regler och 
stadgar som avses i leden a, b och ba i 
denna artikel.

(ca) Reglerna för införande och villkor 
för administrativt stöd till berörda 
behöriga myndigheter vid 
gränsöverskridande samarbete.

(d) Organisationers och sammanslutningars 
utläggande av verksamhet på entreprenad 
och tillhandahållande av tekniska 
hjälpmedel.

(d) Villkor för organisationers och 
sammanslutningars utläggande av 
verksamhet på entreprenad och 
tillhandahållande av tekniska hjälpmedel.

(e) Organisationers eller 
sammanslutningars avsättningsbara 
produktions minsta volym eller värde.

(e) Organisationers eller 
sammanslutningars avsättningsbara 
produktions minsta volym eller värde.

(f) Utvidgning av de regler som gäller för 
vissa organisationer enligt artikel 110 så att 
de även omfattar icke-medlemmar, 
obligatoriska medlemsavgifter för icke-
medlemmar enligt artikel 111, inbegripet 
en förteckning över de striktare 
produktionsregler vars räckvidd kan 
utvidgas enligt artikel 110.4 b första 
stycket, kompletterande krav avseende 
representativitet, vilka ekonomiska 
områden som omfattas, även vad gäller 
kommissionens granskning av hur dessa 
definieras, vilken period en regel som lägst 
måste ha varit i kraft innan dess räckvidd 
kan utvidgas, för vilka personer och 
organisationer en regel eller ett bidrag får 
tillämpas, samt vid vilka omständigheter 

(f) Utvidgning av de regler som gäller för 
vissa organisationer enligt artikel 110 så att 
de även omfattar icke-medlemmar, 
obligatoriska medlemsavgifter för icke-
medlemmar enligt artikel 111, 
kompletterande krav avseende 
representativitet, vilka ekonomiska 
områden som omfattas, även vad gäller 
kommissionens granskning av hur dessa 
definieras, vilken period en regel som lägst 
måste ha varit i kraft innan dess räckvidd 
kan utvidgas, för vilka personer och 
organisationer en regel eller ett bidrag får 
tillämpas, samt vid vilka omständigheter 
kommissionen under en viss period får 
begära att en utvidgning av en regels 
räckvidd eller ett obligatoriskt bidrag ska 
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kommissionen får begära att en utvidgning 
av en regels räckvidd eller ett obligatoriskt 
bidrag ska stoppas eller dras tillbaka.

stoppas eller dras tillbaka

(fa) De särskilda villkor för 
genomförandet av de avtalssystem som 
avses i artikel 113a.1, i synnerhet 
tröskelvärdena för de produktionsvolymer 
som kan bli föremål för kollektivavtal.
(fb) Villkoren för erkända producenters 
ingående av kollektiva horisontella och 
vertikala avtal med konkurrenter och 
partners inom livsmedelskedjan om att 
införliva kostnaderna för investeringar i 
en hållbar produktion i priserna.

Or. en

Ändringsförslag 124
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Artikel 114

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 114 Artikel 114
Delegerade befogenheter Delegerade befogenheter

För att se till att de mål och 
ansvarsområden som gäller för 
producentorganisationer och 
aktörsorganisationer inom sektorn för 
olivolja och bordsoliver och för 
branschorganisationer är tydligt 
definierade så att de bidrar till att dessa 
organisationer fungerar så effektivt som 
möjligt ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 med avseende på 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, 
branschorganisationer och 
aktörsorganisationer på följande 
områden:

För att säkerställa en klar definition av 
producentorganisationernas och 
producentsammanslutningarnas mål och 
ansvarsområden och därmed, utan att 
onödiga bördor åläggs, bidra till att deras 
åtgärder blir effektiva, ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160, i vilka man 
fastställer

(a) De specifika mål som dessa (a) särskilda villkor för erkännande av 
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organisationer och sammanslutningar 
får, ska eller inte ska sträva efter att nå, 
inbegripet när det gäller undantag från de 
mål som anges i artiklarna 106–109.

producentorganisationer och 
producentsammanslagningar som är 
verksamma i mer än en medlemsstat,

(b) Organisationernas och 
sammanslutningarnas stadgar, 
erkännande av dem, deras struktur, 
juridiska form, medlemskap, storlek, 
ansvarighet och verksamhet, kravet enligt 
artikel 106 d på erkännande av en 
producentorganisation som 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, konsekvenserna av 
att de erkänns, att erkännandet återkallas 
och sammanslagningar.

(b) regler för införande och villkor för 
administrativt stöd till berörda behöriga 
myndigheter när det gäller organisationer 
som är verksamma i mer än en 
medlemsstat,

(c) Transnationella organisationer och 
sammanslutningar, inbegripet de regler 
och stadgar som avses i leden a och b i 
denna artikel.

(c) när det gäller organisationer som 
regleras i artikel 109a led a, aa och b

(i) de specifika mål som dessa 
organisationer och sammanslutningar 
får, ska eller inte ska sträva efter att nå,
(ii) reglerna för erkännande, struktur, 
medlemskap, storlek, ansvarighet, 
verksamhet och sammanslagningar av 
dessa organisationer och deras 
sammanslutningar,
(iii) organisationers och 
sammanslutningars utläggande av 
verksamhet på entreprenad och 
tillhandahållande av tekniska hjälpmedel,
(iv) organisationers eller 
sammanslutningars avsättningsbara 
produktions minsta volym eller värde,

(d) Organisationers och 
sammanslutningars utläggande av 
verksamhet på entreprenad och 
tillhandahållande av tekniska hjälpmedel.

(d) när det gäller de 
producentorganisationer som regleras i 
artikel 109a led a och bb, bestämmelser 
som rör medlemskap, inbegripet 
skyldigheten som åläggs medlemmarna i 
en producentorganisation att leverera 
hela eller en viss del av produktionen till 
producentorganisationen.
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(e) Organisationers eller 
sammanslutningars avsättningsbara 
produktions minsta volym eller värde.
(f) Utvidgning av de regler som gäller för 
vissa organisationer enligt artikel 110 så 
att de även omfattar icke-medlemmar, 
obligatoriska medlemsavgifter för icke-
medlemmar enligt artikel 111, inbegripet 
en förteckning över de striktare 
produktionsregler vars räckvidd kan 
utvidgas enligt artikel 110.4 b första 
stycket, kompletterande krav avseende 
representativitet, vilka ekonomiska 
områden som omfattas, även vad gäller 
kommissionens granskning av hur dessa 
definieras, vilken period en regel som 
lägst måste ha varit i kraft innan dess 
räckvidd kan utvidgas, för vilka personer 
och organisationer en regel eller ett 
bidrag får tillämpas, samt vid vilka 
omständigheter kommissionen får begära 
att en utvidgning av en regels räckvidd 
eller ett obligatoriskt bidrag ska stoppas 
eller dras tillbaka.

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Ändringsförslag 125
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 342

Förslag till förordning
Artikel 115

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 115 Artikel 115

Genomförandebefogenheter i enlighet med 
granskningsförfarandet

Genomförandebefogenheter i enlighet med 
granskningsförfarandet

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta nödvändiga 
åtgärder rörande detta kapitel, särskilt när 
det gäller de förfaranden och tekniska 
villkor som gäller för genomförandet av de 

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta nödvändiga 
åtgärder rörande detta kapitel, särskilt som 
gäller
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åtgärder som avses i artiklarna 110 och
112. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

(a) tillämpningen av de villkor för 
erkännande av producentorganisationer 
och deras sammanslutningar och 
branschorganisationer som anges i 
artiklarna 106b och 108a,
(b) den information som medlemsstaterna 
ska lämna till kommissionen i enlighet 
med artikel 105a.8, 105b.7 och artiklarna 
106b.4 d och 108a.4 e,
(c) förfaranden för administrativt stöd vid 
gränsöverskridande samarbete,
(d)de förfaranden och tekniska villkor som 
gäller för genomförandet av de åtgärder 
som avses i artiklarna 110 och 112, särskilt 
genomförandet av begreppet ”ekonomiskt 
område” i artikel 110.2.

Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 126
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Artikel 115

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 115 Artikel 115

Genomförandebefogenheter i enlighet med 
granskningsförfarandet

Genomförandebefogenheter i enlighet med 
granskningsförfarandet

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta nödvändiga 
åtgärder rörande detta kapitel, särskilt 
när det gäller de förfaranden och tekniska 
villkor som gäller för genomförandet av 
de åtgärder som avses i artiklarna 110 och 
112. Genomförandeakterna ska antas i 

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2 anta följande åtgärder:
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enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

(a) Genomförandet av villkoren för 
erkännande av producentorganisationer 
och deras sammanslutningar samt 
branschorganisationer, särskilt när det 
gäller organisationer som bedriver 
verksamhet i flera medlemsstater.
(b) De förfaranden som rör administrativt 
stöd när det gäller organisationer som är 
verksamma i mer än en medlemsstat.
(c) Avslag på ansökningar om och 
återkallande av erkännande när det gäller 
de organisationer som regleras i artikel 
109a.
(d) Överlämnande av information till 
kommissionen om antalet erkända 
organisationer och sammanslutningar, 
inbegripet avslag på ansökningar om och 
återkallande av erkännande.

Or. en

Ändringsförslag 127
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 343–345

Förslag till förordning
Artikel 116

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 116 Artikel 116

Andra genomförandebefogenheter Andra genomförandebefogenheter
Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fatta enskilda beslut 
rörande följande:

1. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fatta enskilda beslut 
rörande följande:

(a) Erkännande av organisationer som 
bedriver verksamhet i mer än en 
medlemsstat, i enlighet med de regler som 
antas i enlighet med artikel 114 c.

(a) Erkännande av, avslag på ansökningar 
om eller återkallande av erkännande av
organisationer som bedriver verksamhet i 
mer än en medlemsstat, i enlighet med de 
regler som antas i enlighet med 
artikel 114 c.
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(b) Avslag på ansökningar om och 
återkallande av erkännanden för 
branschorganisationer, återkallande av
utvidgad tillämpning av en regels räckvidd 
eller ett obligatoriskt bidrag, godkännande 
av eller beslut om ändring av ekonomiska 
områden som meddelats av 
medlemsstaterna i enlighet med de regler 
som antagits enligt 114 f.

(b) Utvidgad tillämpning av en regels 
räckvidd eller ett obligatoriskt bidrag från 
organisationer som avses i punkt a, samt 
återkallande därav.

1a. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta beslut om 
återkallande eller beslut om ändring av 
ekonomiska områden som meddelats av 
medlemsstaterna i enlighet med de regler 
som antagits enligt 114 f.
Dessa genomförandeakter ska antas utan 
att tillämpa det förfarande som avses i 
artikel 162.2 eller 162.3.

Or. en

Ändringsförslag 128
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Artikel 116

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 116 utgår
Andra genomförandebefogenheter

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fatta enskilda beslut 
rörande följande:
(a) Erkännande av organisationer som 
bedriver verksamhet i mer än en 
medlemsstat, i enlighet med de regler som 
antas i enlighet med artikel 114 c.
(b) Avslag på ansökningar om och 
återkallande av erkännanden för 
branschorganisationer, återkallande av 
utvidgad tillämpning av en regels 
räckvidd eller ett obligatoriskt bidrag, 
godkännande av eller beslut om ändring 
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av ekonomiska områden som meddelats 
av medlemsstaterna i enlighet med de 
regler som antagits enligt 114 f.

Or. en

Ändringsförslag 129
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 346, 643

Förslag till förordning
Del II – avdelning II – kapitel III – avsnitt 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 4a
INSYN I OCH INFORMATION OM 

MARKNADEN
Artikel 116a

Europeiska instrumentet för övervakning 
av livsmedelspriser

1. För att informera de ekonomiska 
aktörerna och alla offentliga myndigheter 
om prissättningen längs med hela 
livsmedelskedjan, och för att göra det 
lättare att följa och registrera 
utvecklingen på marknaden, ska 
kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet regelbundet 
rapportera om den verksamhet som 
Europeiska instrumentet för övervakning 
av livsmedelspriser bedriver och 
resultaten från de studier som det gör och 
se till att resultaten offentliggörs.
2. Vid tillämpning av punkt 1, och i 
samband med verksamhet hos de 
nationella statistiska instituten och de 
nationella organen för prisövervakning, 
ska Europeiska instrumentet för 
övervakning av livsmedelspriser utan att 
påföra jordbrukarna ytterligare bördor 
samla den statistik och den information 
som behövs för att utarbeta analyser och 
studier om
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(a) produktion och utbud,
(b) prissättningsmekanismer och, så långt 
det är möjligt, vinstmarginaler längs med 
hela livsmedelskedjan i unionen och dess 
medlemsstater,
(c) tendenser inom prisutvecklingen och, 
så långt det är möjligt, vinstmarginaler 
längs med hela livsmedelskedjan i 
unionen och dess medlemsstater och i alla 
jordbruks- och livsmedelssektorer, särskilt 
sektorerna för frukt och grönsaker, mjölk 
och mjölkprodukter samt kött,
(d) prognoser om marknadsutvecklingen 
på kort och medellång sikt.
Vid tillämpningen av denna punkt ska 
Europeiska instrumentet för övervakning 
av livsmedelspriser särskilt undersöka 
export och import, priser fritt gård, 
konsumentpriser, vinstmarginaler samt 
produktions-, bearbetnings- och 
distributionskostnaderna i alla skeden av 
livsmedelskedjan i unionen och 
medlemsstaterna.
3. Information som offentliggörs av 
Europeiska instrumentet för övervakning 
av livsmedelspriser ska behandlas 
konfidentiellt. Kommissionen ska se till 
att den inte gör det möjligt att identifiera 
enskilda aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 130
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1917

Förslag till förordning
Artikel 129a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 129a
Import av humle

1. Produkter inom humlesektorn får 
endast importeras från tredjeländer om 
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deras kvalitetsegenskaper minst motsvarar 
dem som föreskrivits för liknande 
produkter som skördats inom unionen 
eller som är framställda av sådana 
produkter.
2. Produkter ska anses motsvara den 
standard som avses i punkt 1 om de åtföljs 
av ett intyg som utfärdats av 
myndigheterna i ursprungslandet och som 
godkänts som likvärdigt med det intyg 
som anges i artikel 59b.
För humlepulver, lupulinberikat 
humlepulver, humleextrakt och 
humleblandningar får intyget endast 
godkännas som likvärdigt med ett intyg 
om alfasyrahalten i dessa produkter inte 
är lägre än halten i det humle ur vilket de 
utvinns.
3. För att minimera den administrativa 
bördan får kommissionen, genom 
delegerade akter antagna i enlighet med 
artikel 160, fastställa villkor för när 
kraven på intyg om likvärdighet och 
märkning av förpackningar inte gäller.
4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter antagna i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 162.2, anta regler för denna 
artikel, inbegripet regler om erkännande 
av intyg om likvärdighet och om kontroll 
av humleimport.

Or. en

Ändringsförslag 131
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 362

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Import av råsocker avsedd för raffinering:

tre månaders ensamrätt för 
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heltidsraffinaderier
1. Fram till slutet på regleringsåret 
2019/2020 garanteras heltidsraffinaderier 
ensamrätt att importera 2 500 000 ton 
vitsocker per regleringsår.
2. Den enda anläggningen för 
bearbetning av sockerbetor i drift 2005 i 
Portugal bedöms vara ett 
heltidsraffinaderi.
3. Importlicenser för socker för 
raffinering ska endast utfärdas till 
heltidsraffinaderier, förutsatt att de 
berörda kvantiteterna understiger de 
kvantiteter som anges i punkt 1.
Licenserna får endast överföras mellan 
heltidsraffinaderier och upphör att gälla i 
slutet av det regleringsår för vilket de 
utfärdats.
Denna punkt ska tillämpas under de 
första tre månaderna av varje 
regleringsår.
4. För att säkerställa att importerat socker 
avsett för raffinering raffineras i enlighet 
med detta underavsnitt får kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 anta
(a) vissa definitioner som behövs för att 
det importsystem som avses i punkt 1 ska 
fungera,
(b) de villkor och stödberättigandekrav 
som en aktör måste uppfylla för att få 
lämna in en ansökan om importlicens, 
inbegripet ställandet av säkerhet samt
(c) regler om administrativa sanktioner.
5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 162.2 anta de regler som är 
nödvändiga för att avgöra vilka underlag 
som ska läggas fram med avseende på de 
krav och skyldigheter som är tillämpliga 
på importörer, och i synnerhet 
heltidsraffinaderier.

Or. en
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Ändringsförslag 132
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 363

Förslag till förordning
Artikel 130b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130 b
Befrielse från importtullar inom 

sockersektorn
I enlighet med den mekanism som 
beskrivs i artikel 101da och till och med 
slutet av regleringsåret 2019/2020 får 
kommissionen genom genomförandeakter 
helt eller delvis tillfälligt avskaffa 
importtullarna för vissa kvantiteter av 
följande produkter för att säkerställa den 
försörjning som krävs för den europeiska 
sockermarknaden:
(a) Socker enligt KN-nummer 1701.
(b) Isoglukos enligt KN-nummer 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 och 
1702 90 30.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 133
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 1945, 1947, 1948

Förslag till förordning
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 133 Artikel 133

Tillämpningsområde Tillämpningsområde
1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 

1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 
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priser på världsmarknaden och inom de 
gränser som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget, får 
skillnaden mellan dessa prisnoteringar eller 
priser och priserna i unionen utjämnas 
genom exportbidrag för

priser på världsmarknaden när villkoren på 
den inre marknaden motsvara vad som 
anges i artikel 154.1 och inom de gränser 
som följer av avtal som ingåtts i enlighet 
med artikel 218 i fördraget och med 
respekt för principerna i artikel 3.5 i 
fördraget om Europeiska unionen, får 
skillnaden mellan dessa prisnoteringar eller 
priser och priserna i unionen utjämnas 
genom exportbidrag för

(a) produkter inom följande sektorer som 
exporteras i obearbetad form:

(a) produkter inom följande sektorer som 
exporteras i obearbetad form:

(i) spannmål, (i) spannmål,
(ii) ris, (ii) ris,

(iii) socker, när det gäller produkter som 
anges i leden b– d och g i del III i bilaga I,

(iii) socker, när det gäller produkter som 
anges i leden b–d och g i del III i bilaga I,

(iv) Nöt- och kalvkött. (iv) nöt- och kalvkött,
(v) Mjölk och mjölkprodukter. (v) mjölk och mjölkprodukter,

(vi) Griskött. (vi) griskött,
(vii) Ägg. (vii) ägg,

(viii) Fjäderfäkött (viii) fjäderfäkött,
(b) produkter som anges i led a i–iii, v och 
vii som ska exporteras i form av sådana 
bearbetade varor enligt rådets förordning 
(EG) nr 1216/2009 av den 
30 november 2009 om systemet för 
handeln med vissa varor som framställs 
genom bearbetning av jordbruksprodukter 
och i form av produkter som innehåller 
socker enligt bilaga I del X punkt b.

(b) produkter som anges i led a i–iii, v, vi
och vii som ska exporteras i form av 
sådana bearbetade varor enligt rådets 
förordning (EG) nr 1216/2009 av den 
30 november 2009 om systemet för 
handeln med vissa varor som framställs 
genom bearbetning av jordbruksprodukter, 
inklusive produkter som exporterats i 
form av varor som inte omfattas av 
bilaga I i fördraget, i enlighet med 
kommissionens förordning (EU) 
nr 578/2010 av den 29 juni 2010, och i 
form av produkter som innehåller socker 
enligt bilaga I del X punkt b.

2. Exportbidragen för produkter som 
exporteras i form av bearbetade varor får 
inte vara högre än de som tillämpas för 
samma produkter när de exporteras i 
obearbetad form.

2. Exportbidragen för produkter som 
exporteras i form av bearbetade varor får 
inte vara högre än de som tillämpas för 
samma produkter när de exporteras i 
obearbetad form.

2a. Utan att det påverkar genomförandet 
av artiklarna 154.1 och 159 ska 
tillgängliga bidrag för de produkter som 
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avses i punkt 1 vara 0 euro.
3. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder som 
krävs för tillämpningen av denna artikel.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

3. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder som 
krävs för tillämpningen av denna artikel.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 134
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 364

Förslag till förordning
Artikel 135

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 135 Artikel 135

Fastställande av exportbidrag Fastställande av exportbidrag
1. Exportbidragen ska vara desamma och 
gälla för samma produkter i hela unionen.
Om det är nödvändigt, framför allt på 
grund av situationen på världsmarknaden, 
de särskilda kraven på vissa marknader 
eller sådana skyldigheter som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget, får exportbidragen variera för 
olika bestämmelseorter.

1. Exportbidragen ska vara desamma och 
gälla för samma produkter i hela unionen.
Om det är nödvändigt, framför allt på 
grund av situationen på världsmarknaden, 
de särskilda kraven på vissa marknader 
eller sådana skyldigheter som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget, får exportbidragen variera för 
olika bestämmelseorter.

2. Åtgärder för fastställandet av 
exportbidrag ska vidtas av rådet i enlighet 
med artikel 43.3 i fördraget.

2. Kommissionen ska fastställa bidragen 
för en begränsad period genom 
genomförandeakter som ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.
De får fastställas genom 
anbudsförfaranden för spannmål, ris, 
socker, mjölk och mjölkprodukter.
2a. En eller flera av följande aspekter ska 
beaktas när bidrag fastställs för en viss 
produkt:
(a) Den rådande situationen och 
förväntade utvecklingen vad avser
(i) priserna och tillgången på produkten 
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på unionsmarknaden,
(ii) priserna på produkten på 
världsmarknaden.
(b) Målen för den samlade 
marknadsordningen, som är en 
balanserad marknadssituation och en 
naturlig utveckling av priserna och 
handeln.
(c) Nödvändigheten av att undvika 
störningar som kan förorsaka en 
långvarig obalans mellan utbud och 
efterfrågan på unionsmarknaden.
(d) Ekonomiska aspekter avseende 
exporten i fråga.
(e) Begränsningar som följer av avtal som 
ingåtts i enlighet med artikel 218 i 
fördraget.
(f) Behovet av att skapa jämvikt mellan 
användningen av unionens basprodukter 
vid framställningen av bearbetade varor 
som exporteras till tredjeländer och 
användningen av produkter från dessa 
länder som importeras inom systemet för 
förädling.
(g) De mest fördelaktiga saluförings- och 
transportkostnaderna från 
unionsmarknader till unionshamnar eller 
andra utförselorter samt 
transportkostnaderna till 
bestämmelseländerna.
(h) Efterfrågan på unionsmarknaden.
(i) När det gäller sektorerna för griskött, 
ägg och fjäderfäkött, skillnaden mellan 
priserna i unionen och priserna på 
världsmarknaden för den kvantitet 
foderspannmål som krävs för produktion i 
unionen av produkter inom dessa 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 135
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 367
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Förslag till förordning
Artikel 141

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 141 Artikel 141
Andra genomförandebefogenheter Andra genomförandebefogenheter

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa koefficienter 
som justerar exportbidragen i enlighet med 
de regler som antagits enligt artikel 139.6.

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa koefficienter 
som justerar exportbidragen i enlighet med 
de regler som antagits enligt artikel 139.6.

Dessa genomförandeakter ska antas utan 
att tillämpa det förfarande som avses i 
artikel 162.2 eller 162.3.

Or. en

Ändringsförslag 136
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 368, 369, 2018

Förslag till förordning
Artikel 143

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 143 Artikel 143

Tillämpning av artiklarna 101–106 i 
fördraget

Tillämpning av artiklarna 101–106 i 
fördraget

Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning ska artiklarna 101–106 i 
fördraget samt bestämmelser för 
tillämpningen av dessa, om inte annat 
följer av artiklarna 144–145 i denna 
förordning, tillämpas på alla sådana avtal, 
beslut och förfaranden som avses i 
artiklarna 101.1 och 102 i fördraget och 
som rör produktion av eller handel med 
jordbruksprodukter.

Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning, i enlighet med artikel 42 i 
fördraget, ska artiklarna 101–106 i 
fördraget samt bestämmelser för 
tillämpningen av dessa, om inte annat 
följer av artiklarna 143a–145 i denna 
förordning, tillämpas på alla sådana avtal, 
beslut och förfaranden som avses i 
artiklarna 101.1 och 102 i fördraget och 
som rör produktion av eller handel med 
jordbruksprodukter.

För att se till att den inre marknaden 
fungerar väl och att EU:s 
konkurrensregler tillämpas enhetligt i 
jordbruks- och livsmedelssektorn ska 
kommissionen samordna olika nationella 
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konkurrensmyndigheternas åtgärder.
Kommissionen ska i detta syfte särskilt 
publicera riktlinjer och bästa metoder till 
stöd för de olika nationella 
konkurrensmyndigheterna och för företag 
inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 137
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 370

Förslag till förordning
Artikel 143a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 143a
Relevant marknad

1. Fastställande av relevant marknad är 
ett verktyg som används för att finna och 
fastställa gränserna för konkurrensen 
mellan företag och är uppbyggd kring två 
kumulativa dimensioner:
(a) Relevant produktmarknad: I detta 
kapitel avses med ”produktmarknad” den 
marknad som omfattar alla produkter som 
på grund av sina egenskaper, sitt pris och 
den tilltänkta användningen av 
konsumenterna betraktas som utbytbara.
(b) Relevant geografisk marknad: I detta 
kapitel avses med ”geografisk marknad” 
den marknad som omfattar det område 
inom vilket de berörda företagen 
tillhandahåller de relevanta produkterna, 
inom vilken konkurrensvillkoren är 
tillräckligt likartade och som kan skiljas 
från angränsande geografiska områden 
framför allt på grund av väsentliga 
skillnader i konkurrensvillkoren.
2. För att fastställa en relevant marknad 
gäller följande principer:
(a) Den relevanta produktmarknaden ska, 
för råvaror, i första hand anses vara 
marknaden för produkter från en viss 
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växt- eller djurart. Om en snävare
uppdelning görs måste den vara 
välmotiverad.
(b) Den relevanta geografiska marknaden 
ska i första hand anses vara 
EU-marknaden. Om en snävare 
uppdelning görs måste den vara 
välmotiverad.

Or. en

Ändringsförslag 138
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 371

Förslag till förordning
Artikel 143b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 143b
Dominerande ställning

1. I detta kapitel avses med ”dominerande 
ställning” en situation där ett företag har 
en sådan ekonomisk maktställning att det 
får möjlighet att hindra upprätthållandet 
av en effektiv konkurrens på den 
relevanta marknaden, genom att 
företagets ställning tillåter det att i 
betydande omfattning agera oberoende i 
förhållande till konkurrenter, kunder och 
i sista hand konsumenter.
2. Det ska inte anses vara en dominerande 
ställning när de marknadsandelar som 
innehas på en relevant marknad av ett 
företag, eller av flera företag som är 
sammankopplade genom ett horisontellt 
avtal, inom jordbruks- och 
livsmedelssektorn är färre än de 
marknadsandelar som innehas av det 
största företaget på samma relevanta 
marknad på nästa steg i 
försörjningskedjan.

Or. en
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Ändringsförslag 139
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 372–376

Förslag till förordning
Artikel 144

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 144 Artikel 144

Undantag för den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål och för 

jordbrukare och deras sammanslutningar

Undantag för den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål och för 

jordbrukare och deras organisationer eller
sammanslutningar av organisationer

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på de avtal, beslut och 
förfaranden som avses i artikel 143 i denna 
förordning och som är nödvändiga för att 
de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget 
ska kunna uppnås.

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på de avtal, beslut och 
samordnade förfaranden som avses i 
artikel 143 i denna förordning och som är 
nödvändiga för att de mål som fastställs i 
artikel 39 i fördraget ska kunna uppnås.

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget 
inte tillämpas på sådana avtal, beslut och 
förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, eller 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning vilka, utan
att medföra någon skyldighet att hålla 
samma priser, avser produktion eller 
försäljning av jordbruksprodukter eller 
utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de mål som anges i 
fördragets artikel 39 äventyras 
därigenom.

I synnerhet ska sådana avtal, beslut och 
samordnade förfaranden som antas av 
jordbrukare eller producentorganisationer 
som erkänts enligt artikel 106 i denna 
förordning eller sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning, vilka avser 
produktion eller försäljning av 
jordbruksprodukter eller utnyttjande av 
gemensamma anläggningar för lagring, 
behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, anses som 
nödvändiga för förverkligandet av målen 
för artikel 39 i fördraget.

De avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som anges i denna punkt ska 
anses följa de villkor som fastställts i 
artikel 101.3 i fördraget.
Denna punkt ska inte gälla när 



AM\921910SV.doc 63/115 PE501.994v01-00

SV

konkurrensen sätts ur spel.
1a. De avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som avses i punkt 1 ska inte 
medföra någon skyldighet att hålla 
samma priser, med undantag av de avtal 
som avses i artiklarna 104a, 105a, 113a 
och 113b.
1b. De avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som gäller jordbrukare, 
producentorganisationer eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, vilka avses i 
artikel 143, ska ingå i tillämpningen av 
förordning (EG) nr 1/2003.

2. Efter samråd med medlemsstaterna och 
efter att ha hört berörda företag och 
företagssammanslutningar och alla 
övriga fysiska och juridiska personer den 
finner lämpligt, ska kommissionen under 
domstolens överinsyn ha exklusiv 
behörighet att genom genomförandeakter 
anta ett beslut, som ska offentliggöras, för 
att fastställa vilka avtal, beslut och 
förfaranden som uppfyller villkoren i 
punkt 1.
Kommissionen ska fastställa detta på eget 
initiativ eller på begäran av en 
medlemsstats behöriga myndighet eller av 
ett företag eller en 
företagssammanslutning som berörs.
3. I offentliggörandet av beslutet enligt 
punkt 2 första stycket ska parternas namn 
och huvuddragen i beslutet anges. Därvid 
ska hänsyn tas till företagens berättigade 
intresse av att deras affärshemligheter 
skyddas.

Or. en
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Ändringsförslag 140
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 381–385, 2029

Förslag till förordning
Artikel 145

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 145 Artikel 145

Erkända branschorganisationers avtal och 
samordnade förfaranden

Erkända branschorganisationers avtal och 
samordnade förfaranden

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som antas av 
branschorganisationer som erkänts enligt 
artikel 108 i denna förordning i syfte att 
genomföra sådan verksamhet som anges i 
artikel 108.1 c i denna förordning, och när 
det gäller sektorerna olivolja och 
bordsoliver och tobak, artikel 108.2 i denna 
förordning.

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som antas av 
branschorganisationer som erkänts enligt 
artikel 108 i denna förordning i syfte att 
genomföra sådan verksamhet som anges i 
artikel 108.1 c i denna förordning, och när 
det gäller sektorerna olivolja och 
bordsoliver och tobak, artikel 108.2 i denna 
förordning.

2. Punkt 1 ska endast tillämpas om 2. Punkt 1 ska endast tillämpas om
(a) avtalen, besluten och de samordnade 
förfarandena har anmälts till 
kommissionen,

(a) avtalen, besluten och de samordnade 
förfarandena har anmälts till 
kommissionen,

(b) kommissionen, inom två månader efter 
det att den har mottagit alla uppgifter som 
krävs, genom genomförandeakter, inte har 
kunnat konstatera att avtalen, besluten och 
de samordnade förfarandena är 
oförenliga med unionsbestämmelserna.

(b) kommissionen, inom två månader efter 
det att den har mottagit den anmälan som 
krävs, genom genomförandeakter som 
antagits utan att artikel 162.2 eller 162.3 
tillämpas, inte har kunnat konstatera att 
dessa avtal omfattas av 
tillämpningsområdet för punkt 4.

3. Avtalen, besluten och de samordnade 
förfarandena får inte sättas i kraft förrän 
den period som avses i punkt 2 b har löpt 
ut.

3. Avtalen, besluten och de samordnade 
förfarandena får inte sättas i kraft förrän 
den period som avses i punkt 2 b har löpt 
ut.

3a. De avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som avses i punkt 1 ska, utan 
att det påverkar punkterna 2 och 3 i 
denna artikel, träda i kraft om en 
krissituation skulle uppstå, och så snart 
de har antagits ska detta anmälas till 
kommissionen.
Inom 21 dagar från det att den 
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underrättats ska kommissionen, genom 
genomförandeakter som antagits utan att 
artikel 162.2 eller 162.3 tillämpas, om så 
är lämpligt, besluta att dessa avtal 
omfattas av tillämpningsområdet för 
punkt 4.

4. Avtal, beslut och samordnade 
förfaranden ska alltid anses vara oförenliga 
med unionsbestämmelserna om de

4. Avtal, beslut och samordnade 
förfaranden ska alltid anses vara oförenliga 
med unionsbestämmelserna om de

(a) kan leda till någon form av uppdelning 
av marknaderna inom unionen,

(a) kan leda till någon form av uppdelning 
av marknaderna inom unionen,

(b) kan hindra marknadsordningen från att 
fungera tillfredsställande,

(b) kan hindra marknadsordningen från att 
fungera tillfredsställande,

(c) kan medföra en snedvridning av 
konkurrensen som inte är nödvändig för att 
uppnå målen för den gemensamma 
jordbrukspolitik som 
branschorganisationens verksamhet syftar 
till,

(c) kan medföra en snedvridning av 
konkurrensen som inte är nödvändig för att 
uppnå målen för den gemensamma 
jordbrukspolitik som 
branschorganisationens verksamhet syftar 
till,

(d) innebär fastställande av priser eller 
fastställande av kvoter,

(d) innebär fastställande av priser,

(e) kan leda till diskriminering eller sätta 
konkurrensen ur spel för en betydande del 
av de berörda produkterna.

(e) kan leda till diskriminering eller sätta 
konkurrensen ur spel för en betydande del 
av de berörda produkterna.

5. Om kommissionen, när den 
tvåmånadersperiod som avses i punkt 2 b 
har löpt ut, konstaterar att villkoren för 
tillämpning av punkt 1 inte har uppfyllts, 
ska den genom genomförandeakter fatta ett 
beslut om att avtalet, beslutet eller det 
samordnade förfarandet i fråga ska 
omfattas av artikel 101.1 i fördraget.

5. Om kommissionen, när den 
tvåmånadersperiod som avses i punkt 2 b 
har löpt ut, konstaterar att villkoren för 
tillämpning av punkt 1 inte har uppfyllts, 
ska den genom genomförandeakter fatta ett 
beslut om att avtalet, beslutet eller det 
samordnade förfarandet i fråga ska 
omfattas av artikel 101.1 i fördraget.

Kommissionens beslut får tillämpas först 
från och med dagen för dess anmälan till 
den berörda branschorganisationen, såvida 
inte branschorganisationen har lämnat 
felaktiga uppgifter eller missbrukat det 
undantag som anges i punkt 1.

Kommissionens beslut får tillämpas först 
från och med dagen för dess anmälan till 
den berörda branschorganisationen, såvida 
inte branschorganisationen har lämnat 
felaktiga uppgifter eller missbrukat det 
undantag som anges i punkt 1.

6. Om fleråriga avtal ingås ska anmälan för 
det första året gälla även för de därpå 
följande åren av avtalet. Kommissionen får 
emellertid i så fall när som helst, på eget 
initiativ eller på begäran från en 
medlemsstat, avge ett yttrande om 

6. Om fleråriga avtal ingås ska anmälan för 
det första året gälla även för de därpå 
följande åren av avtalet.
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oförenlighet.
6a. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med detaljerade 
bestämmelser om de åtgärder som krävs 
för en enhetlig tillämpning av denna 
artikel. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 141
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 387, 2050, 2054

Förslag till förordning
Artikel 154

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 154 Artikel 154

Åtgärder mot störningar på marknaden Åtgärder mot störningar på marknaden
1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 
åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas.

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller en kraftig höjning av 
produktionskostnaderna i enlighet med 
artikel 7.2, eller någon annan faktor som 
påverkar marknaden, där situationen 
troligtvis kommer att fortsätta eller 
försämras, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 
åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas och förutsatt att andra 
tillgängliga åtgärder enligt denna 
förordning visar sig vara otillräckliga.

När det vid sådana hot om
marknadstörningar som avses i första 
stycket föreligger tvingande skäl till 
brådskande åtgärder ska det förfarande som 

När det vid sådana marknadstörningar som 
avses i första stycket föreligger tvingande 
skäl till brådskande åtgärder ska det 
förfarande som föreskrivs i artikel 161 i 



AM\921910SV.doc 67/115 PE501.994v01-00

SV

föreskrivs i artikel 161 i denna förordning 
tillämpas på delegerade akter som antas i 
enlighet med denna punkt.

denna förordning tillämpas på delegerade 
akter som antas i enlighet med denna 
punkt.

Sådana åtgärder får i den omfattning och 
för den tid som krävs utvidga eller ändra 
tillämpningsområdet, varaktigheten eller 
andra aspekter av andra åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning, eller helt 
eller delvis tillfälligt avskaffa 
importtullarna för vissa kvantiteter eller 
tidsperioder om så är nödvändigt.

Sådana åtgärder får i den omfattning och 
för den tid som krävs utvidga eller ändra 
tillämpningsområdet, varaktigheten eller 
andra aspekter av andra åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning, eller helt 
eller delvis tillfälligt avskaffa 
importtullarna för vissa kvantiteter eller 
tidsperioder om så är nödvändigt eller
anslå medel för att aktivera de 
exportbidrag som avses i kapitel VI i 
del III, eller utgöra ett särskilt stöd till 
producenterna för att mildra effekterna av 
en allvarlig marknadsstörning.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska inte
tillämpas på de produkter som anges i del 
XXIV avsnitt 2 i bilaga I.

2. Utan att det påverkar artikel 133.1 ska 
de åtgärder som avses i punkt 1 tillämpas 
på alla de produkter som anges i bilaga I.

3. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla regler som 
krävs för tillämpningen av punkt 1 i denna 
artikel. Dessa regler får bland annat 
omfatta förfaranden och tekniska villkor.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

3. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla regler som 
krävs för tillämpningen av punkt 1 i denna 
artikel. Dessa regler får bland annat 
omfatta förfaranden och tekniska villkor.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 142
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 389, 2069, 2074, 2086, 2088, 
2092

Förslag till förordning
Artikel 155

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 155 Artikel 155
Åtgärder i fråga om djursjukdomar och 

förlorat konsumentförtroende på grund av 
risker för folkhälsa, djurhälsa eller 

växtskydd

Åtgärder i fråga om skadedjur, djur- och 
växtsjukdomar och förlorat 

konsumentförtroende på grund av risker för 
folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd

1. Kommissionen får, genom 1. Kommissionen får, genom delegerade 
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genomförandeakter, anta
undantagsåtgärder

akter som antagits i enlighet med det
brådskande förfarandet i artikel 161, 
fastställa undantagsåtgärder

(a) för att stödja den marknad som 
påverkas av sådana begränsningar av 
handeln inom unionen och med 
tredjeländer som kan bli följden av 
åtgärder för att förhindra spridning av 
djursjukdomar, och

(a) för att ta hänsyn till begränsningar av 
handeln inom unionen och med 
tredjeländer som kan bli följden av 
åtgärder för att förhindra spridning av 
skadedjur och växt- och djursjukdomar, 
och

(b) för att ta hänsyn till allvarliga 
störningar på marknaden som direkt kan 
tillskrivas minskat konsumentförtroende 
till följd av risker för folkhälsa, djurhälsa 
eller växtskydd.

(b) för att ta hänsyn till allvarliga 
störningar på marknaden som direkt kan 
tillskrivas minskat konsumentförtroende 
till följd av risker för folkhälsa, djurhälsa 
eller växtskydd.

Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.
2. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska 
tillämpas inom följande sektorer:

2. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska 
tillämpas inom följande sektorer:

(a) Nöt- och kalvkött. (a) Nöt- och kalvkött.

(b) Mjölk och mjölkprodukter. (b) Mjölk och mjölkprodukter.
(c) Griskött. (c) Griskött.

(d) Får- och getkött. (d) Får- och getkött.
(e) Ägg. (e) Ägg.

(f) Fjäderfäkött. (f) Fjäderfäkött.
De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 b och 
som avser förlorat konsumentförtroende på 
grund av folkhälsorisker eller 
växtskyddsrisker ska också gälla för alla 
andra jordbruksprodukter, utom de som 
förtecknas i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.

De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 b och 
som avser förlorat konsumentförtroende på 
grund av folkhälsorisker eller 
växtskyddsrisker ska också gälla för alla 
andra jordbruksprodukter.

2a. Kommissionen får, genom delegerade 
akter som antagits i enlighet med det 
brådskande förfarandet i artikel 161, 
utöka den förteckning över produkter som 
avses i punkt 2.

3. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska 
vidtas på den berörda medlemsstatens 
begäran.

3. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska 
vidtas på den berörda medlemsstatens 
begäran.

4. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 a 
får vidtas endast om den berörda 
medlemsstaten har vidtagit åtgärder på 

4. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 a 
får vidtas endast om den berörda 
medlemsstaten har vidtagit relevanta 
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veterinär- och hälsoområdet för att snabbt 
utrota sjukdomen, och endast i den 
omfattning och under den tid som är 
absolut nödvändig för att stödja marknaden 
i fråga.

fytosanitära åtgärder eller åtgärder på 
veterinär- och hälsoområdet för att snabbt 
utrota skadedjuren eller sjukdomen, och 
endast i den omfattning och under den tid 
som är absolut nödvändig för att stödja 
marknaden i fråga.

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 50 % av medlemsstaternas 
utgifter för de åtgärder som föreskrivs i 
punkt 1.

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 50 % respektive 75 % av 
medlemsstaternas utgifter för de åtgärder 
som föreskrivs i punkt 1 a och b. Dessa 
åtgärder får inbegripa skatteförmåner 
eller förmånliga lån som beviljats 
jordbrukare och som ska finansieras 
enligt förordningen [om 
landsbygdsutveckling].

När det gäller sektorerna för nöt- och 
kalvkött, mjölk och mjölkprodukter, 
griskött samt får- och getkött, ska unionen 
bidra till finansieringen av åtgärder för att 
bekämpa mul- och klövsjuka med ett 
belopp motsvarande 60 % av utgifterna för 
detta.

När det gäller sektorerna för nöt- och 
kalvkött, mjölk och mjölkprodukter, 
griskött samt får- och getkött, ska unionen 
bidra till finansieringen av åtgärder för att 
bekämpa mul- och klövsjuka med ett 
belopp motsvarande 60 % av utgifterna för 
detta.

6. Om producenterna bidrar till 
finansieringen av medlemsstaternas utgifter 
ska medlemsstaterna säkerställa att detta 
inte leder till en snedvridning av 
konkurrensen mellan producenter i olika 
medlemsstater.

6. Om producenterna bidrar till 
finansieringen av medlemsstaternas utgifter 
ska medlemsstaterna säkerställa att detta 
inte leder till en snedvridning av 
konkurrensen mellan producenter i olika 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 143
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 390

Förslag till förordning
Artikel 156

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156 Artikel 156
Åtgärder för att lösa särskilda problem Åtgärder för att lösa särskilda problem

1. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder som är 
både nödvändiga och berättigade i en 
nödsituation för att lösa specifika problem.

1. Kommissionen ska, genom delegerade
akter som antagits i enlighet med det 
brådskande förfarandet i artikel 161, 
fastställa åtgärder som är både nödvändiga 
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Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelserna i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändig.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

och berättigade i en nödsituation för att 
lösa specifika problem. Sådana åtgärder får 
avvika från bestämmelserna i denna 
förordning, men endast i den utsträckning 
och under den period som det är absolut 
nödvändig.

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

2. För att lösa specifika problem ska 
kommissionen vid vederbörligen 
motiverade skäl till stor skyndsamhet anta 
delegerade akter i enlighet med det 
brådskande förfarandet i artikel 161.

Or. en

Ändringsförslag 144
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 391, 2104

Förslag till förordning
Artikel 156a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156a
Åtgärder för att korrigera allvarliga 

obalanser på marknaden för mjölk och
mjölkprodukter

1. Från och med den 1 april 2015 får 
kommissionen, vid allvarliga obalanser på 
marknaden för mjölk och 
mjölkproducenter, besluta att genom 
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2, under en period 
på minst tre månader, som kan förlängas, 
bevilja stöd till de mjölkproducenter som 
frivilligt minskar sin produktion med 
minst 5 % jämfört med samma period 
föregående år.
När kommissionen beviljar detta stöd ska 
den också, genom genomförandeakter 
som har antagits i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
162.2, besluta att under en period på 
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minst tre månader, som kan förlängas, 
avgiftsbelägga de mjölkproducenter som 
ökar sin produktion med minst 5 % 
jämfört med samma period föregående år.
2. När kommissionen inleder åtgärden 
som avses i punkt 1 ska den ta i beaktande 
utvecklingen för produktionskostnaderna 
och särskilt kostnaden för insatsvaror.
3. Leverans av gratis mjölk till 
välgörenhetsorganisationer enligt 
definitionen i artikel 29.3 b i 
COM(2012)0617 under namnet 
partnerorganisationer, kan anses utgöra 
en minskning a produktionen enligt de 
villkor som kommissionen fastställer 
enligt punkt 4.
4. Produkter från företag som har 
genomfört det system som avses i punkt 1, 
stycke 1, ska prioriteras när de 
interventionsåtgärder som anges i del II 
avdelning I vidtas på marknaden för 
mjölk och mjölkprodukter.
5. Med beaktande av behovet att 
garantera att detta system tillämpas på ett 
effektivt och lämpligt sätt ska 
kommissionen få behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 för att fastställa
(a) vilka kriterier som ska vara uppfyllda 
för att berättiga till stöd,
(b) de specifika omständigheter som ska 
utlösa tillämpningen av detta system,
(c) villkoren för att gratis mjölkutdelning 
till välgörenhetsorganisationer enligt 
punkt 2 ska anses som en minskning av 
produktionen,
(d) villkoren för återbetalning av stödet, 
tillsammans med eventuell ränta enligt 
gällande bestämmelser, om åtaganden för 
produktionsminskning inte uppfylls.
6. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta nödvändiga 
åtgärder rörande storleken på stödet och 
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avgifterna som avses i punkt 1.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 145
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 2067

Förslag till förordning
Artikel 156b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156b
Åtgärder mot marknadsstörningar inom 

frukt- och grönsakssektorn
1. Mot bakgrund av frukters och 
grönsakers särskilda natur och 
begränsade hållbarhet ska en mekanism 
inrättas för att åtgärda allvarliga 
marknadsstörningar; dessa störningar 
kan orsakas av att priserna på den inre 
marknaden faller kraftigt till följd av 
hälsorelaterade farhågor eller andra 
orsaker som leder till en kraftig 
minskning av efterfrågan.
2. Denna mekanism ska endast tillämpas 
på den berörda produkten eller de berörda 
produkterna under en viss tidsperiod, 
kunna ses över, aktiveras automatiskt och 
vara tillgänglig för samtliga producenter 
inom sektorn.
3. Den ska omfatta de åtgärder som 
förtecknas i artikel 31.2 g, h och d i denna 
förordning, men åtgärderna ska åtskiljas 
från förvaltningen av de driftsfonder som 
används av erkända 
producentorganisationer för frukt och 
grönsaker.
4. Unionen ska finansiera kostnaderna 
för åtgärderna i denna artikel till 100 %.
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5. Omfattande krishanteringsåtgärder ska 
styras av mekanismerna för 
krishanteringsåtgärder inom ramen för 
verksamhetsprogrammen. De drabbade 
som inte är medlemmar av en 
producentorganisation ska sluta avtal för 
att samordna krishanteringsåtgärderna, 
och enas om en andel som ska avsättas 
för att täcka förvaltningskostnaderna.
6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 i syfte att anta de åtgärder som 
föreskrivs i punkterna 1 och 2 i denna 
artikel.
7. På begäran av medlemsstaterna kan 
kommissionen genom genomförandeakter 
anta undantagsåtgärder. Kommissionen 
ska se till att allmänheten informeras om 
när sådana åtgärder vidtas samt göras 
medveten om de berörda produkterna, 
områdena och stödbeloppen. Om 
distributionen är kostnadsfri ska 
stödmängden anpassas. Slutet på 
krisperioden ska också fastställas genom 
en genomförandeakt när de allvarligaste 
marknadsstörningarna har upphört.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 146
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 392

Förslag till förordning
Del V – kapitel I – avsnitt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 3a
AVTAL, BESLUT OCH SAMORDNADE 
FÖRFARANDEN UNDER PERIODER 

AV ALLVARLIG OBALANS INOM 
MARKNADERNA
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Or. en

Ändringsförslag 147
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 392

Förslag till förordning
Artikel 156c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156c
Tillämpning av artikel 101.1 i fördraget

1. Under perioder av allvarlig obalans 
inom marknaderna får kommissionen, 
genom genomförandeakter som antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2, besluta att 
artikel 101.1 i fördraget inte under några 
omständigheter ska tillämpas på avtal, 
beslut och samordnade förfaranden för 
erkända producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, och erkända 
branschorganisationer inom vilken som 
helst av de sektorer som avses i artikel 1.2 
i denna förordning, förutsatt att dessa 
avtal, beslut och samordnade förfaranden 
syftar till att stabilisera den berörda 
sektorn genom åtgärder för att fastställa 
priser och kontrollera produktionen.
Denna punkt tillämpas också på avtal, 
beslut och samordnade förfaranden 
mellan organisationer.
2. Punkt 1 tillämpas endast om 
kommissionen redan har antagit någon av 
åtgärderna som avses i detta kapitel, eller 
om den har tillåtit aktiveringen av 
offentlig intervention eller stöd till privat 
lagring som avses i del II avdelning I 
kapitel I, och om de avtal, beslut och 
samordnade förfaranden som avses i 
punkt 1 anses vara motiverade av den 
berörda medlemsstaten eller de berörda 
medlemsstaterna beträffande obalans 
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inom marknaden.
3. De avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som avses i punkt 1 kan inte 
gälla längre än 6 månader, om inte 
kommissionen genom ett 
genomförandebeslut har tillåtit en 
tilläggsperiod på 6 månader.

Or. en

Ändringsförslag 148
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 396

Förslag till förordning
Artikel 157a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 157a
Obligatoriska deklarationer inom sektorn 

för mjölk och mjölkprodukter
Från och med den 1 april 2015 ska den 
första köparen av obehandlad mjölk till de 
behöriga nationella myndigheterna 
deklarera vilka mängder obehandlad 
mjölk som har levererats till dem varje 
månad.
För tillämpningen av denna artikel och 
artikel 104a avser ”första köpare” ett 
företag eller en grupp som köper mjölk 
från producenter
(a) för insamling, förpackning, lagring, 
kylning eller bearbetning, inbegripet 
enligt avtal,
(b) för att sälja den till ett eller flera 
företag som behandlar eller bearbetar 
mjölk eller andra mjölkprodukter.
Medlemsstater ska meddela 
kommissionen vilken mängd obehandlad 
mjölk som avses i första stycket.
Kommissionen kan anta 
genomförandeakter som fastställer regler 
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om innehållet, formatet och tidpunkten 
för de deklarationer och åtgärder som rör 
anmälningar från medlemsstaterna i 
enlighet med denna artikel.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 149
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 398–404, 2120, 2130

Förslag till förordning
Artikel 158

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 158 Artikel 158

Kommissionens rapporteringsplikt Kommissionens rapporteringsplikt
Kommissionen ska för Europaparlamentet 
och rådet lägga fram en rapport

Kommissionen ska för Europaparlamentet 
och rådet lägga fram en rapport

(a) vart tredje år efter 2013 om 
genomförandet av åtgärderna när det 
gäller biodlingssektorn enligt 
artiklarna 52–54,

(a) vart tredje år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft,

(i) om genomförandet av åtgärderna när 
det gäller biodlingssektorn enligt 
artiklarna 52–54,
(ii) om tillämpningen av 
konkurrensbestämmelser för jordbruks-
och livsmedelssektorn i alla 
medlemsstater, särskilt med avseende på 
tillämpningen av de undantag som avses i 
artiklarna 144 och 145 samt potentiella 
skillnader i tolkningen och 
genomförandet av både nationella och 
europeiska konkurrensbestämmelser när 
det gäller lämpliga förslag,
(iii) om åtgärder som har vidtagits för att 
skydda ursprungsbeteckningar och 
geografiska beteckningar mot missbruk i 
tredjeländer,

(b) senast den 30 juni 2014 och den 31 (b) senast den 30 juni 2014 och senast den 
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december 2018 om marknadssituationens 
utveckling inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter och särskilt om 
genomförandet av artiklarna 104–107 och 
145 i den sektorn, framför allt när det 
gäller möjliga incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal, tillsammans med 
lämpliga förslag.

31 december 2018, om 
marknadssituationens utveckling inom 
sektorn mjölk och mjölkprodukter och 
särskilt om genomförandet av artiklarna
104a, 105a, 105b och 157a i den sektorn, 
med framför allt en bedömning av 
effekterna för mjölkproducenter och 
mjölkproduktion i missgynnade regioner, 
i samband med det övergripande målet att 
behålla produktionen i dessa regioner och
som omfattar möjliga incitament för att 
uppmuntra jordbrukare att ingå 
gemensamma produktionsavtal, 
tillsammans med lämpliga förslag,

(ba) senast den 31 december 2014,
(i) om möjligheten att införa specifika 
saluföringsregler för gris-, får, och 
getkött; den rapporten ska innehålla en 
beskrivning av de relevanta bestämmelser 
som kommissionen vill anta genom 
delegerade akter,
(ii) om införandet av förenklade 
handelsnormer som skräddarsys för 
lokala djurraser och växtsorter som föds 
upp och odlas av småskaliga producenter, 
tillsammans med lämpliga förslag för att 
hantera de svårigheter som dessa 
producenter upplever vid tillämpningen 
av EU:s handelsnormer,
(iii) om konkurrens och hållbarhet inom 
jordbruks- och livsmedelssektorn, följd av 
en andra rapport senast den 
31 december 2019,
(iv) om marknadssituationens utveckling 
och om leverantörskedjans funktion inom 
sockersektorn, följd av en rapport senast 
den 1 juli 2018 om utvecklingen på 
sockermarknaden, med särskild tonvikt på 
lämpliga sätt att avsluta det nuvarande 
kvotsystemet och på sektorns framtid efter 
2020; särskild hänsyn måste tas till 
behovet av att upprätthålla ett rättvist 
kontraktssystem och ett system för 
redovisning av sockerpriserna, 
tillsammans med lämpliga förslag i detta 
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hänseende,
(v) om ett förenklat förfarande för 
fakultativa reserverade termer i nöt- och 
kalvköttssektorn, med särskild hänsyn 
tagen till den nuvarande ramen för 
frivillig märkning, liksom relevanta 
termer rörande uppfödning, produktion 
och foder som kan ge ett mervärde inom 
nöt- och kalvköttssektorn, tillsammans 
med lämpliga förslag i detta hänseende,
(ba) inte senare än fyra år efter att denna 
förordning har trätt i kraft, om 
användningen och effektiviteten av 
verktygen för förvaltning av 
jordbruksmarknaden, hur väl lämpade de 
är i den nya internationella kontexten, 
med särskild hänsyn tagen till hur väl de 
stämmer överens med de mål som 
fastställts i artikel 39 i fördraget, 
tillsammans med lämpliga förslag i detta 
hänseende.

Or. en

Ändringsförslag 150
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 2146

Förslag till förordning
Artikel 159

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 159 Artikel 159

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

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

genomförs under omständigheter som går 
utöver normal marknadsutveckling.

Medel ska i synnerhet överföras på detta 
sätt för utgifter inom

Medel ska i synnerhet överföras på detta 
sätt för utgifter inom

(a) del II avdelning I kapitel I, (a) del II avdelning I kapitel I,
(b) del III kapitel VI och (b) del III kapitel VI och

(c) kapitel I i denna del. (c) kapitel I i denna del.

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

Or. en

Ändringsförslag 151
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Artikel 163

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 163 Artikel 163

Upphävande Upphävande
1. Förordning (EG) nr 1234/2007 ska 
upphöra att gälla.

1. Förordning (EG) nr 1234/2007 ska 
upphöra att gälla.

Följande bestämmelser i förordning (EG) 
nr 1234/2007 [Förordning (EU) nr 
COM(2010)799] ska fortsätta att gälla:

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

(a) när det gäller sockersektorn: Del II 
avdelning I, artikel 142, artikel 153.1 
första stycket, artikel 153.2 och 153.3,
artikel 156, bilaga III del II och bilaga VI 
[del II avdelning I, artiklarna 248, 260–
262 och bilaga III del II till förordning 
(EU) nr COM(2010)799] till och med 
utgången av regleringsåret för socker 
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2014/2015 den 30 september 2015.
(b) bestämmelserna om systemet för 
begränsning av mjölkproduktionen i del II 
avdelning I kapitel III och bilagorna IX 
och X [del II avdelning I kapitel III i och 
bilagorna VIII och IX till förordning 
(EU) nr COM(2010)799] till och med den 
31 mars 2015.

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

(c) när det gäller vinsektorn: (c) När det gäller vinsektorn:
(i) artiklarna 85a–85e [artiklarna 82–87 i 
förordning (EU) nr COM(2010)799] vad 
gäller de områden som avses i artikel 85a.2 
[artikel 82.2 i förordning (EU) nr 
COM(2010)799] som ännu inte röjts och 
vad gäller de områden som avses i artikel 
85b.1 [artikel 83.1 i förordning (EU) nr 
COM(2010)799] som inte har reglerats, 
fram till dess att områdena har röjts eller 
reglerats.

(i) Artiklarna 85a–85e vad gäller de 
områden som avses i artikel 85a.2 och som 
ännu inte har röjts och vad gäller de 
områden som avses i artikel 85b.1 och som 
ännu inte har reglerats till dess att 
områdena har röjts eller reglerats.

(ii) övergångssystemet för 
planteringsrätter enligt del II avdelning I 
kapitel III avsnitt IVa underavsnitt II [del 
II avdelning I kapitel III avsnitt V 
underavsnitt II i förordning (EU) nr 
COM(2010)799] till och med den 
31 december 2015, eller, om så är 
nödvändigt för att beslut som 
medlemsstaterna fattar enligt artikel 85g.5 
ska kunna träda ikraft [artikel 89.5 i 
förordning (EU) nr COM(2010)799], till 
och med den 31 december 2018.
(iii) artikel 118m.5 och artikel 118s.5. (iii) Artikel 118 m.5 och artikel 118 s.5.

(d) artikel 182.7 [artikel 291.2 i 
förordning (EU) nr COM(2010)799] till 
och med den 31 mars 2014.

(d) Artikel 182.7 till och med den 
31 mars 2014.

(e) artikel 182.3 första och andra stycket 
[artikel 293 i förordning (EU) nr
COM(2010)799 till och med utgången av 
regleringsåret för socker 2013/2014.

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

(f) artikel 182.4 [artikel 294 i förordning 
(EU) nr COM(2010)799] till och med den 
31 december 2017.

(f) Artikel 182.4 till och med den 
31 december 2017.

(g) Artikel 326 i förordning (EU) nr 
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COM(2010)799.
2. Hänvisningar till förordning (EG) nr 
1234/2007 [förordning (EU) nr 
COM(2010)799] ska anses som 
hänvisningar till den här förordningen och 
till förordning (EU) nr […] [om 
finansiering, förvaltning och övervakning 
av den gemensamma jordbrukspolitiken] 
och ska läsas i enlighet med 
jämförelsetabellen i bilaga VIII till den här 
förordningen.

2. Hänvisningar till förordning (EG) nr 
1234/2007 ska anses som hänvisningar till 
den här förordningen och till förordning 
(EU) nr […] [om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken] och ska läsas enligt 
jämförelsetabellerna i bilaga VIII till den 
här förordningen.

3. Rådets förordningar (EG) nr 234/79, 
(EG) nr 1601/96 och (EG) nr 1037/2001 
ska upphöra att gälla.”

3. Rådets förordningar (EG) nr 234/79, 
(EG) nr 1601/96 och (EG) nr 1037/2001 
ska upphöra att gälla.

(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)

Or. en

Ändringsförslag 152
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 415

Förslag till förordning
Artikel 163a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 163a
Tillämpningsdag för saluföringsreglerna

För att uppnå klarhet angående rättsläget 
när det gäller tillämpningen av 
saluföringsreglerna ska kommissionen 
genom delegerade akter som antas i 
enlighet med artikel 160 fastställa den dag 
då följande bestämmelser i förordning 
(EG) nr 1234/2007 ska upphöra att gälla 
för den berörda sektorn:
– Artiklarna 113a, 113b, 114, 115, 116 
och 117.1– 4.
– stycke 2 i punkt II i bilaga XIa, 
punkterna IV till IX i bilaga XIa, punkt 2 
i punkt IV i bilaga XII, stycke 2 i punkt VI 
i bilaga XIII, del A av bilaga XIV, 
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punkterna 2 och 3 i punkt I i del B i 
bilaga XIV, punkt III av del B i bilaga 
XIV, del C av bilaga XIV och punkterna 
II, III, IV och VI i bilaga XV.
Den dagen ska vara tillämpningsdagen 
för motsvarande saluföringsregler som 
ska fastställas enligt de delegerade akter 
som föreskrivs i del II avdelning II kapitel 
I avsnitt I i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 153
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 417

Förslag till förordning
Artikel 164

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 164 Artikel 164

Övergångsbestämmelser Övergångsbestämmelser
För att säkerställa en smidig övergång från 
bestämmelserna i förordning (EU) nr 
[COM(2010)799] till bestämmelserna i den 
här förordningen ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 när det gäller de 
åtgärder som är nödvändiga för att skydda 
företags förvärvade rättigheter och legitima 
förväntningar.

För att säkerställa en smidig övergång från 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1234/2007 till bestämmelserna i den här 
förordningen ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 när det gäller de 
åtgärder som är nödvändiga för att skydda 
företags förvärvade rättigheter och legitima 
förväntningar.

Alla de fleråriga stödprogram som har 
antagits före den 1 januari 2014 och som 
grundar sig på artiklarna 103, 103 i och 
105 a i förordning (EG) nr 1234/2007 ska 
fortsätta att styras av de bestämmelserna, 
även efter ikraftträdandet av denna 
förordning, till dess att programmen har 
löpt ut.

Or. en

Ändringsförslag 154
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 418
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Förslag till förordning
Artikel 165

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 165 Artikel 165
Ikraftträdande och tillämpning Ikraftträdande och tillämpning

1. Denna förordning träder i kraft den 
sjunde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

1. Denna förordning träder i kraft den 
sjunde dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2014.

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2014.

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

Artiklarna 7 och 16 ska emellertid 
tillämpas först efter utgången av 
regleringsåret 2019/2020 för socker den 
1 oktober 2020.

2. När det gäller sektorn mjölk och 
mjölkprodukter ska artiklarna 104 och 105 
tillämpas till och med den 30 juni 2020.

2. När det gäller sektorn mjölk och 
mjölkprodukter ska artiklarna 104a, 105, 
105b och 157a tillämpas till och med den 
30 juni 2020.

Or. en

Ändringsförslag 155
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 424, 2182

Förslag till förordning
Bilaga II – del Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del Ia: Definitioner avseende 
sockersektorn

1. vitt socker: socker utan tillsats av 
aromämnen, färgämnen eller andra 
ämnen, med en sackaroshalt i 
torrsubstansen av minst 99,5 viktprocent 
vid polarimetrisk bestämning.
2. råsocker: socker utan tillsats av 
aromämnen, färgämnen eller andra 
ämnen, med en sackaroshalt i 
torrsubstansen av minst 99,5 viktprocent 
vid polarimetrisk bestämning.
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3. isoglukos: produkt som är framställd av 
glukos eller dess polymerer med ett 
fruktosinnehåll i torrsubstansen av minst 
10 viktprocent.
4. inulinsirap: produkt som erhållits 
genom hydrolys av inulin eller 
oligofruktos, med ett fruktosinnehåll av 
minst 10 % i fri form eller som sackaros, 
uttryckt som socker- eller 
isoglukosekvivalenter. För att undvika 
restriktioner på marknaden för produkter 
med låg sötningseffekt vilka framställs av 
företag som bearbetar inulinfibrer utan 
inulinsirapskvot, kan denna definition 
komma att ändras av kommissionen.
5. kvotsocker, kvotisoglukos och 
kvotinulinsirap: den produktionskvantitet 
socker, isoglukos eller inulinsirap som 
företaget i fråga tilldelats inom ramen för 
sin kvot och som hänför sig till ett visst 
regleringsår.
6. industrisocker: den 
produktionskvantitet socker som företaget 
i fråga tilldelats utöver den kvantitet som 
avses i punkt 5 och som hänför sig till ett 
visst regleringsår och som är avsedd för 
industriproduktion av någon av de 
produkter som avses i artikel 101m.2.
7. industriisoglukos och 
industriinulinsirap: den 
produktionskvantitet isoglukos eller 
inulinsirap som hänför sig till ett visst 
regleringsår och som är avsedd för 
industriproduktion av någon av de 
produkter som avses i artikel 101 m.2.
8. överskottssocker, överskottsisoglukos 
och överskottsinulinsirap: den 
produktionskvantitet socker, isoglukos 
eller inulinsirap som hänför sig till ett 
visst regleringsår utöver de kvantiteter 
som avses i punkterna 5, 6 och 7.
9. kvotbetor: alla sockerbetor som 
bearbetas till kvotsocker.
10. leveransavtal: ett avtal som ingåtts 
mellan en säljare och ett företag om 
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leverans av sockerbetor avsedda för 
tillverkning av socker.
11. branschavtal: ett av följande:
(a) Ett avtal som, innan något 
leveransavtal har träffats, ingås på 
unionsnivå mellan å ena sidan en 
sammanslutning av nationella 
branschorganisationer och å andra sidan 
en sammanslutning av nationella 
säljarorganisationer.
(b) Ett avtal som, innan något 
leveransavtal har träffats, ingås mellan å 
ena sidan företag eller en 
branschorganisation som är erkänd av 
medlemsstaten i fråga och å andra sidan 
en säljarorganisation som är erkänd av 
medlemsstaten i fråga.
(c) Om inget av de avtal som avses i a 
eller b föreligger: bolags- och 
kooperationslagstiftningen, om den 
reglerar leverans av sockerbetor från 
andelsägare eller medlemmar i ett bolag 
eller en sockertillverkande kooperation.
(d) Om inget av de avtal som avses i a 
eller b föreligger: de överenskommelser 
som gjorts innan något leveransavtal har 
träffats, förutsatt att de säljare som 
godkänner överenskommelsen levererar 
minst 60 % av den totala kvantitet betor 
som företaget köper in för tillverkning av 
socker i en eller flera fabriker.
12. heltidsraffinaderi: en 
produktionsenhet  
– vars verksamhet uteslutande består i att 
raffinera importerat rörråsocker, eller
– som under regleringsåret 2004/2005 
raffinerade minst 15 000 ton importerat 
rörråsocker. Vid tillämpning av denna 
strecksats ska regleringsåret för Kroatien 
vara 2007/2008.

Or. en
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Ändringsförslag 156
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA III BILAGA III

STANDARDKVALITET FÖR RIS OCH 
SOCKER ENLIGT ARTIKEL 7

STANDARDKVALITET FÖR RIS OCH 
SOCKER ENLIGT ARTIKLARNA 7
OCH 101 G

Or. en

Ändringsförslag 157
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 426, 2198

Förslag till förordning
Bilaga IIIa (ny)

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA IIIa

UNIONSSKALOR FÖR KLASSIFICERING AV SLAKTKROPPAR ENLIGT ARTIKEL 7

A: Unionsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur

I. Definitioner

I denna förordning avses med

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

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

II. Kategorier

Slaktkroppar av fullvuxna nötkreatur ska delas in i följande kategorier:

A: Slaktkroppar av okastrerade handjur som är yngre än två år.



AM\921910SV.doc 87/115 PE501.994v01-00

SV

B: Slaktkroppar av andra okastrerade handjur.
C: Slaktkroppar av kastrerade handjur.
D: Slaktkroppar av hondjur som har kalvat.
E: Slaktkroppar av andra hondjur.

III. Klassificering

Slaktkropparna ska klassificeras genom på varandra följande bedömningar av följande:

1. Konformation enligt följande:

Slaktkroppsprofilernas utveckling, särskilt vad gäller de väsentliga delarna (lår, rygg, bog)

Konformations-
klass

Varubeskrivning

S
Överlägsen

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

E
Utmärkt

Alla profiler konvexa till mycket konvexa. Utmärkt 
muskelutveckling.

U
Mycket bra

På det hela taget konvexa profiler. Mycket god muskelutveckling.

R
Bra

På det hela taget raka profiler. Bra muskelutveckling.

O
Godtagbar

Raka till konkava profiler. Genomsnittlig muskelutveckling.

P
Mindre bra

Alla profiler konkava till mycket konkava. Mindre god 
muskelutveckling.

2. Fettansättning enligt följande definitioner:

Mängd fett på slaktkroppens utsida och i brösthålan.

Fettansättnings
-klass

Varubeskrivning

1 
Låg

Ingen till låg fettansättning.

2 
Lätt

Lätt fettansättning, köttet synligt nästan överallt.

3 
Genomsnittlig

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

4
Hög

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

5 
Mycket hög

Hela slaktkroppen täckt av fett; stora ansamlingar i brösthålan.

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

IV. Presentation

Slaktkroppar och halva slaktkroppar ska ha följande presentation:

1. Utan huvud och utan fötter. Huvudet ska vara avskuret från kroppen vid leden mellan 
atlaskotan och skallbenet och fötterna ska vara avskurna vid övre eller nedre fotleden.

2. Utan bröst- och bukhålornas organ, med eller utan njure, njurfett och bäckenfett.

3. Utan könsorgan och dithörande muskler och hos hondjur utan juver eller juverfett.

V. Klassificering och identitetsmärkning

Slakterier som har godkänts enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 853/2004 ska vidta åtgärder för att säkerställa att alla slaktkroppar eller halva 
slaktkroppar av vuxna nötkreatur som har slaktats vid dessa slakterier och är försedda 
med ett kontrollmärke enligt artikel 5.2 jämförd med avsnitt I kapitel III i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 klassificeras och 
identitetsmärks i enligt med unionsskalan.

Medlemsstaterna får bevilja att yttre fett avlägsnas från slaktkropparna eller de halva 
slaktkropparna före identitetsmärkningen om detta motiveras av fettansättningen.

B: Unionsskala för klassificering av slaktkroppar av gris

I. Definition

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

II. Klassificering

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

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

III. Presentation

Slaktkroppar ska presenteras utan tunga, borst, klövar, könsorgan, ister, njurar och 
mellangärde.

IV. Innehåll av magert kött

1. Innehållet av magert kött ska bedömas med av kommissionen godkända 
klassificeringsmetoder. Endast statistiskt utprövade bedömningsmetoder grundade på 
fysisk mätning av en eller flera anatomiska delar av grisslaktkroppen får godkännas. För 
att en klassificeringsmetod ska kunna godkännas måste det statistiska felet vid 
bedömningen underskrida en angiven högsta toleransnivå.

2. Slaktkropparnas kommersiella värde ska dock inte bestämmas enbart på grundval av 
deras innehåll av magert kött.

V. Identifiering av slaktkroppar

Om inte annat har föreskrivits av kommissionen ska klassificerade slaktkroppar 
identifieras genom märkning i enlighet med unionsskalan.

C: Unionsskala för klassificering av slaktkroppar av får

I. Definition

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

II. Kategorier

Slaktkropparna ska delas in i följande kategorier:

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

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

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

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

IV. Presentation

Slaktkroppar och halva slaktkroppar ska presenteras utan huvud (avskilt vid leden mellan 
atlaskotan och skallbenet), fötter (avskilda vid övre eller nedre fotleden), svans (avskild 
mellan sjätte och sjunde svanskotan), juver, könsdelar, lever och organpaket. Njurar och 
njurfett inkluderas i slaktkroppen.

V. Identifiering av slaktkroppar

Klassificerade slaktkroppar och halva slaktkroppar ska identifieras genom märkning i 
enlighet med unionsskalan.

Or. en

Ändringsförslag 158
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 427

Förslag till förordning
Bilaga IIIb (ny)

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA IIIb

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

(i ton)

Medlemsstater eller regioner

(1)

Socker

(2)

Isoglukos

(3)

Inulinsirap

(4)
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Belgien 676 235,0 114 580,2 0

Bulgarien 0 89 198,0

Tjeckien 372 459,3

Danmark 372 383,0

Tyskland 2 898 255,7 56 638,2

Irland 0

Grekland 158 702,0 0

Spanien 498 480,2 53 810,2

Frankrike (moderlandet) 3 004 811,15 0

De franska utomeuropeiska 
departementen

432 220,05

Italien 508 379,0 32 492,5

Lettland 0

Litauen 90 252,0

Ungern 105 420,0 250 265,8

Nederländerna 804 888,0 0 0

Österrike 351 027,4

Polen 1 405 608,1 42 861,4

Portugal (fastlandet) 0 12 500,0

Autonoma regionen Azorerna 9 953,0

Rumänien 104 688,8 0

Slovenien 0

Slovakien 112 319,5 68 094,5

Finland 80 999,0 0

Sverige 293 186,0
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Förenade kungariket 1 056 474,0 0

Kroatien p.m. p.m. p.m.

TOTALT 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Ändringsförslag 159
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 428, 2181

Förslag till förordning
Bilaga IIIc (ny)

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA IIIc

NÄRMARE FÖRESKRIFTER FÖR ÖVERFÖRING AV SOCKER- ELLER 
ISOGLUKOSKVOTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 101k

I

I denna bilaga avses med

(a) sammanslagning av företag: att sammanföra två eller flera företag till ett enda 
företag,

(b) överlåtelse av ett företag: överföring eller övertagande av tillgångar som tillhör ett 
företag, vilket har tilldelats kvoter, till fördel för ett eller flera andra företag,

(c) överlåtelse av en fabrik: överföring av äganderätten till en teknisk enhet, inklusive 
hela den anläggning som behövs för att tillverka produkten i fråga, till ett eller flera 
företag, som helt eller delvis övertar produktionen hos det företag som överför sin 
äganderätt,

(d) arrendering av en fabrik: arrendeavtal för en teknisk enhet som arrendatorn avser att 
driva, inklusive hela den anläggning som behövs för tillverkning av socker, som ingås 
för minst tre på varandra följande regleringsår och som parterna förbinder sig att inte 
säga upp före utgången av det tredje året, med ett företag som är etablerat inom 
samma medlemsstat som fabriken i fråga, förutsatt att företaget som arrenderar 
nämnda enhet efter det att arrendeavtalet börjat gälla kan betraktas som ett enbart 
sockerproducerande företag beträffande hela sin produktion.

II



AM\921910SV.doc 93/115 PE501.994v01-00

SV

1. I händelse av en sammanslagning eller överlåtelse av sockerproducerande företag 
och i händelse av överlåtelse av sockerfabriker ska kvoterna, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 2, ändras enligt följande:

(a) Vid en sammanslagning av sockerproducerande företag ska medlemsstaterna 
tilldela det företag som skapas genom sammanslagningen en kvot som är lika 
med summan av de kvoter som företagen hade tilldelats före 
sammanslagningen.

(b) Vid överlåtelse av ett sockerproducerande företag ska medlemsstaten tilldela 
mottagaren det överlåtna företagets kvot för sockerproduktion. Om det finns mer 
än en mottagare ska fördelningen göras i proportion till den sockerproduktion 
som var och en av dem tar över.

(c) Vid en överlåtelse av en sockerfabrik ska medlemsstaten minska kvoten för det 
överlåtande företaget och öka kvoten för mottagande företag i proportion till den 
produktion som vart och ett av företagen tar över.

2. Om några av de sockerbets- eller sockerrörsodlare som direkt berörs av någon av de 
transaktioner som avses i punkt 1 uttryckligen tillkännager sin önskan att leverera 
sina betor eller sockerrör till ett sockerproducerande företag som inte är part i dessa 
transaktioner, kan medlemsstaten genomföra fördelningen av kvoter på grundval av 
den produktion som tas över av det företag till vilket de avser att leverera sina betor 
eller sockerrör.

3. I händelse av nedläggning under andra förhållanden än de som avses i punkt 1 av

(a) ett sockerproducerande företag, eller

(b) en eller flera anläggningar som ingår i ett sockerproducerande företag

kan medlemsstaten tilldela den del av kvoterna som påverkas av denna stängning till 
ett eller flera sockerproducerande företag.

Även i de fall som avses i punkt b i första stycket kan medlemsstaten, om några av de 
berörda odlarna uttryckligen tillkännager sin önskan att leverera sina betor eller 
sockerrör till ett bestämt sockerproducerande företag, tilldela det företag till vilket de 
avser att leverera sina produkter en kvot som står i proportion till den kvantitet som 
odlarna vill leverera till företaget.

4. Om det undantag som avses i artikel 101.5 åberopas kan medlemsstaten kräva att de 
betodlare och sockerföretag som berörs av avvikelsen inkluderar särskilda 
bestämmelser i sina branschavtal, som gör det möjligt för medlemsstaten att tillämpa 
punkterna 2 och 3 i detta avsnitt.

5. Om en fabrik som tillhör ett sockerproducerande företag utarrenderas kan 
medlemsstaten minska kvoten för det företag som arrenderar ut fabriken och överföra 
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denna del av kvoten på det företag som arrenderar fabriken i avsikt att producera 
socker där.

Om arrendet upphör inom den period på tre regleringsår som avses i punkt I d ska 
den justering av kvoten som gjorts enligt första stycket i denna punkt återkallas 
retroaktivt av medlemsstaten till den dag då arrendet började löpa. Om avtalet 
emellertid upphör på grund av force majeure ska medlemsstaten inte vara förpliktigad 
att återkalla justeringen.

6. Om ett sockerproducerande företag inte längre kan garantera att det kan fullgöra 
sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen gentemot berörda sockerbets- eller 
sockerrörsodlare, och om de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten 
har fastlagt att så är fallet, kan medlemsstaten för ett eller flera regleringsår överföra
den del av kvoterna som berörs till ett eller flera sockerproducerande företag i 
proportion till storleken på den produktion de tar över.

7. Om en medlemsstat ger ett sockerproducerande företag pris- och avsättningsgarantier 
avseende bearbetning av sockerbetor till etylalkohol, kan medlemsstaten i 
samförstånd med företaget och de berörda sockerbetsodlarna överföra hela eller en 
del av kvoterna för sockertillverkning till ett eller flera andra företag för ett eller flera 
regleringsår.

III

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

IV

Åtgärder enligt avsnitten II och III kan endast vidtas om

(a) hänsyn har tagits till alla berörda parters intressen,

(b) den berörda medlemsstaten anser att dessa åtgärder kan förbättra sockerbets-, 
sockerrörs- och sockerproduktionssektorernas struktur,

(c) de gäller företag etablerade inom de territorier som kvoterna i bilaga IIIb avser.

V

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 160
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 429

Förslag till förordning
Bilaga IIId (ny)

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA III d
Köpevillkor för sockerbetor enligt artikel 101

PUNKT I

I denna bilaga avses med avtalsslutande parter:

(a) ett sockerföretag (nedan kallat tillverkare),

(b) en säljare av sockerbetor (nedan kallad säljare).

PUNKT II

1. Leveransavtalen ska ingås skriftligen och för en bestämd kvantitet kvotbetor.

2. Det ska noga anges i leveransavtalen om, och på vilka villkor, en ytterligare kvantitet 
betor kan levereras.

PUNKT III

1. I leveransavtalen ska inköpspriser anges för de kvantiteter betor som avses i 
artikel 101.2a a och – om så är lämpligt – b i denna förordning. För de kvantiteter 
som avses i led a får priserna inte understiga minimipriset för kvotbetor enligt artikel 
101g.1.

2. En bestämd sockerhalt för sockerbetor ska anges i leveransavtalen. Leveransavtalen 
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ska innehålla en omräkningstabell som visar de olika sockerhalterna och de 
koefficienter som används för att omvandla de kvantiteter betor som levereras till 
kvantiteter som motsvarar den i avtalet angivna sockerhalten.

Tabellen ska vara baserad på de avkastningsvärden som motsvarar de olika 
sockerhalterna.

3. Om en säljare har tecknat ett leveransavtal med en tillverkare om leverans av betor 
enligt artikel 101.2a a ska alla leveranser av den säljaren, omräknade enligt punkt 2 
ovan, betraktas som leveranser enligt artikel 101.2a a, upp till den kvantitet betor som 
anges i leveransavtalet.

4. En tillverkare som producerar en mindre kvantitet socker än sina kvotbetor för vilka 
han har tecknat ett leveransavtal före sådd enligt artikel 101.2a a, ska fördela den 
kvantitet sockerbetor som motsvarar ytterligare produktion upp till kvotbeloppet 
mellan de säljare med vilka leveransavtalet före sådd har tecknats.

Branschavtal kan avvika från denna bestämmelse.

PUNKT IV

1. Leveransavtalet ska innehålla bestämmelser om hur lång tid betleveranserna normalt 
ska ta och hur ofta de ska göras.

2. Bestämmelserna ska vara samma som de som tillämpades under det föregående 
regleringsåret med eventuella anpassningar nödvändiggjorda av den faktiska 
produktionen. Branschavtal kan avvika från denna bestämmelse.

PUNKT V

1. Uppsamlingsställe för betor ska anges i leveransavtalen.

2. När en säljare och en tillverkare redan har ingått ett leveransavtal för det föregående 
regleringsåret ska de uppsamlingsställen som man har avtalat för leveranser under 
det regleringsåret fortsätta att gälla. Branschavtal kan avvika från denna 
bestämmelse.

3. I leveransavtalen ska anges att kostnader för lastning och transport från 
uppsamlingsställena ska betalas av tillverkaren om inget annat följer av särskilda 
avtal baserade på lokala regler eller sedvänjor som gällde före det föregående 
regleringsåret.

4. I de fall då sockerbetor levereras fritt fabrik i Danmark, Grekland, Spanien, Irland, 
Portugal, Finland eller Förenade kungariket ska det i leveransavtalen anges att 
sockertillverkaren ska bidra till lastnings- och transportkostnaderna och med vilken 
procentsats eller vilket belopp.
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PUNKT VI

1. Mottagningsställen för betor ska anges i leveransavtalen.

2. När en säljare och en tillverkare redan har ingått ett leveransavtal för det föregående 
regleringsåret ska de mottagningsställen som man har avtalat för leveranser under 
det regleringsåret fortsätta att gälla. Branschavtal kan avvika från denna 
bestämmelse.

PUNKT VII

1. I leveransavtalen ska anges att sockerhalten ska bestämmas enligt den polarimetriska 
metoden. Ett betprov ska tas då betorna tas emot.

2. I branschavtal kan anges att betprov ska tas i ett annat skede. I så fall ska 
leveransavtalet innehålla bestämmelser om korrigering för att kompensera för en 
eventuell minskning av sockerhalten mellan tidpunkten för mottagandet och 
provtagningen.

PUNKT VIII

I leveransavtalet ska anges att bruttovikt, tara och sockerhalt ska bestämmas enligt ett av 
följande tillvägagångssätt:

(a) Av tillverkaren och betodlarnas branschorganisation gemensamt om branschavtalet 
kräver detta.

(b) Av tillverkaren under överinseende av betproducenternas branschorganisation.

(c) Av tillverkaren under överinseende av en expert, som är godkänd av medlemsstaten i 
fråga, förutsatt att säljaren åtar sig att betala kostnaden för denne.

PUNKT IX

1. Tillverkaren ska enligt leveransavtalen vara skyldig att fullgöra en eller flera av 
nedanstående skyldigheter avseende hela den levererade kvantiteten betor.

(a) Att utan kostnad, fritt fabrik, återlämna den färska betmassan från den levererade 
kvantiteten betor till säljaren.

(b) Att utan kostnad, fritt fabrik, återlämna en del av denna betmassa i pressat skick, 
torkat skick eller torkad och melasserad, till säljaren.
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(c) Att fritt fabrik återlämna betmassan i pressat eller torkat skick. I detta fall kan 
tillverkaren begära att säljaren betalar kostnaderna för pressningen eller 
torkningen.

(d) Att till säljaren betala en kompensation med hänsyn till möjligheten att återvinna 
betmassan.

När olika delar av den levererade kvantiteten betor ska genomgå olika behandling ska 
leveransavtalet föreskriva mer än en av de skyldigheter som anges i punkt 1.

2. I branschavtal kan anges att betmassan kan levereras i ett annat skede än det som 
anges i punkt 1 a–c.

PUNKT X

1. I leveransavtalen ska anges tidsgränser för betalning av eventuella förskott och för 
slutbetalning av inköpspriset för betor.

2. De tidsgränser som avses i punkt 1 ska vara de som gällde under det föregående 
regleringsåret. Branschavtal kan avvika från denna bestämmelse.

PUNKT XI

Om det i ett leveransavtal finns bestämmelser om förhållanden som omfattas av denna 
bilaga eller om leveransavtalet innehåller bestämmelser om andra förhållanden får sådana 
bestämmelser och deras verkningar inte strida mot denna bilaga.

PUNKT XII

1. Branschavtal enligt bilaga II del Ia punkt 11 till denna förordning ska innehålla 
skiljedomsklausuler.

2. Om det i ett branschavtal på gemenskapsnivå eller regional eller lokal nivå finns 
bestämmelser som omfattas av denna bilaga eller om det innehåller bestämmelser om 
andra bestämmelser får sådana bestämmelser och deras verkningar inte strida mot 
denna bilaga.

3. Branschavtal enligt punkt 2 ska särskilt innehålla bestämmelser om följande:

(a) Fördelningen mellan säljarna av de kvantiteter betor som tillverkaren köper före 
sådd i avsikt att tillverka socker inom ramen för kvoten.

(b) Den fördelning som avses i punkt III.4.

(c) Den omräkningstabell som avses i punkt III.2.
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(d) Val och försörjning med utsäde för de betsorter som ska odlas.

(e) Lägsta sockerhalt för de betor som ska levereras.

(f) Samråd mellan tillverkaren och säljarnas företrädare innan man fastställer 
vilken dag betorna ska börja levereras.

(g) Betalning av tilläggsbelopp till säljare vid för tidig eller för sen leverans.

(h) Vidare uppgifter om följande:

(i) Den del av betmassan som avses i punkt IX.1 b.
(ii) De kostnader som avses i punkt IX.1 c.
(iii) Den kompensation som avses i punkt IX.1 d:

(i) Säljarens avhämtning av betmassan.

(j) Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 101g 1: fördelningen mellan 
tillverkaren och säljarna av en eventuell skillnad mellan referenspriset och det 
faktiska försäljningspriset för sockret.

PUNKT XIII

Om det inte har ingåtts något branschavtal om hur de betkvantiteter som en 
sockertillverkare erbjuder sig att köpa före sådd för sockerproduktion inom ramen för 
kvoten ska fördelas mellan säljarna får den berörda medlemsstaten själv utfärda regler för 
hur denna fördelning ska ske.

Dessa regler får också ge betförsäljare, som traditionellt levererar till kooperativ, 
leveransrättigheter utöver de rättigheter som uppstår genom en eventuell tillhörighet till 
sådana kooperativ.

Or. en

Ändringsförslag 161
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 2209

Förslag till förordning
Bilaga VI – Del II – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 162
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2210–2213

Förslag till förordning
Bilaga VI – del III – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I denna del avses med mjölkprodukter 2. I denna del avses med mjölkprodukter 
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produkter som framställts uteslutande av 
mjölk, varvid gäller att ämnen som är 
nödvändiga för framställningen av dessa 
produkter får tillsättas, förutsatt att dessa 
ämnen inte används i syfte att helt eller 
delvis ersätta någon mjölkbeståndsdel.

produkter som framställts uteslutande av 
mjölk, varvid gäller att ämnen som är 
nödvändiga för framställningen av dessa 
produkter får tillsättas, förutsatt att dessa 
ämnen inte används i syfte att helt eller 
delvis ersätta någon mjölkbeståndsdel.

Följande termer ska reserveras för 
mjölkprodukter:

Följande termer ska reserveras för 
mjölkprodukter:

(a) Följande beteckningar som används i 
alla avsättningsled:

(a) Följande beteckningar som används i 
alla avsättningsled:

(i) vassle (i) vassle
(ii) grädde (ii) grädde

(iii) smör, (iii) smör
(iv) kärnmjölk (iv) kärnmjölk

(v) smörolja (v) smörolja
(vi) kaseiner (vi) kaseiner

(vii) vattenfritt mjölkfett (vii) vattenfritt mjölkfett
(viii) ost (viii) ost

(ix) yoghurt (ix) yoghurt
(x) kefir (x) kefir

(xi) kumiss (xi) kumiss
(xii)viili/fil (xii) viili/fil

(xiii) smetana (xiii) smetana
(xiv) fil (xiv) fil

(xiva) ostmassa
(xivb) syrad grädde
(xivc) rjaženka
(xivd) rūgušpiens

(b) Beteckningar eller namn i den mening 
som avses i artikel 5 i direktiv 2000/13/EG 
som faktiskt används för mjölkprodukter.

(b) Beteckningar eller namn i den mening 
som avses i artikel 5 i direktiv 2000/13/EG 
som faktiskt används för mjölkprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 163
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 2214
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Förslag till förordning
Bilaga VI – del V – avsnitt II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

II Definitioner II Definitioner
(1) fjäderfäkött: fjäderfäkött som är 
lämpligt som livsmedel och som inte har 
genomgått någon annan behandling än 
kylbehandling.

(1) fjäderfäkött: fjäderfäkött som är 
lämpligt som livsmedel och som inte har 
genomgått någon annan behandling än
kylbehandling.

(2) färskt fjäderfäkött: fjäderfäkött som 
förvaras vid en temperatur som inte vid 
något tillfälle får understiga – 2 °C eller 
överstiga + 4 °C och som inte har styvnat 
på grund av kylningsprocessen. Dock får 
medlemsstaterna fastställa något avvikande 
temperaturkrav för den erforderliga 
minimitiden för styckning och hantering av 
färskt fjäderfäkött som äger rum hos 
detaljhandlare eller i lokaler som är 
belägna vid försäljningsställen, och där 
styckningen och hanteringen uteslutande 
sker på platsen i samband med direkt 
försäljning till konsumenten.

(2) färskt fjäderfäkött: fjäderfäkött som 
förvaras vid en temperatur som inte vid 
något tillfälle får understiga – 2 °C eller 
överstiga + 4 °C och som inte har styvnat 
på grund av kylningsprocessen. Dock får 
medlemsstaterna fastställa något avvikande 
temperaturkrav för den erforderliga 
minimitiden för styckning och hantering av 
färskt fjäderfäkött som äger rum hos 
detaljhandlare eller i lokaler som är 
belägna vid försäljningsställen, och där 
styckningen och hanteringen uteslutande 
sker på platsen i samband med direkt 
försäljning till konsumenten.

(3) fryst fjäderfäkött: fjäderfäkött som 
nedfryses så snart som möjligt inom 
ramarna för de normala slaktförfarandena 
och som förvaras vid en temperatur som
inte vid något tillfälle får vara högre än –
12 °C.

(3) fryst fjäderfäkött: fjäderfäkött som 
nedfryses så snart som möjligt inom 
ramarna för de normala slaktförfarandena 
och som förvaras vid en temperatur som 
inte vid något tillfälle får vara högre än –
12 °C.

(4) djupfryst fjäderfäkött: fjäderfäkött som 
ska förvaras vid en temperatur som inte vid 
något tillfälle får vara högre än -18°C inom 
de toleranser som föreskrivs i rådets 
direktiv 89/108/EEG.

(4) djupfryst fjäderfäkött: fjäderfäkött som 
ska förvaras vid en temperatur som inte vid 
något tillfälle får vara högre än -18°C inom 
de toleranser som föreskrivs i rådets 
direktiv 89/108/EEG.

(5) fjäderfäköttberedningar: fjäderfäkött, 
inklusive finfördelat fjäderfäkött, till vilket 
livsmedel, smakämnen eller andra tillsatser 
har tillförts eller vilket har genomgått 
processer som inte är tillräckliga för att 
ändra köttets muskelfiberstruktur.

(5) fjäderfäköttberedningar: fjäderfäkött, 
inklusive finfördelat fjäderfäkött, till vilket 
livsmedel, smakämnen eller andra tillsatser 
har tillförts eller vilket har genomgått 
processer som inte är tillräckliga för att 
ändra köttets muskelfiberstruktur.

(6) beredning baserad på färskt 
fjäderfäkött: en beredning baserad på 
fjäderfäkött i vilken färskt fjäderfäkött har 
använts.

(6) beredning baserad på färskt 
fjäderfäkött: en beredning baserad på 
fjäderfäkött i vilken färskt fjäderfäkött har 
använts.
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Dock får medlemsstaterna fastställa något 
avvikande temperaturkrav som är 
tillämpliga för den erforderliga 
minimitiden och endast i den omfattning 
som krävs för att underlätta den styckning 
och behandling som genomförs i fabriken 
under produktion av beredningar baserade 
på färskt fjäderfäkött.

Dock får medlemsstaterna fastställa något 
avvikande temperaturkrav som är 
tillämpliga för den erforderliga 
minimitiden och endast i den omfattning 
som krävs för att underlätta den styckning 
och behandling som genomförs i fabriken 
under produktion av beredningar baserade 
på färskt fjäderfäkött.

(7) fjäderfäköttprodukt: en köttprodukt 
enligt definitionen i bilaga I punkt 7.1 i 
förordning (EG) nr 853/2004 i vilken 
fjäderfäkött har använts.

(7) fjäderfäköttprodukt: en köttprodukt 
enligt definitionen i bilaga I punkt 7.1 i 
förordning (EG) nr 853/2004 i vilken 
fjäderfäkött har använts.

Fjäderfäkött ska saluföras i ett av 
följande tillstånd:
– färskt,
– fryst,
– djupfryst.

Or. en

Ändringsförslag 164
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 431

Förslag till förordning
Bilaga VI – del Va (ny)

Parlamentets ändringsförslag

Del Va. Ägg från höns av arten Gallus gallus

I. Tillämpningsområde

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

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

(a) på produktionsenheten, eller

(b) på en lokal offentlig marknad eller genom försäljning från dörr till dörr i 
produktionsregionen i den berörda medlemsstaten.
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När ett sådant undantag medges ska varje producent ha möjlighet att välja huruvida den 
vill tillämpa undantaget eller inte. Ingen kvalitetsklassificering eller viktklassificering får 
göras när detta undantag tillämpas.

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

II. Kvalitets- och viktklassificering

1) Ägg ska klassificeras i följande kvalitetsklasser:

– Klass A eller ”färska ägg”.
– Klass B.

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

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

III. Märkning av ägg

1. Ägg av klass A ska märkas med producentkoden.

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 165
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 432, 433
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Förslag till förordning
Bilaga VI – del VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del VI: Bredbara fetter Del VI: Bredbara fetter

I. Varubeskrivning
De produkter som avses i artikel 60 får inte 
levereras eller överlåtas utan bearbetning 
till konsumenten vare sig direkt eller 
genom restauranger, sjukhus, 
personalmatsalar eller liknande inrättningar 
om de inte uppfyller de krav som anges i 
bilagan.

De produkter som avses i artikel 60 får inte 
levereras eller överlåtas utan bearbetning 
till konsumenten vare sig direkt eller 
genom restauranger, sjukhus, 
personalmatsalar eller liknande inrättningar 
om de inte uppfyller de krav som anges i 
bilagan.

Varubeskrivningarna för dessa produkter 
ska vara de som anges i denna del.

Varubeskrivningarna för dessa produkter 
ska vara de som anges i denna del.

Varubeskrivningarna nedan ska endast 
gälla för de produkter som de avser enligt 
efterföljande KN-nummer med en fetthalt 
på minst 10 viktprocent och högst 90 
viktprocent:

Varubeskrivningarna nedan ska endast 
gälla för de produkter som de avser enligt 
efterföljande KN-nummer med en fetthalt 
på minst 10 viktprocent och högst 90 
viktprocent:

(a) Mjölkfetter enligt KN-nummer 0405 
och ex 2106.

(a) Mjölkfetter enligt KN-nummer 0405 
och ex 2106.

(b) Fetter enligt KN-nummer ex 1517. (b) Fetter enligt KN-nummer ex 1517.
(c) Blandningar av vegetabiliska och/eller 
animaliska fetter enligt KN-nummer ex 
1517 och ex 2106.

(c) Blandningar av vegetabiliska och/eller 
animaliska fetter enligt KN-nummer ex 
1517 och ex 2106.

Fetthalten exklusive salt ska vara minst två 
tredjedelar av torrsubstansen.

Fetthalten exklusive salt ska vara minst två 
tredjedelar av torrsubstansen.

Dessa varubeskrivningar ska endast 
tillämpas på produkter som förblir fasta vid 
en temperatur av 20° C och som är 
bredbara.

Dessa varubeskrivningar ska endast 
tillämpas på produkter som förblir fasta vid 
en temperatur av 20° C och som är 
bredbara.

Definitionerna gäller dock inte Definitionerna gäller dock inte
(a) beteckningar på produkter vars exakta 
beskaffenhet klart framgår av den 
traditionella användningen och/eller när 
beteckningarna uppenbart används för att 
beskriva en karakteristisk egenskap hos 
produkten,

(a) beteckningar på produkter vars exakta 
beskaffenhet klart framgår av den 
traditionella användningen och/eller när 
beteckningarna uppenbart används för att 
beskriva en karakteristisk egenskap hos 
produkten,

(b) koncentrerade produkter (smör, 
margarin, blandningar) med en fetthalt 

(b) koncentrerade produkter (smör, 
margarin, blandningar) med en fetthalt 
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av 90 % eller mer. av 90 % eller mer.

II. Terminologi
1. Begreppet ”traditionell” får användas 
tillsammans med beteckningen ”smör” 
som anges i del A.1 i tillägget, om 
produkten är framställd direkt av mjölk 
eller grädde.
Med ”grädde” avses i denna punkt den 
produkt som framställs av mjölk i form av 
en olja-i-vatten-emulsion med en 
mjölkfetthalt av minst 10 %.
2. För produkter som avses i tillägget är 
det förbjudet att använda andra uttryck, 
varigenom en fetthalt för produkterna 
nämns, förutsätts eller antyds, än de som 
anges i tillägget.
3. Trots punkt 2 ska det dock vara tillåtet 
att använda följande uttryck som tillägg:
(a) Med ”sänkt fetthalt” för produkter 
som avses i tillägget med en fetthalt av 
mer än 41 % men högst 62 %.
(b) Med ”låg fetthalt”, ”light” eller ”lätt” 
för produkter som avses i tillägget med en 
fetthalt av högst 41 %.
Uttrycket ”med sänkt fetthalt” och 
uttrycken ”med låg fetthalt”, ”light” eller 
”lätt” får dock användas i stället för 
uttrycken ”60 %” eller ”40 %” som anges 
i tillägget.

Or. en

Ändringsförslag 166
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2222–2224

Förslag till förordning
Bilaga VII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA VII BILAGA VII

OENOLOGISKA METODER SOM 
AVSES I ARTIKEL 62

OENOLOGISKA METODER SOM 
AVSES I ARTIKEL 62
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Del I Del I
Berikning, syrning och avsyrning i vissa 

vinodlingszoner
Berikning, syrning och avsyrning i vissa 

vinodlingszoner
[...] [...] 

C. Syrning och avsyrning C. Syrning och avsyrning
1. Färska druvor, druvmust, delvis jäst 
druvmust, ungt, icke färdigjäst vin samt vin 
får undergå

1. Färska druvor, druvmust, delvis jäst 
druvmust, ungt, icke färdigjäst vin samt vin 
får undergå

(a) avsyrning i vinodlingszonerna A, B och 
C1,

(a) avsyrning i vinodlingszonerna A, B och 
C1,

(b)  syrning och avsyrning inom 
vinodlingszonerna C I, C II och C III a, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
punkt 7 i detta avsnitt, eller

(b)  syrning och avsyrning inom 
vinodlingszonerna C I, C II och C III a, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
punkt 7 i detta avsnitt, eller

(c) syrning inom vinodlingszon C III b. (c) syrning inom vinodlingszon C III b.
2. Syrning av de produkter som anges i 
punkt 1, bortsett från vin, får endast göras 
upp till 1,50 g/l uttryckt som vinsyra, eller 
20 milliekvivalenter/l.

2. Syrning av de produkter som anges i 
punkt 1, bortsett från vin, får endast göras 
upp till 1,50 g/l uttryckt som vinsyra, eller 
20 milliekvivalenter/l.

3. Syrning av vin får endast göras upp till 
2,50 g/l uttryckt som vinsyra, eller 
33,3 milliekvivalenter/l.

3. Syrning av vin får endast göras upp till 
2,50 g/l uttryckt som vinsyra, eller 
33,3 milliekvivalenter/l.

4. Avsyrning av vin får endast göras upp 
till 1 g/l uttryckt som vinsyra, eller 
13,3 milliekvivalenter/l.

4. Avsyrning av vin får endast göras upp 
till 1 g/l uttryckt som vinsyra, eller 
13,3 milliekvivalenter/l.

5. Druvmust avsedd för koncentrering får 
undergå partiell avsyrning.

5. Druvmust avsedd för koncentrering får 
undergå partiell avsyrning.

6. Utan hinder av punkt 1 får 
medlemsstaterna under år med 
exceptionella väderleksförhållanden tillåta 
syrning av de produkter som anges i punkt 
1 inom vinodlingszonerna A och B på de 
villkor som anges i punkterna 2 och 3 i 
detta avsnitt.

6. Utan hinder av punkt 1 får 
medlemsstaterna under år med 
exceptionella väderleksförhållanden tillåta 
syrning av de produkter som anges i punkt 
1 inom vinodlingszonerna A och B på de 
villkor som anges i punkterna 2 och 3 i 
detta avsnitt.

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

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

D. Metoder D. Metoder

1. De behandlingar som avses i avsnitten B 1. De behandlingar som avses i avsnitten B 
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och C, med undantag av syrning och 
avsyrning av vin, ska endast vara tillåtna 
på villkor som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter 
enligt artikel 59.1 i samband med 
bearbetning av färska druvor, druvmust, 
delvis jäst druvmust eller ungt, icke 
färdigjäst vin till vin eller annan dryck 
avsedd för direkt konsumtion med 
undantag av mousserande vin eller 
mousserande vin tillsatt med koldioxid, 
inom den vinodlingszon där de färska 
druvorna som använts har skördats.

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

2. Koncentrering av vin ska äga rum inom 
den vinodlingszon där de färska druvor 
som använts har skördats.

2. Koncentrering av vin ska äga rum inom 
den vinodlingszon där de färska druvor 
som använts har skördats.

3. Syrning och avsyrning av vin får endast 
utföras inom det vinframställningsföretag 
och den vinodlingszon där de druvor som 
använts vid framställning av vinet i fråga 
har skördats.

3. Syrning och avsyrning av vin får endast 
utföras inom det vinframställningsföretag 
och den vinodlingszon där de druvor som 
använts vid framställning av vinet i fråga 
har skördats.

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

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

5. Var och en av de metoder som avses i 
avsnitten B och C ska antecknas på det 
följedokument som föreskrivs i artikel 103 
och som följer med de behandlade 
produkterna när dessa sätts i omlopp.

5. Var och en av de metoder som avses i 
avsnitten B och C ska antecknas på det 
följedokument som föreskrivs i artikel 103 
och som följer med de behandlade 
produkterna när dessa sätts i omlopp.

6. Om inte annat följer av 
undantagsbestämmelser som fastställs på 

6. Om inte annat följer av 
undantagsbestämmelser som fastställs på 
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grund av ovanliga väderleksförhållanden, 
får dessa metoder inte tillämpas

grund av ovanliga väderleksförhållanden, 
får dessa metoder inte tillämpas

(a) efter den 1 januari inom 
vinodlingszon C,

(a) efter den 1 januari inom 
vinodlingszon C,

(b) efter den 16 mars inom vinodlingszon 
A och B, och

(b) efter den 16 mars inom vinodlingszon 
A och B, och

de får endast utföras för produkter som 
härrör från vinskörden närmast före dessa 
datum.

de får endast utföras för produkter som 
härrör från vinskörden närmast före dessa 
datum.

7. Utan hinder av punkt 6 får koncentrering 
genom kylning samt genom syrning och 
avsyrning av vin äga rum när som helst 
under året.

7. Utan hinder av punkt 6 får koncentrering 
genom kylning samt genom syrning och 
avsyrning av vin äga rum när som helst 
under året.

Or. en

Ändringsförslag 167
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 434

Förslag till förordning
Bilaga VIIa (ny)

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA VIIa
FRIVILLIGA FÖRBEHÅLLNA BEGREPP

Produktkategori
(hänvisning till klassificeringen 

i den kombinerade 
nomenklaturen)

Frivilliga förbehållna begrepp Rättsakt som definierar 
omnämnandet och 

användningsvillkoren

Fjäderfäkött
KN-nummer 0207, 0210

Utfordrad med Förordning (EG) nr 543/2008, 
artikel 11

Extensivt uppfödd inomhus
Tillgång till utomhusvistelse
Traditionell utomhusvistelse
Ålder vid slakt
Gödningsperiodens varaktighet

Ägg
KN-nummer 0407

Färska Förordning (EG) nr 589/2008, 
artikel 12

Extra eller extra färska Förordning (EG) nr 589/2008, 
artikel 14

Uppgifter om värphönsfoder Förordning (EG) nr 589/2008, 
artikel 15

Honung
KN-nummer 0409

Ursprung från blommor och 
växter

Direktiv 2001/110/EG, artikel 2

Regionalt ursprung



PE501.994v01-00 110/115 AM\921910SV.doc

SV

Topografiskt ursprung
Särskilda kvalitetskriterier

Olivolja
KN-nummer 1509

Första kallpressningen Förordning (EG) nr 1019/2002, 
artikel 5

Kallextrahering
Syrahalt
Stark
Fruktig: mogen eller omogen
Bitter
Intensiv
Genomsnittlig
Lätt
Välbalanserad
Mild olja

Mjölk och mjölkprodukter
KN-nummer 04

Traditionellt smör Förordning (EU) nr [förordningen 
om en samlad marknadsordning], 
bilaga VI, del VI

Bredbara fetter
KN-nummer 0405 och ex 2106, 
KN-nummer ex 1517, KN-
nummer ex 1517 och ex 2106

Med sänkt fetthalt Förordning (EU) nr [förordningen 
om en samlad marknadsordning], 
bilaga VI, del VI

Lätt

Låg fetthalt

Or. en

Ändringsförslag 168
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) För att säkerställa ett adekvat skydd 
och för att se till att ekonomiska aktörer 
och behöriga myndigheter inte påverkas 
negativt av tillämpningen av denna 
förordning när det gäller vinnamn som 
har beviljats skydd före den 
1 augusti 2009 bör befogenhet att anta 
vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen när 
det gäller begränsningar för 
användningen av ett skyddat namn och 
när det gäller övergångsbestämmelser för 
vinnamn som medlemsstaterna har erkänt 

utgår
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som ursprungsbeteckningar eller 
geografiska beteckningar före den 
1 augusti 2009, det förberedande 
nationella förfarandet, viner som släppts 
ut på marknaden eller märkts före ett visst 
datum, ändringar av 
produktspecifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 169
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) Det bör fastställas vissa oenologiska 
metoder och restriktioner för 
vinproduktionen, särskilt när det gäller 
blandning och användning av vissa typer 
av druvmust, druvsaft och färska druvor 
med ursprung i tredjeländer. För att 
uppfylla de internationella normerna bör 
kommissionen när det gäller ytterligare 
oenologiska metoder, som en allmän 
regel, basera sig på de oenologiska 
metoder som har rekommenderats av 
Internationella vinorganisationen (OIV).

(77) Det bör fastställas vissa oenologiska 
metoder och restriktioner för 
vinproduktionen, särskilt när det gäller 
blandning och användning av vissa typer 
av druvmust, druvsaft och färska druvor 
med ursprung i tredjeländer. För att följa 
internationella normer bör kommissionen 
när den lägger fram förslag i allmänhet 
utgå från de oenologiska metoder som 
rekommenderas av Internationella 
vinorganisationen (OIV).

Or. en

Ändringsförslag 170
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 42, 491, 492, 494

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) I syfte att möjliggöra för betodlarna 
att fullborda sin anpassning till den 
djupgående reform som genomfördes 
inom sockersektorn 2006 och i syfte att 
fullfölja de konkurrensinsatser som 
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pågått sedan dess bör man förlänga det 
befintliga kvotsystemet ända till utgången 
av regleringsåret 2019/2020.
Kommissionen bör i detta hänseende 
tillåtas tilldela produktionskvoter till de 
medlemsstater som avstod från alla kvoter 
under 2006.

Or. en

Ändringsförslag 171
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 42, 491–496

Förslag till förordning
Skäl 84b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84b) De betydande och återkommande 
spänningar som förekommit på den 
europeiska sockermarknaden kräver 
emellertid en mekanism som släpper ut 
utomkvotssocker på den inre marknaden 
på samma villkor som för kvotsocker.
Denna mekanism bör samtidigt tillåta mer 
tullfri import för att garantera en 
tillräcklig mängd råvaror på EU:s 
sockermarknad och för att bevara den 
strukturella balansen på denna marknad.

Or. en

Ändringsförslag 172
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 43, 497, 498

Förslag till förordning
Skäl 84c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84c) Inför det definitiva avskaffandet av 
kvotsystemet till 2020 bör kommissionen 
före den 1 juli 2018 lägga fram en rapport 
för parlamentet och rådet om lämpliga 
sätt att lämna det befintliga kvotsystemet 
och om sektorns framtid efter 2020, och 
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denna rapport ska innehålla alla förslag 
som krävs för att förbereda hela sektorn 
för tiden efter 2020. Före den 
31 december 2014 bör kommissionen även 
lägga fram en rapport om 
livsmedelskedjan i EU:s sockersektor.

Or. en

Ändringsförslag 173
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet.

(107) Bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör behållas som ett 
instrument för krishantering för vissa av 
de produkter som omfattas av denna 
förordning till dess att instrumentets 
framtid har fastställts inom 
Världshandelsorganisationens ram, med 
utgångspunkt från principen om 
ömsesidighet. Budgetrubriken för 
exportbidrag bör därför provisoriskt 
anges till noll. Exportbidrag bör när de 
används begränsas både när det gäller 
värde och kvantitet, och bör inte äventyra 
utvecklingen av utvecklingsländernas 
jordbrukssektorer och ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 174
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag
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Förslag till förordning
Skäl 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(133) För att möjliggöra ett effektivt och 
ändamålsenligt gensvar om det föreligger 
en risk för marknadsstörningar på grund av 
kraftiga prisstegringar eller prisfall på 
interna eller externa marknader eller på 
grund av andra faktorer som påverkar 
marknaden bör befogenhet att anta vissa 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att anta de åtgärder som krävs för den 
berörda sektorn, inbegripet vid behov 
åtgärder för att utvidga eller ändra 
räckvidden, varaktigheten eller andra 
aspekter av andra åtgärder som föreskrivs i 
denna förordning, eller helt eller delvis 
tillfälligt avskaffa importtullarna för vissa 
kvantiteter eller tidsperioder.

(133) För att möjliggöra ett effektivt och 
ändamålsenligt gensvar om det föreligger 
marknadsstörningar på grund av kraftiga 
prisstegringar eller prisfall på interna eller 
externa marknader eller en kraftig höjning 
av produktionskostnaderna eller på grund 
av andra faktorer som påverkar marknaden 
och där situationen ser ut att förbli sådan 
eller förvärras bör befogenhet att anta 
vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen när 
det gäller att anta de åtgärder som krävs för 
den berörda sektorn, inbegripet vid behov 
åtgärder för att utvidga eller ändra 
räckvidden, varaktigheten eller andra 
aspekter av andra åtgärder som föreskrivs i 
denna förordning, eller helt eller delvis 
tillfälligt avskaffa importtullarna för vissa 
kvantiteter eller tidsperioder.

Or. en

Ändringsförslag 175
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Skäl 140

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(140) Det skyndsamma förfarandet bör 
endast användas i exceptionella fall där 
detta visar sig nödvändigt för att på ett 
effektivt sätt reagera på hot om 
marknadsstörningar eller redan
förekommande marknadsstörningar.
Valet av det skyndsamma förfarandet bör 
motiveras och det bör specificeras i vilka 
fall förfarandet bör användas.

(140) Det skyndsamma förfarandet bör 
användas för att på ett effektivt sätt reagera 
på vissa marknadsstörningar och på 
skadedjur, växt- och djursjukdomar, 
förlorat konsumentförtroende på grund 
av risker för folkhälsa, djurhälsa eller 
växtskydd, eller för att lösa specifika 
problem.

Or. en
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Ändringsförslag 176
Michel Dantin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Skäl 143

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(143) Kommissionen bör omedelbart anta 
tillämpliga genomförandeakter genom 
vilka kommissionen, mot bakgrund av 
välmotiverade skäl till skyndsamhet, får 
anta, återkalla eller ändra unionens 
skyddsåtgärder, avbryta användningen av 
systemen för förädling, aktiv och passiv 
förädling om så krävs för att reagera 
omedelbart på situationer på marknaden 
och lösa specifika problem i 
nödsituationer om det krävs omedelbara 
åtgärder.

(143) Kommissionen bör omedelbart anta 
tillämpliga genomförandeakter genom 
vilka kommissionen, mot bakgrund av 
välmotiverade skäl till skyndsamhet, får 
anta, återkalla eller ändra unionens 
skyddsåtgärder, avbryta användningen av 
systemen för förädling, aktiv och passiv 
förädling om så krävs för att reagera 
omedelbart på situationer på marknaden.

Or. en


