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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande.
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en 
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad 
marknadsordning)
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0626),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 42 första stycket och 43.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0339/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från revisionsrätten av den 8 mars 20121,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
25 april 20122,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 4 maj 20123,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet och utskottet för regional 
utveckling (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet framhåller att den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget 
bara utgör en indikation för den lagstiftande myndigheten och att den inte kan fastställas 
förrän en överenskommelse har uppnåtts om förslaget till förordning om den fleråriga 
budgetramen för åren 2014–2020.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C … /Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C … /Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 EUT C … /Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av revisionsrättens 
yttrande1, 
____________________

1 EUT C … /Ännu ej offentliggjort i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Beaktandeled 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av Regionkommitténs 
yttrande1, 
____________________

1 EUT C … /Ännu ej offentliggjort i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med titeln ”Den 

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med titeln ”Den 
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gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: 
Att klara framtidens utmaningar i fråga om 
livsmedel, naturresurser och territoriell 
balans” anges vilka utmaningar som den 
gemensamma jordbrukspolitiken kan 
komma att ställas inför efter 2013 och det 
fastställs mål och riktlinjer för denna. Mot 
bakgrund av de diskussioner som hållits 
kring meddelandet bör den gemensamma 
jordbrukspolitiken reformeras med verkan 
från och med den 1 januari 2014. 
Reformen bör omfatta alla 
grundförordningar inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, även rådets förordning 
(EU) nr [KOM(2010)799] av den […] om 
upprättande av en gemensam organisation 
av jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter 
(”förordningen om en samlad 
marknadsordning”). Med tanke på dessa 
ändringars omfattning bör förordning 
((EU) nr [KOM(2010)799] upphävas och 
ersättas med en ny förordning om en 
samlad marknadsordning. Reformen bör 
dessutom i görligaste mån innebära att 
bestämmelserna harmoniseras, 
strömlinjeformas och förenklas, särskilt de 
bestämmelser som omfattar mer än en 
jordbrukssektor, bland annat genom att 
det säkras att kommissionen kan ändra 
icke väsentliga delar av åtgärder genom 
delegerade akter. 

gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: 
Att klara framtidens utmaningar i fråga om 
livsmedel, naturresurser och territoriell 
balans” anges vilka utmaningar som den 
gemensamma jordbrukspolitiken kan 
komma att ställas inför efter 2013 och det 
fastställs mål och riktlinjer för denna. Mot 
bakgrund av de diskussioner som hållits 
kring meddelandet bör den gemensamma 
jordbrukspolitiken reformeras med verkan 
från och med den 1 januari 2014. 
Reformen bör omfatta alla 
grundförordningar inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, även rådets förordning 
(EG) nr 1234/2007 om upprättande av en 
gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter 
(”förordningen om en samlad 
marknadsordning”). Med tanke på dessa 
ändringars omfattning bör förordning (EG) 
nr 1234/2007 upphävas och ersättas med 
en ny förordning om en samlad 
marknadsordning. Reformen bör dessutom 
i görligaste mån innebära att 
bestämmelserna harmoniseras, 
strömlinjeformas och förenklas, särskilt de 
bestämmelser som omfattar mer än en 
jordbrukssektor.

Or. fr

Motivering

Motiveringen till delegerade akter ska baseras på artikel 290 i fördraget. Denna ändring 
överensstämmer med den ståndpunkt som antogs av jordbruksutskottet inom ramen för 
förslaget till förordning (2010) 799, genom vilken den samlade marknadsordningen anpassas 
till Lissabonfördragets bestämmelser.



PE485.843v02-00 8/299 PR\904214SV.doc

SV

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inbegripet 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

(2) För att säkerställa att det system som 
inrättas genom denna förordning 
fungerar väl bör befogenheten att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen, för att kommissionen ska 
kunna komplettera eller ändra vissa icke 
väsentliga delar av denna förordning. Det 
bör fastställas avseende vilka delar 
befogenheten får utövas, liksom vilka 
villkor delegeringen omfattas av vid dess 
tillämpning. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd, 
också på expertnivå, under det 
förberedande arbetet. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta görs i god tid och på 
lämpligt sätt.

Or. fr

Motivering

Denna ändring överensstämmer med den ståndpunkt som antogs av jordbruksutskottet inom 
ramen för förslaget till förordning (2010) 799, genom vilken den samlade marknadsordningen 
anpassas till Lissabonfördragets bestämmelser.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 43.3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) ska rådet besluta 
om åtgärder om fastställande av priser, 
avgifter, stöd och kvantitativa 
begränsningar. Av tydlighetsskäl bör 
denna förordning, när artikel 43.3 i 
fördraget är tillämplig, uttryckligen 
hänvisa till det faktum att rådet kommer 
att besluta om åtgärder på den grunden.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna ändring överensstämmer med den ståndpunkt som antogs av jordbruksutskottet inom 
ramen för förslaget till förordning (2010) 799, genom vilken den samlade marknadsordningen 
anpassas till Lissabonfördragets bestämmelser. Artikel 43.3 i fördraget är inte tillämplig. 
Tillhörande bestämmelser till förordningen om en samlad marknadsordning bör ersättas av 
bestämmelserna i rådets förslag till förordning (2011) 629 om fastställande av vissa stöd och 
bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Denna förordning bör innehålla alla 
grundläggande delar i den samlade 
marknadsordningen. Fastställandet av 
priser, avgifter, stöd och kvantitativa 
begränsningar är i vissa fall oupplösligt 
förbundet med dessa grundläggande delar.

(4) Denna förordning bör innehålla alla 
grundläggande delar i den samlade 
marknadsordningen. Fastställandet av 
priser, avgifter, stöd och kvantitativa 
begränsningar är i allmänhet oupplösligt 
förbundet med dessa grundläggande delar.

Or. fr
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I denna förordning och andra 
rättsakter som antas på grundval av 
artikel 43 i fördraget används de 
varubeskrivningar och hänvisningar till 
rubriker och underrubriker som anges i 
Kombinerade nomenklaturen. Om 
Gemensamma tulltaxans nomenklatur 
ändras kan det komma att krävas tekniska 
ändringar av de berörda rättsakterna. 
Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
genomförandeåtgärder avseende sådana 
ändringar. För klarhetens och enkelhetens 
skull bör den förordning genom vilken 
kommissionen för närvarande ges den 
befogenheten, dvs. rådets förordning 
(EEG) nr 234/79 av den 5 februari 1979 
om förfarandet vid anpassning av 
Gemensamma tulltaxans nomenklatur för 
jordbruksprodukter, upphöra att gälla och 
befogenheten bör skrivas in i denna 
förordning.

(7) I denna förordning hänvisas till de 
varubeskrivningar och hänvisningar till 
rubriker och underrubriker som anges i 
Kombinerade nomenklaturen. Om 
Gemensamma tulltaxans nomenklatur 
ändras kan det komma att krävas tekniska 
ändringar av denna förordning. 
Kommissionen bör delegeras 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget. För klarhetens och 
enkelhetens skull bör rådets förordning 
(EEG) nr 234/79 av den 5 februari 1979 
om förfarandet vid anpassning av 
Gemensamma tulltaxans nomenklatur för 
jordbruksprodukter, genom vilken 
kommissionen för närvarande ges den 
befogenheten, upphöra att gälla och ett 
nytt anpassningsförfarande bör skrivas in 
i denna förordning.

Or. fr

Motivering

I enlighet med artikel 290 i fördraget ska de ändringar som görs av en lagstiftningsakt, också 
av dess mindre väsentliga delar, genomföras genom en delegerad akt. För övrigt kan det inte 
bli fråga om att ge kommissionen fria händer att ändra andra akter som antagits i enlighet 
med artikel 43 i fördraget genom denna förordning. De delegerade befogenheterna i fråga 
bör fastställas för varje berörd akt. Detta är en följd av ändringarna i artikel 4.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att säkra att produktionen inriktas utgår
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på vissa sorter av paddyris bör 
kommissionen ha möjlighet att anta 
genomförandeåtgärder när det gäller att 
fastställa ökningar och minskningar av 
interventionspriset. 

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 14.3.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det bör fastställas regleringsår för 
spannmål, ris, socker, torkat foder, utsäde, 
olivolja och bordsoliver, lin och hampa, 
frukt och grönsaker, bananer, mjölk och 
mjölkprodukter samt för silkesodling; 
regleringsåren bör i görligast mån anpassas 
till de biologiska produktionscyklerna för 
respektive produkt.

(10) Det bör fastställas regleringsår för 
spannmål, vin, ris, socker, torkat foder, 
utsäde, olivolja och bordsoliver, lin och 
hampa, frukt och grönsaker, bearbetad 
frukt och bearbetade grönsaker, bananer, 
mjölk och mjölkprodukter samt för 
silkesodling; regleringsåren bör i görligast 
mån anpassas till de biologiska 
produktionscyklerna för respektive 
produkt. 

Or. fr

Motivering

Genom artikel 6, som detta skäl hänvisar till, föreskrivs dessutom fastställda perioder 
avseende regleringsåren för vin och bearbetad frukt och bearbetade grönsaker.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Mot bakgrund av de särdrag som 
kännetecknar sektorn för frukt och 
grönsaker och sektorn för bearbetad frukt 

utgår
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och bearbetade grönsaker bör befogenhet 
att anta vissa akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
regleringsårens löptid för sådana 
produkter. 

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 6.1.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Av tydlighets- och öppenhetsskäl bör 
bestämmelserna ingå i en gemensam 
struktur, samtidigt som man bibehåller 
politiken inom varje sektor. Det är därför 
lämpligt att göra åtskillnad mellan 
referenspriser och interventionspriser och 
att fastställa en definition av sistnämnda 
priser varvid det särskilt bör klargöras att 
det endast är interventionspriserna för 
offentlig intervention som motsvarar de 
tillämpade administrativa priser som avses 
i punkt 8 första meningen i bilaga 3 till 
WTO-avtalet om jordbruk (dvs. prisstödet). 
Det bör påpekas att begreppet 
marknadsintervention omfattar både 
offentlig intervention och andra former av 
intervention som inte använder 
förutfastställda priser.

(13) Av tydlighets- och öppenhetsskäl bör 
bestämmelserna ingå i en gemensam 
struktur, samtidigt som man bibehåller 
politiken inom varje sektor. Det är därför 
lämpligt att göra åtskillnad mellan 
referenspriser och interventionspriser och 
att fastställa en definition av sistnämnda 
priser varvid det särskilt bör klargöras att 
det endast är interventionspriserna för 
offentlig intervention som motsvarar de 
tillämpade administrativa priser som avses 
i punkt 8 första meningen i bilaga 3 till 
WTO-avtalet om jordbruk (dvs. prisstödet). 
Det bör även påpekas att begreppet 
marknadsintervention omfattar både 
offentlig intervention och hjälp till privat
lagring, samt andra former av intervention 
som inte, helt eller delvis, använder förut 
fastställda priser.

Or. fr

Motivering

I avdelning I kapitel I i förordningen definieras privat lagring som en form av 
marknadsintervention. Ett visst antal produkter som är godkända för privat lagring får även i 
fortsättningen omfattas av de referenspriser som uttryckligen anges i förordningen. Av 
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samstämmighetsskäl bör privat lagring återinföras som en interventionsform som åtminstone 
delvis grundas på förut fastställda priser.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Mot bakgrund av praxis och 
erfarenheter inom tidigare gemensamma 
organisationer av marknaden bör 
interventionssystemet på lämpligt sätt för 
varje berörd sektor finnas att tillgå under 
vissa perioder av året och intervention bör 
under sådana perioder inledas antingen på 
permanent bas eller beroende på 
marknadspriserna. 

(14) Mot bakgrund av praxis och 
erfarenheter inom tidigare gemensamma 
organisationer av marknaden bör det 
offentliga interventionssystemet på 
lämpligt sätt för varje berörd sektor finnas 
att tillgå under vissa perioder av året och 
offentlig intervention bör under sådana 
perioder inledas antingen på permanent 
basis eller beroende på marknadspriserna.

Or. fr

Motivering

Marknadsintervention omfattar i första hand offentlig intervention och stöd till lagring. 
Exakta termer bör användas för att undvika sammanblandning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Unionens skalor för klassificering 
av slaktkroppar i sektorerna för nöt- och 
kalvkött, griskött samt får- och getkött är 
väsentliga för prisnoteringar och 
tillämpningen av 
interventionsbestämmelser inom dessa 
sektorer. De är dessutom i linje med målet 
att förbättra öppenheten och insynen på 
marknaden. 

Or. fr
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Motivering

En följd av ändringarna i artikel 9 a och bilaga IIIa.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Stödet till privat lagring bör nå 
målet att stabilisera marknaderna och 
bidra till en skälig levnadsstandard för 
jordbruksbefolkningen. Detta redskap bör 
sålunda utlösas efter indikatorerna på 
marknadspriser, men även vid särskilt 
svåra ekonomiska situationer på 
marknaderna, i synnerhet situationer som 
betydligt påverkar 
jordbruksproducenternas 
vinstmarginaler.

Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 17.1 b.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att säkra insyn på marknaden bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
enligt vilka villkor kommissionen, mot 
bakgrund av situationen på marknaden, får 
bevilja stöd till privat lagring för att 
balansera marknaden och stabilisera 
marknadspriserna. 

(17) För att säkra insyn på marknaden bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
enligt vilka villkor kommissionen, mot 
bakgrund av situationen på marknaden, 
beslutar att bevilja stöd till privat lagring 
för att balansera marknaden och stabilisera 
marknadspriserna.
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Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 17.1 inledningen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att sörja för standardisering av hur 
de olika produkterna presenteras i syfte att 
förbättra insynen på marknaden, 
prisnoteringarna och tillämpningen av 
interventionsåtgärder som offentlig 
intervention och privat lagring bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller unionens 
skalor för klassificering av slaktkroppar i 
sektorerna för nöt- och kalvkött, griskött 
samt får- och getkött.

(22) För att sörja för standardisering av hur 
de olika produkterna presenteras i syfte att 
förbättra insynen på marknaden, 
prisnoteringarna och tillämpningen av 
interventionsåtgärder som offentlig 
intervention och privat lagring och ta 
hänsyn till särdragen inom unionen samt 
den tekniska utvecklingen och behoven 
inom vissa sektorer, bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen för 
att anpassa och uppdatera unionens 
skalor för klassificering av slaktkroppar 
inom sektorerna för nöt- och kalvkött, 
griskött samt får- och getkött.

Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 18.8.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) För att stärka och komplettera de 
befintliga redskapen för förvaltning av 
marknaderna och säkerställa att de 
fungerar bör ett instrument för privat 
förvaltning av utbudet och samordning av 



PE485.843v02-00 16/299 PR\904214SV.doc

SV

de olika aktörerna införas.  De bör få
möjlighet att dra in en produkt under 
säljkampanjen med hjälp av erkända 
sammanslutningar av 
producentorganisationer av lämplig 
marknadsstorlek.

Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 17 a.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) För att undvika att instrumentet 
motarbetar den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål eller stör den 
gemensamma marknadens funktion bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen så att regler fastställs för 
instrumentets funktion och aktivering. 
För att säkerställa att instrumentet är 
förenligt med EU:s lagstiftning bör 
dessutom befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
regler för finansiering delegeras till 
kommissionen, bland annat när 
kommissionen anser att det är lämpligt att 
bevilja stöd till lagring. 

Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 17 a.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Barns konsumtion av frukt, grönsaker 
och mjölkprodukter bör främjas, bland 
annat genom att man varaktigt ökar 
andelen frukt och grönsaker i barns 
kosthållning i den ålder då deras matvanor 
grundläggs. Det är därför lämpligt att 
främja unionsstöd för finansiering eller 
medfinansiering av utdelning till skolbarn 
av sådana produkter. 

(25) För att motivera barn att skaffa sig 
sunda matvanor bör de uppmuntras att äta
frukt, grönsaker och mjölkprodukter, bland 
annat genom att man varaktigt ökar 
andelen av dessa produkter i deras 
kosthållning i den ålder då deras matvanor 
grundläggs. Det är därför lämpligt att 
främja unionsstöd för finansiering eller 
medfinansiering av utdelning till barn i 
skolor, förskolor och kringaktiviteter av 
sådana produkter. Dessa program skulle 
därför också bidra till att nå den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål, 
bland annat att öka 
jordbruksinkomsterna, stabilisera 
marknaderna och säkra leveranserna 
både för närvarande och i framtiden.

Or. fr

Motivering

I förordningen bör man påminna om de ursprungliga ekonomiska målen för de två 
programmen och sammanföra deras mål med den gemensamma jordbrukspolitikens mål i 
enlighet med fördraget. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att garantera en sund 
budgetförvaltning av ordningarna bör det 
antas lämpliga bestämmelser för var och en 
av dessa. Unionsstöd bör inte användas 
istället för nationell finansiering av 
befintliga nationella program för frukt i 
skolan. Mot bakgrund av 

(26) För att garantera en sund 
budgetförvaltning av programmen bör det 
antas lämpliga bestämmelser för var och en 
av dessa. Unionsstöd bör inte användas i 
stället för nationell finansiering av 
befintliga nationella program för frukt, 
grönsaker och mjölkprodukter i skolan. 
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budgetrestriktionerna bör medlemsstaterna 
dock kunna ersätta sina ekonomiska bidrag 
till ordningarna med bidrag från den 
privata sektorn. För att se till att 
skolfruktsprogrammen är effektiva bör 
medlemsstaterna införa kompletterande 
åtgärder och för dessa bör medlemsstaterna 
tillåtas bevilja nationellt stöd.

Mot bakgrund av budgetrestriktionerna bör 
medlemsstaterna dock kunna ersätta sina 
ekonomiska bidrag till dessa eventuella 
nationella program för frukt och 
grönsaker i skolan med bidrag från den 
privata sektorn. För att se till att 
programmen för frukt och grönsaker i 
skolan är effektiva bör medlemsstaterna 
införa kompletterande åtgärder och för 
dessa bör medlemsstaterna tillåtas bevilja 
nationellt stöd. 

Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artiklarna 20 a-26. 

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att främja hälsosamma matvanor 
hos barn, för att säkra att EU-medlen 
används på ett effektivt och målinriktat sätt 
och för att sprida kunskap om programmet 
för frukt i skolan bör befogenhet att anta 
vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen, när 
det gäller att fastställa vilka produkter som 
inte berättigar till stöd från programmet, 
programmets målgrupp, de nationella eller 
regionala strategier som medlemsstaterna 
ska utarbeta för att få ta del av stödet, 
inklusive kompletterande åtgärder, 
bestämmelser för godkännande och urval 
av de sökande,objektiva kriterier för 
fördelningen av stöd mellan 
medlemsstaterna, preliminär fördelning av 
stöd mellan medlemsstaterna, metoden för 
omfördelning av stöd mellan 
medlemsstaterna utifrån de ansökningar 
som har inkommit, de stödberättigande 
utgifterna, inklusive möjligheten att 

(27) För att säkerställa att genomförandet 
av programmet motsvarar de fastställda 
målen på ett effektivt sätt, för att säkra att 
EU-medlen används på ett effektivt och 
målinriktat sätt och för att sprida kunskap 
om stödprogrammet bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen, när 
det gäller programmet för frukt och 
grönsaker i skolan, och som avser 
produkter som inte får omfattas av 
programmet, programmets målgrupp, de 
nationella eller regionala strategier som 
medlemsstaterna ska ställa upp för att få ta 
del av stödet, inklusive kompletterande 
åtgärder, bestämmelser för godkännande 
och urval av de sökande, tilläggskriterier 
för fördelningen av stöd mellan 
medlemsstaterna och metoden för 
omfördelning av stöd mellan 
medlemsstaterna utifrån de ansökningar 
som har inkommit, de stödberättigande 
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fastställa ett totalt maxbelopp för de 
utgifterna, samt villkor enligt vilka 
stödmottagarna åläggs att offentliggöra 
unionsstödet.

utgifterna, inklusive möjligheten att 
fastställa ett totalt maximibelopp för de 
utgifterna, övervakning och utvärdering, 
och för att bestämma villkoren för 
medlemsstaternas offentliggörande av 
deltagandet i stödprogrammet och
meddelande att det subventioneras av EU. 

Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artiklarna 20 a-26.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att ta hänsyn till hur 
konsumtionsmönstren för mejeriprodukter 
utvecklas och till innovationer och 
utvecklingen på marknaden för 
mejeriprodukter, för att säkerställa att det 
är rätt stödmottagare och sökande som 
kommer ifråga för stödet och för att sprida 
kunskap om stödordningen bör befogenhet 
att anta vissa akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget delegeras till 
kommissionen, avseende programmet för 
mjölk i skolan, när det gäller att fastställa 
vilka produkter som berättigar till stöd från 
programmet, de nationella eller regionala 
strategier som medlemsstaterna ska 
utarbeta för att få ta del av stödet, 
programmets målgrupp, villkor för 
beviljande av stöd, bestämmelser om att en 
säkerhet ska ställas som garanti för 
genomförandet när det betalas ut ett 
förskott på stödet, bestämmelser om 
övervakning och utvärdering, samt villkor 
enligt vilka skolorna åläggs att 
offentliggöra unionsstödet.

(28) För att säkerställa att genomförandet 
av programmet på ett effektivt sätt 
motsvarar de fastställda målen, för att 
säkerställa att det är rätt stödmottagare och 
sökande som kommer ifråga för stödet och 
för att sprida kunskap om stödprogrammet
bör befogenhet att anta vissa akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, när det gäller 
programmet för mjölkprodukter i skolan, 
och som avser produkter som får omfattas 
av programmet, de nationella eller 
regionala strategier som medlemsstaterna 
ska utarbeta för att få ta del av stödet, 
programmets målgrupp, godkännande och 
urval av de sökande, villkor för att bevilja 
stöd, ställandet av en säkerhet som garanti 
för genomförandet när ett förskott av stödet 
utbetalas, och övervakning och 
utvärdering, och för att bestämma 
villkoren för medlemsstaternas 
offentliggörande av deltagandet i 
stödprogrammet och meddelande om att 
det subventioneras av EU. 

Or. fr
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Motivering

En följd av ändringarna i artiklarna 20 a-26.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att garantera att stödet till 
aktörsorganisationerna för olivolja och 
bordsoliver uppfyller målet att förbättra 
produktionskvaliteten på olivolja och 
bordsoliver och för att säkra att 
aktörsorganisationerna uppfyller sina 
åligganden bör befogenhet att anta vissa 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att fastställa enligt vilka villkor 
aktörsorganisationerna bör godkännas för 
stödordningen, villkor för tillfällig och 
definitiv indragning av det godkännandet, 
vilka åtgärder som kan komma i fråga för 
unionsfinansiering, fördelningen av 
unionsfinansiering till särskilda åtgärder, 
verksamheter och kostnader som inte 
berättigar till unionsfinansiering, samt 
villkor för urval och godkännande av 
arbetsprogrammen och för den säkerhet 
som ska ställas. 

(31) För att garantera att stödet till 
aktörsorganisationerna för olivolja och 
bordsoliver uppfyller målet att förbättra 
produktionskvaliteten på olivolja och 
bordsoliver och för att säkra att 
aktörsorganisationerna uppfyller sina 
åligganden bör befogenhet att anta vissa 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att fastställa enligt vilka villkor 
aktörsorganisationerna bör godkännas för 
stödordningen, villkor för avslag, tillfällig 
och definitiv indragning av det 
godkännandet, vilka åtgärder i detalj som 
kan komma i fråga för unionsfinansiering, 
fördelningen av unionsfinansiering till 
särskilda åtgärder, verksamheter och 
kostnader som inte berättigar till 
unionsfinansiering samt villkor för urval 
och godkännande av arbetsprogrammen 
och för den säkerhet som ska ställas. 

Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 28.1.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) För att förbättra effektiviteten för de 
operativa programmen inom sektorn för 
frukt och grönsaker, särskilt för 
förebyggande åtgärder och åtgärder för 
krishantering bör de genomföras i 
strukturer av lämplig marknadsstorlek. 
Sammanslutningar av 
producentorganisationer bör därför 
uppmuntras att lägga fram och förvalta, 
helt eller delvis, operativa program och 
åtgärder för förebyggande och 
krishantering.

Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artiklarna 30, 31 och 32.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Stöd till etablering av 
producentgrupper bör beviljas inom alla 
sektorer i alla medlemsstater inom ramen 
för politiken för landsbygdsutveckling, 
varför det specifika stödet inom frukt- och 
grönsakssektorn bör upphöra.

(35) Stöd till etablering av 
producentgrupper bör beviljas inom alla 
sektorer i alla medlemsstater inom ramen 
för politiken för landsbygdsutveckling, 
varför det specifika stödet till bildande av 
dessa grupper inom frukt- och 
grönsakssektorn bör upphöra.

Or. fr
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En viktig stödberättigad åtgärd i 
nationella stödprogram bör vara 
säljfrämjande och saluföring av vin från 
unionen i tredjeland. Verksamheter 
inriktade på omstrukturering och 
omställning bör även fortsättningsvis 
finansieras på grund av de positiva 
strukturella verkningarna på vinsektorn. 
Investeringar i vinsektorn som är inriktade 
på att förbättra företagens ekonomiska 
resultat bör också stödjas. Stöd till 
destillation av biprodukter bör vara en 
åtgärd som står till förfogande för 
medlemsstater som önskar använda ett 
sådant instrument för att säkerställa 
vinkvaliteten och samtidigt skydda miljön.

(40) Säljfrämjande åtgärder och 
saluföring av vin från EU i tredje land 
bör ingå i de främsta stödberättigade 
åtgärderna i nationella stödprogram. På 
grund av den stora betydelsen för 
konkurrenskraften inom EU:s vinsektor 
bör ett stöd även finnas till forsknings-
och utvecklingsverksamhet. Verksamheter 
inriktade på omstrukturering och 
omställning bör även fortsättningsvis 
finansieras på grund av de positiva 
strukturella verkningarna på vinsektorn. 
Investeringar i vinsektorn som är inriktade 
på att förbättra företagens ekonomiska 
resultat bör också stödjas. Stöd till 
destillation av biprodukter bör vara en 
åtgärd som står till förfogande för 
medlemsstater som önskar använda ett 
sådant instrument för att säkerställa 
vinkvaliteten och samtidigt skydda miljön.

Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 43 a.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Bestämmelserna om stöd till 
vinodlare i form av stödrättigheter som 
fastställs av medlemsstaterna har gjorts 
slutgiltiga. Det enda sådant stöd som får 
beviljas är således stöd som 
medlemsstaterna fattar beslut om senast 

utgår
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den 1 december 2013 enligt artikel 137 i 
förordning (EU) nr [KOM(2010)799] på 
de villkor som anges i den artikeln.

Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 42.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att säkerställa att syftena med 
stödprogrammen för vin uppfylls och att 
EU-fonderna används målinriktat, bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller regler för 
ansvaret för utgifterna från den dag då 
stödprogrammen eller ändringar av dessa 
inkommer till den dag de börjar gälla, 
urvalskriterier för vilka stödåtgärder som 
kan komma i fråga, stödberättigande 
utgifter och åtgärder, ej stödberättigande 
åtgärder och högsta stödnivå per åtgärd, 
ändringar av stödprogram som har börjat 
gälla, krav och trösklar i samband med 
förskottsutbetalningar, inklusive kravet på 
en säkerhet vid förskott, allmänna 
bestämmelser och definitioner rörande 
tillämpningen av stödprogrammen, 
åtgärder för att undvika att stödåtgärderna 
missbrukas och att projekt 
dubbelfinansieras, de villkor enligt vilka 
producenterna ska dra tillbaka 
biprodukterna från vinframställning och 
undantag från detta krav för att undvika 
ytterligare administration, och 
bestämmelser rörande frivillig certifiering 
av destillerier, krav som medlemsstaterna 
ska iaktta i samband med genomförandet 
av stödåtgärderna, liksom begränsningar i 

(43) För att säkerställa att syftena med 
stödprogrammen för vin uppfylls och att 
EU-fonderna används målinriktat, bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller regler för 
ansvaret för utgifterna från den dag då 
stödprogrammen eller ändringar av dessa 
inkommer till den dag de börjar gälla, 
urvalskriterier för vilka stödåtgärder som 
kan komma i fråga, stödberättigande 
utgifter och åtgärder, ej stödberättigande 
åtgärder och högsta stödnivå per åtgärd, 
ändringar av stödprogram som har börjat 
gälla, krav och trösklar i samband med 
förskottsutbetalningar, inklusive kravet på 
en säkerhet vid förskott, åtgärder för att 
undvika att stödåtgärderna missbrukas och 
att projekt dubbelfinansieras, de villkor 
enligt vilka producenterna ska dra tillbaka 
biprodukterna från vinframställning och 
undantag från detta krav för att undvika 
ytterligare administration, och 
bestämmelser rörande frivillig certifiering 
av destillerier, krav som medlemsstaterna 
ska iaktta i samband med genomförandet 
av stödåtgärderna. 



PE485.843v02-00 24/299 PR\904214SV.doc

SV

syfte att garantera förenlighet med 
stödåtgärdernas tillämpningsområde, samt 
regler om betalningar till stödmottagare, 
inklusive betalningar via 
försäkringsmäklare. 

Or. fr

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 50.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Biodling kännetecknas av skillnader i 
produktionsvillkor och avkastning samt 
spridning och mångfald i fråga om 
ekonomiska aktörer, både på produktions-
och saluföringsnivå. Med tanke på 
varroasjukans utbredning i flera 
medlemsstater under de senaste åren och 
de problem som sjukdomen medför för 
honungsproduktionen krävs det fortfarande 
åtgärder på unionsnivå, eftersom 
sjukdomen inte kan utrotas helt och måste 
behandlas med godkända medel. Under 
sådana omständigheter och för att förbättra 
produktionen och saluföringen av 
biodlingsprodukter i unionen, bör det vart 
tredje år utarbetas nationella program i 
syfte att förbättra de allmänna villkoren 
inom produktion och saluföring av 
biodlingsprodukter. Dessa nationella 
program bör delvis finansieras av unionen.

(44) Biodling kännetecknas av skillnader i 
produktionsvillkor och avkastning samt 
spridning och mångfald i fråga om 
ekonomiska aktörer, både på produktions-
och saluföringsnivå. Med tanke på 
utbredningen av vissa angrepp mot 
bikuporna, särskilt varroasjukan i flera 
medlemsstater under de senaste åren och 
de problem som sjukdomen medför för 
honungsproduktionen krävs det fortfarande 
åtgärder på unionsnivå, eftersom 
sjukdomen inte kan utrotas helt och måste 
behandlas med godkända medel. Under 
sådana omständigheter och för att förbättra 
produktionen och saluföringen av 
biodlingsprodukter i unionen, bör det vart 
tredje år utarbetas nationella program i 
syfte att förbättra de allmänna villkoren 
inom produktion och saluföring av 
biodlingsprodukter. Dessa nationella 
program bör delvis finansieras av unionen.

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 52.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att säkerställa att unionsstödet för 
biodling används målinriktat bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller vilka åtgärder 
som får ingå i biodlingsprogram, regler om 
skyldigheterna rörande innehållet i de 
nationella programmen, utarbetandet av 
dessa, undersökningar i samband härmed 
och villkoren för tilldelning av unionsstöd 
till de deltagande medlemsstaterna. 

(45) För att säkerställa att unionsstödet för 
biodling används målinriktat bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller närmare 
uppgifter om de åtgärder som får ingå i 
biodlingsprogram, regler om 
skyldigheterna rörande innehållet i de 
nationella programmen, utarbetandet av 
dessa, undersökningar i samband härmed 
och villkoren för tilldelning av unionsstöd 
till de deltagande medlemsstaterna. 

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 53.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att garantera att alla produkter är 
av sund och god marknadsmässig kvalitet, 
och utan att det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 
om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet, bör 
det vara lämpligt att införa en allmän 
grundläggande handelsnorm av det slag 

(50) För att garantera att alla produkter är 
av sund och god marknadsmässig kvalitet, 
och utan att det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 
om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet, bör 
det vara lämpligt att införa en allmän 
grundläggande handelsnorm av det slag 
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som beskrivs i nämnda meddelande från 
kommissionen för produkter som inte 
omfattas av handelsnormerna för enskilda 
sektorer eller produkter. När sådana 
produkter överensstämmer med en 
tillämplig internationell norm bör de anses 
överensstämma med den allmänna 
handelsnormen.

som beskrivs i nämnda meddelande från 
kommissionen för produkter som inte 
omfattas av handelsnormerna för enskilda 
sektorer eller produkter. När sådana 
produkter överensstämmer med en 
tillämplig internationell norm bör de anses 
överensstämma med den allmänna 
handelsnormen. Utan att det påverkar 
unionslagstiftningen och den inre 
marknadens ändamålsenliga funktion bör 
medlemsstaterna likväl ha kvar 
befogenheten att anta eller behålla 
nationella bestämmelser avseende 
sektorer eller produkter som regleras 
genom den allmänna handelsnormen 
eller avseende sektorer och produkter som 
regleras genom särskilda handelsnormer, 
för delar som inte uttryckligen 
harmoniseras genom den befintliga 
förordningen.

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 56. Det är fråga om en upprepning av den 
ståndpunkt som jordbruksutskottet antog inom ramen för förslaget till förordning (2010) 738 
vad gäller handelsnormer.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) Handelsnormerna bör vara tydligt 
uppdelade i obligatoriska regler och 
frivilliga reserverade termer. De frivilliga 
reserverade termerna bör fortsätta att 
bidra till att målet med handelsnormerna 
uppnås, vilket innebär att deras 
tillämpningsområde bör vara begränsat 
till att omfatta produkterna i bilaga I till 
fördraget.

Or. fr
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(Ändringsförslag 3 i betänkande A7-0281/2011)

Motivering

Detta är en följd av ändringarna av artikel 67a–e. Det är fråga om en upprepning av den 
ståndpunkt som jordbruksutskottet antog inom ramen för förslaget till förordning (2010) 738 
vad gäller handelsnormer.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 53b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53b) Mot bakgrund av målen för denna 
förordning och av tydlighetsskäl bör 
befintliga frivilliga reserverade termer 
regleras genom denna förordning.

Or. fr

(Ändringsförslag 4 i betänkande A7-0281/2011)

Motivering

Detta är en följd av ändringarna av artikel 67a–e. Det är fråga om en upprepning av den 
ståndpunkt som jordbruksutskottet antog inom ramen för förslaget till förordning (2010) 738 
vad gäller handelsnormer.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Det bör införas särskilda regler för 
produkter som importeras från tredjeländer 
om de nationella bestämmelser som gäller 
i de berörda tredjeländerna kan motivera 
undantag från handelsnormerna och om 
det kan garanteras att de motsvarar 
unionslagstiftningen.

(56) Det bör införas särskilda regler som 
antas i enlighet med artikel 43.2 i 
fördraget för produkter som importeras 
från tredjeländer när det gäller 
fastställande av villkor för när 
importerade produkter ska anses hålla en 
likvärdig nivå av överensstämmelse med 
unionens krav beträffande handelsnormer 
och för när det får göras undantag från 
regeln att produkter endast får saluföras i 
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unionen om de uppfyller unionens 
handelsnormer och när det gäller 
fastställande av regler för tillämpningen 
av handelsnormer på produkter som 
exporteras från unionen.

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 66 och utgör en upprepning av en del av skäl 61. 
Detta skäl bör hänvisa till artikel 61.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att bemöta förändringar i 
marknadssituationen och ta hänsyn till 
varje sektors särprägel bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen när 
det gäller akter om antagande och ändring 
av eller undantag från krav rörande den 
allmänna handelsnormen och när det gäller 
regler om överensstämmelse med denna. 

(58) För att bemöta förändringar i 
marknadssituationen och ta hänsyn till 
varje sektors särprägel bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen när 
det gäller akter om komplettering och 
ändring av eller undantag från krav rörande 
den allmänna handelsnormen och när det 
gäller regler om överensstämmelse med 
denna. 

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 57.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) För att ta hänsyn till särdragen i 
handeln mellan unionen och vissa 

(61) För att ta hänsyn till vissa 
jordbruksprodukters särskilda egenskaper 
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tredjeländer och till vissa 
jordbruksprodukters särskilda egenskaper 
och de enskilda sektorernas särdrag bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller antagandet av 
en tolerans för varje norm, utöver vilken ett 
helt parti av en produkt ska anses inte 
överensstämma med normen, när det 
gäller fastställande av villkor för när 
importerade produkter ska anses hålla en 
likvärdig nivå av överensstämmelse med 
unionens krav beträffande handelsnormer 
och för när det får göras undantag från 
regeln att produkter endast får saluföras i 
unionen om de uppfyller unionens 
handelsnormer och när det gäller 
fastställande av regler för tillämpningen 
av handelsnormer på produkter som 
exporteras från unionen. 

och de enskilda sektorernas särdrag bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller antagandet av 
en tolerans för varje norm, utöver vilken ett 
helt parti av en produkt ska anses inte 
överensstämma med normen. 

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av skäl 56. Detta skäl bör hänvisa till artikel 61.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) För att ta hänsyn till särdragen i 
produktionen i det avgränsade geografiska 
området, för att säkra kvalitet och 
spårbarhet och för att tillvarata 
producenters eller aktörers legitima 
rättigheter eller intressen, bör befogenhet 
att anta vissa akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller principer för
avgränsningen av det geografiska området, 
definitioner, restriktioner och undantag 
rörande produktionen i det avgränsade 
geografiska området, de villkor på vilka 

(69) För att ta hänsyn till särdragen i 
produktionen i det avgränsade geografiska 
området, för att säkra kvalitet och 
spårbarhet och för att tillvarata 
producenters eller aktörers legitima 
rättigheter eller intressen, bör befogenhet 
att anta vissa akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller 
tilläggsuppgifterna avseende
avgränsningen av det geografiska området, 
restriktioner och undantag rörande 
produktionen i det avgränsade geografiska 
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produktspecifikationerna får innehålla 
ytterligare krav, samt när det gäller 
innehållet i produktspecifikationen; vidare 
regler för vilka typer av sökande som får 
ansöka om skydd av en 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning, de förfaranden som bör följas 
för en ansökan om skydd av en 
ursprungsbeteckning eller en geografisk 
beteckning, även vad gäller de 
förberedande nationella förfarandena, 
kommissionens granskning av 
ansökningarna, förfaranden för 
invändningar och förfaranden för 
ändringar, strykningar och omvandling av 
en skyddad ursprungsbeteckning eller en 
skyddad geografisk beteckning; dessutom 
när det gäller förfaranden för 
gränsöverskridande ansökningar, 
förfaranden för ansökningar som rör ett 
geografiskt område i ett tredjeland, 
fastställandet av den dag från och med 
vilken skyddet ska gälla, förfarandet för 
ändring av produktspecifikationerna, samt 
fastställandet av det datum från och med 
vilket en ändring ska gälla. 

området, de villkor på vilka 
produktspecifikationerna får innehålla 
ytterligare krav, samt när det gäller 
innehållet i produktspecifikationen; vidare 
regler för vilka typer av sökande som får 
ansöka om skydd av en 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning, de förfaranden som bör följas 
för en ansökan om skydd av en 
ursprungsbeteckning eller en geografisk 
beteckning, även vad gäller de 
förberedande nationella förfarandena, 
kommissionens granskning av 
ansökningarna, förfaranden för 
invändningar och förfaranden för 
ändringar, strykningar och omvandling av 
en skyddad ursprungsbeteckning eller en 
skyddad geografisk beteckning; dessutom 
när det gäller förfaranden för 
gränsöverskridande ansökningar, 
förfaranden för ansökningar som rör ett 
geografiskt område i ett tredjeland, 
fastställandet av den dag från och med 
vilken skyddet ska gälla, förfarandet för 
ändring av produktspecifikationerna, samt 
fastställandet av det datum från och med 
vilket en ändring ska gälla. 

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 86.2.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) För att säkerställa att befintlig 
märkningspraxis iakttas, för att säkra att de 
övergripande reglerna om märkning och 
presentation följs och för att beakta de 
särdrag som kännetecknar vinsektorn, för 
att säkerställa att certifierings-, 

(74) För att säkerställa att befintlig 
märkningspraxis iakttas, för att säkra att de 
övergripande reglerna om märkning och 
presentation följs och för att beakta de 
särdrag som kännetecknar vinsektorn, för 
att säkerställa att certifierings-, 
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godkännande- och kontrollförfarandena 
iakttas, för att skydda aktörernas legitima 
intressen och för att se till att de 
ekonomiska aktörerna inte påverkas 
negativt bör befogenhet att anta vissa akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att fastställa under vilka exceptionella 
omständigheter det ska vara motiverat att 
utesluta hänvisningen till uttrycket 
”skyddad ursprungsbeteckning” eller 
”skyddad geografisk beteckning”, när det 
gäller användning av andra 
presentationsformer och uppgifter i 
märkningen än de som föreskrivs i denna 
förordning, när det gäller vissa 
obligatoriska uppgifter, frivilliga uppgifter 
och presentationsformen, när det gäller de 
åtgärder som krävs avseende märkning och 
presentation av vin med 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning som uppfyller villkoren för 
beteckningarna i fråga, när det gäller vin 
som släppts ut på marknaden och märkts 
före den 1 augusti 2009 och när det gäller 
undantag från bestämmelserna om 
märkning och presentation.

godkännande- och kontrollförfarandena 
iakttas, för att skydda aktörernas legitima 
intressen och för att se till att de 
ekonomiska aktörerna inte påverkas 
negativt bör befogenhet att anta vissa akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget
delegeras till kommissionen när det gäller 
att fastställa under vilka exceptionella 
omständigheter det ska vara motiverat att 
utesluta hänvisningen till uttrycket 
”skyddad ursprungsbeteckning” eller 
”skyddad geografisk beteckning”, när det 
gäller användning av andra 
presentationsformer och uppgifter i 
märkningen än de som föreskrivs i denna 
förordning, när det gäller vissa 
obligatoriska uppgifter, frivilliga uppgifter 
och presentationsformen, när det gäller de 
åtgärder som krävs avseende märkning och 
presentation av vin med 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning som uppfyller villkoren för 
beteckningarna i fråga, när det gäller vin 
som släppts ut på marknaden och märkts 
före den 1 augusti 2009 och när det gäller 
undantag från bestämmelserna om 
märkning för export och presentation.

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 99.6.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 82a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82a) Av på en gång ekonomiska, sociala 
och miljörelaterade skäl och av hänsyn 
till den fysiska planeringen i 
landbygdsområden med 
vinodlingstradition, och utöver kraven på 
upprätthållande av kontrollen av, 
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mångfalden hos, anseendet för och 
kvaliteten hos europeiska vinprodukter, 
bör man åtminstone fram till 2030 
upprätthålla det befintliga systemet för 
planteringsrättigheter inom vinsektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) Efter det att kvotsystemet har upphört
kommer det fortfarande att krävas särskilda 
åtgärder för att säkerställa en rättvis balans 
mellan sockerföretagens och 
sockerbetsodlarnas respektive rättigheter 
och skyldigheter. Det bör därför fastställas 
standardbestämmelser för de avtal som 
dessa ingår sinsemellan.

(83) Det kommer fortfarande att krävas 
särskilda åtgärder för att säkerställa en 
rättvis balans mellan sockerföretagens och 
sockerbetsodlarnas respektive rättigheter 
och skyldigheter. Det bör därför fastställas 
standardbestämmelser för de avtal som 
dessa ingår sinsemellan. 

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av sockerkvoternas förlängning.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84) För att ta hänsyn till de särskilda 
förhållandena i sockersektorn och för att 
garantera att alla parters intressen 
vederbörligen beaktas bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget delegeras till kommissionen
särskilt när det gäller villkoren för köp, 
leverans och övertagande av sockerbetor 

(84) För att ta hänsyn till de särskilda 
förhållandena i sockersektorn och för att 
garantera att alla parters intressen 
vederbörligen beaktas bör ett visst antal 
regler föreskrivas särskilt när det gäller 
villkoren för köp, leverans och övertagande 
av sockerbetor samt betalning. 
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samt betalning.

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av återinförandet av bilagan avseende avtal och kontrakt inom 
sockersektorn.

Ändringsförslag 42

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 
pågått sedan dess bör man förlänga det 
befintliga kvotsystemet ända tills 
utgången av regleringsåret 2019/2020. 
Likväl leder de starka och återkommande 
spänningar som kan iakttas på den 
europeiska sockermarknaden till att det 
behövs en mekanism för att, så länge som 
det kan vara nödvändigt, automatiskt 
återkvalificera socker utom och inom 
kvoterna, för att på så sätt bevara den 
strukturella jämvikten på denna marknad. 

Or. fr

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Skäl 84b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84b) Med tanke på kvotsystemets 
slutgiltiga upphävande efter 2020 bör 
kommissionen före den 1 juli 2018 lägga 
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fram en rapport för parlamentet och rådet 
om lämpliga sätt att lämna det befintliga 
kvotsystemet och om sektorns framtid 
efter 2020, som innehåller alla förslag 
som krävs för att förbereda hela sektorn 
för tiden efter 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) Producentorganisationerna och 
sammanslutningarna av 
producentorganisationer har en viktig roll 
att spela när det gäller att koncentrera 
utbudet och främja bästa praxis. 
Branschorganisationerna kan spela en 
viktig roll för att möjliggöra en dialog 
mellan aktörerna i leveranskedjan och 
främja bästa praxis och öppenhet och 
insyn på marknaden. De befintliga 
reglerna för hur producentorganisationer 
respektive sammanslutningar av 
producentorganisationer definieras och 
om vad som krävs för erkännande, 
omfattar för närvarande bara vissa 
sektorer och bör därför harmoniseras, 
strömlinjeformas och utvidgas så att 
erkännande kan beviljas på grundval av 
en unionslagstiftning som omfattar alla 
sektorer.

(85) Producentorganisationerna och 
sammanslutningarna av 
producentorganisationer har en viktig roll 
att spela när det gäller att främja bästa 
praxis och i synnerhet när det gäller att 
uppnå målen för artikel 39 i fördraget, 
särskilt målet om stabilisering av 
producenternas inkomster, främst genom 
att tillhandahålla deras medlemmar 
riskhanteringsverktyg genom förbättring 
av saluföringen, koncentration av utbudet 
och förhandling av kontrakt för att på så 
sätt i realiteten stärka producenternas 
förhandlingsmakt.

Or. fr

Motivering

Man bör tillämpa en tydligare åtskillnad mellan horisontella organisationer, dvs. 
producentorganisationer, och vertikala organisationer, dvs. branschorganisationer, vilkas 
uppdrag och inverkan på leveranskedjan för livsmedel inte kan vara av samma beskaffenhet.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Skäl 85a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85a) Branschorganisationerna kan spela 
en viktig roll för att möjliggöra en dialog 
mellan aktörerna i leveranskedjan och 
främja bästa praxis och öppenhet och 
insyn på marknaden. 

Or. fr

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Skäl 85b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85b) De befintliga reglerna för hur 
producentorganisationer respektive 
sammanslutningar av 
producentorganisationer samt 
branschorganisationer definieras och om 
vad som krävs för erkännande omfattar 
för närvarande bara vissa sektorer och 
bör därför harmoniseras, 
strömlinjeformas och utvidgas så att 
erkännande kan beviljas på grundval av 
en unionslagstiftning som omfattar alla 
sektorer. I synnerhet bör de kriterier för 
producentorganisationers erkännande 
och stadga som fastställs inom ramen för 
gemenskapsrätten säkerställa att dessa 
enheter har upprättats på initiativ av 
jordbrukare, vilka på demokratiskt sätt 
fastställer organisationens allmänna 
politik samt fattar beslut om dess interna 
funktionssätt.

Or. fr
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Motivering

Detta är en följd av ändringarna av artiklarna 106a-b och 108a.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) När det gäller levande växter, nöt-
och kalvkött, griskött, får- och getkött, ägg 
och fjäderfäkött bör det finnas möjlighet 
att anta vissa åtgärder för att anpassa 
utbudet till marknadsefterfrågan, vilket kan 
bidra till att marknaderna stabiliseras och 
till att säkra en skälig levnadsstandard för 
det berörda jordbrukssegmentet.

(87) Det bör finnas möjlighet att anta vissa 
åtgärder för att anpassa utbudet till 
marknadsefterfrågan, vilket kan bidra till 
att marknaderna stabiliseras och till att 
säkra en skälig levnadsstandard för det 
berörda jordbrukssegmentet. 

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 112.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) För att stimulera 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer och 
branschorganisationer till att vidta åtgärder 
för att underlätta anpassa utbudet till 
marknadsefterfrågan, med undantag av 
åtgärder som rör återtag från marknaden,
bör befogenhet att anta vissa akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
kvalitetsförbättrande åtgärder inom 
sektorerna för levande växter, nöt- och 

(88) För att stimulera 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer och 
branschorganisationer till att vidta åtgärder 
för att underlätta anpassning av utbudet till 
marknadsefterfrågan bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen när 
det gäller kvalitetsförbättrande åtgärder, 
åtgärder som främjar en bättre organisation 
av produktion, bearbetning och saluföring. 
åtgärder som gör det lättare att följa 
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kalvkött, griskött, får- och getkött, ägg och 
fjäderfäkött, åtgärder som främjar en bättre 
organisation av produktion, bearbetning 
och saluföring. åtgärder som gör det lättare 
att följa marknadsprisutvecklingen, och 
åtgärder som möjliggör prognoser på kort 
och lång sikt på grundval av vilka 
produktionsmedel som används. 

marknadsprisutvecklingen, och åtgärder 
som möjliggör prognoser på kort och lång 
sikt på grundval av vilka produktionsmedel 
som används. 

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 112.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Skäl 89

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(89) För att se till att marknaden för vin
fungerar bättre bör medlemsstaterna kunna 
genomföra beslut som tagits av 
branschorganisationer. Sådana beslut bör 
dock inte omfatta metoder som skulle 
kunna snedvrida konkurrensen.

(89) För att se till att den inre marknaden 
fungerar bättre bör medlemsstaterna kunna 
genomföra beslut som tagits av 
branschorganisationer. Sådana beslut bör 
dock inte omfatta metoder som skulle 
kunna snedvrida konkurrensen. 

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 113.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) Då det saknas EU-lagstiftning om 
formaliserade skriftliga avtal kan 
medlemsstaterna, inom sina egna 
avtalsrättsliga system, göra det 

utgår
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obligatoriskt att använda sådana avtal, 
förutsatt att unionslagstiftningen följs och 
framförallt att detta inte hindrar att den 
inre marknaden och den samlade 
marknadsordningen fungerar väl. Med 
tanke på de olika situationer som råder i 
unionen i detta sammanhang bör det i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen vara 
medlemsstaterna som fattar sådana 
beslut. För att garantera att det inom 
sektorn för mjölk och mjölkprodukter 
fastställs lämpliga minimikrav för sådana 
avtal och att den inre marknaden och den 
samlade marknadsordningen fungerar 
väl, bör dock vissa grundläggande villkor 
för användningen av sådana avtal 
fastställas på unionsnivå. Eftersom vissa
mejerikooperativ i sina stadgar kan ha 
regler med liknande effekt bör de i sådana 
fall av förenklingsskäl undantas från 
avtalskravet. För att garantera att sådana 
system är effektiva bör de tillämpas även i 
fall då mellanhänder hämtar mjölk från 
mjölkproducenter för leverans till 
bearbetningsföretag.

Or. fr

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Skäl 90a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90a) Användningen av formella, 
skriftliga avtal som ingås före leveransen 
och innehåller de mest grundläggande 
villkoren är inte vanlig. Emellertid skulle 
sådana avtal kunna bidra till att 
aktörerna inom mejerikedjan åläggs 
större ansvar och ökar medvetenheten för 
behovet att ta större hänsyn till 
marknadssignaler, förbättra 
prisöverföringen och anpassa tillgången 
till efterfrågan samt bidra till att vissa 
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otillbörliga affärsmetoder undviks.

Or. fr

(Upprepning av skäl 8 i förordning 261/2012, EUT L 94 av den 30 mars 2012)

Motivering

Det är fråga om en upprepning av förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter, utvidgat till samtliga sektorer. Detta är en följd av ändringarna av 
artikel 113a–b.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Skäl 90b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90b) I avsaknad av EU-lagstiftning om 
sådana avtal kan medlemsstaterna besluta 
att göra dem obligatoriska inom ramen 
för sina egna avtalslagar, under 
förutsättning att unionsrätten respekteras, 
särskilt i fråga om den inre marknadens 
och den gemensamma 
marknadsorganisationens funktion. Med 
tanke på de olika situationer som råder i 
unionen i fråga om avtalslagar bör det i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen vara 
medlemsstaterna som fattar sådana 
beslut. Likvärdiga villkor bör gälla för 
alla leveranser inom ett visst territorium. 
Om en medlemsstat beslutar att varje 
leverans från en jordbrukare till ett 
bearbetningsföretag inom medlemsstatens 
territorium ska omfattas av ett skriftligt 
avtal mellan parterna bör denna 
skyldighet därför även gälla för 
leveranser från andra medlemsstater, men 
det är inte nödvändigt att den gäller för 
leveranser till andra medlemsstater. I 
enlighet med subsidiaritetsprincipen bör 
det vara upp till medlemsstaterna att 
bestämma om den första köparen ska 
krävas lämna ett skriftligt anbud till 
jordbrukaren för ett sådant avtal. 
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Or. fr

(Upprepning av skäl 9 i förordning 261/2012, EUT L 94 av den 30 mars 2012)

Motivering

Det är fråga om en upprepning av förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter, utvidgat till samtliga sektorer. Detta är en följd av ändringarna av 
artikel 113a–b.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Skäl 91

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91) För att garantera en rationell 
utveckling av produktionen och 
därigenom garantera mjölkproducenterna 
en skälig levnadsstandard bör deras 
förhandlingsposition i förhållande till 
bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör 
leda till en rättvisare distribution av 
mervärde i leveranskedjan. För att dessa 
mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör 
det därför införas bestämmelser i enlighet 
med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget 
som gör det möjligt för 
producentorganisationer bestående av 
mjölkproducenter eller deras 
sammanslutningar att för vissa eller alla 
medlemmars produktion förhandla med 
mejerierna om avtalsvillkor, bland annat 
pris. För att upprätthålla en effektiv 
konkurrens på mejerimarknaden bör 
lämpliga kvantitativa gränser gälla för 
denna möjlighet.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Skäl 91a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91a) För att garantera en genomförbar 
utveckling av produktionen och således 
trygga en rimlig levnadsstandard för 
jordbrukarna bör deras 
förhandlingsposition stärkas i förhållande 
till köparna. Detta bör i sin tur leda till en 
mer rättvis fördelning av förädlingsvärdet 
längs försörjningskedjan. För att 
förverkliga dessa mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
därför en bestämmelse införas i enlighet 
med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget så 
att producentorganisationer som 
uteslutande är sammansatta av 
jordbrukare eller deras 
sammanslutningar gemensamt kan 
förhandla med en köpare om 
avtalsvillkor, däribland pris, för hela eller 
delar av medlemmarnas produktion. 
Emellertid bör endast 
producentorganisationer som ansöker om 
att erkännas och erkänns kunna omfattas 
av denna bestämmelse. Dessutom bör 
bestämmelsen inte gälla för kooperativ. 
Dessutom bör man skapa möjlighet för 
faktiskt erkännande enligt denna 
förordning för befintliga 
producentorganisationer som erkänns 
enligt nationell lagstiftning. 

Or. fr

(Upprepning av skäl 14 i förordning 261/2012, EUT L 94 av den 30 mars 2012 med 
anpassningar)

Motivering

Det är fråga om en upprepning av förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter, utvidgat till samtliga sektorer. Detta är en följd av 
ändringsförslagen till artikel 113 a–b.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Skäl 91b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91b) Med tanke på betydelsen av 
skyddade ursprungsbeteckningar och 
skyddade geografiska beteckningar inom i 
synnerhet utsatta landsbygdsregioner och 
för att säkerställa mervärdet och behålla 
kvaliteten på framför allt de ostar som 
skyddas genom sådana beteckningar, 
samt i samband med det utlöpande 
systemet med mjölkkvoter, bör 
medlemsstaterna ha rätt att tillämpa 
regler som ska reglera utbudet av sådan 
ost som produceras inom ett fastställt 
geografiskt område. Reglerna ska omfatta 
hela produktionen av de berörda ostarna 
och ska begäras av en 
branschorganisation, 
producentorganisation eller grupp i 
enlighet med definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 510/2006 av den 
20 mars 2006 om skydd av geografiska 
beteckningar och ursprungsbeteckningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel. En 
sådan begäran bör stödjas av en stor 
majoritet av mjölkproducenterna, som ska 
representera en majoritet av den mjölk 
som används för den specifika osten och, 
vid branschorganisationer och grupper, 
av en stor majoritet av ostproducenterna, 
som ska representera en stor majoritet av 
denna ostproduktion. Dessa regler ska 
dessutom åläggas strikta villkor, i 
synnerhet för att undvika att skada 
handeln med produkter på andra 
marknader och för att skydda minoriteters 
rättigheter. Medlemsstaterna ska 
omedelbart offentliggöra och informera 
kommissionen om de regler som har 
antagits, säkerställa regelbundna 
kontroller och upphäva reglerna om de 
inte följs.
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Or. fr

(Upprepning av skäl 17 i förordning 261/2012, EUT L 94 av den 30 mars 2012)

Motivering

Det är fråga om en upprepning av förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Skäl 91c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91c) Enligt förordning (EG) 
nr 1234/2007 kommer mjölkkvoterna att 
upphöra inom en relativt kort tid efter det 
att denna förordning trätt i kraft. Efter det 
att förordning (EG) nr 1234/2007 har 
upphävts bör de relevanta 
bestämmelserna fortsätta att gälla till dess 
att detta system upphör. 

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av strykningen av skäl 146.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Skäl 91d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91d) Beslutet att avskaffa mjölkkvoterna 
åtföljs av ett åtagande avseende en 
”mjuklandning” för sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter. Förordning nr 261/2012 
om avtalsvillkor inom sektorn för mjölk 
och mjölkprodukter utgör ett intressant 
första steg i denna riktning, som 
emellertid bör kompletteras med andra 
bestämmelser1. Enligt detta synsätt bör 
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kommissionen i händelse av allvarlig 
obalans på marknaden för mjölk och 
mjölkprodukter ges befogenhet att bevilja 
stöd till mjölkproducenter som frivilligt 
minskar sin produktion, men även att 
uppbära en avgift från mjölkproducenter 
som höjer sin produktion under samma 
period och i samma utsträckning.
____________________

1 EUT L 94, 30.3.2012, s. 38.

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 156a.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Skäl 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(93) För att se till att de mål och 
ansvarsområden som gäller för 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, 
branschorganisationer och 
aktörsorganisationer är tydligt definierade 
på ett sådant sätt att de bidrar till att dessa 
organisationers åtgärder fungerar effektivt, 
till att hänsyn tas till varje sektors särdrag, 
till att det säkras att 
konkurrenslagstiftningen efterlevs och till
att den samlade marknadsordningen 
fungerar väl, bör befogenhet att anta vissa 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
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 
denna förordning, organisationernas och 
sammanslutningarnas stadgar, 

(93) För att se till att de mål och 
ansvarsområden som gäller för 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, 
branschorganisationer och 
aktörsorganisationer är tydligt definierade 
på ett sådant sätt att de bidrar till att dessa 
organisationers åtgärder fungerar effektivt, 
till att hänsyn tas till varje sektors särdrag, 
till att det säkras att 
konkurrenslagstiftningen efterlevs och till 
att den samlade marknadsordningen 
fungerar väl, bör befogenhet att anta vissa 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
de specifika mål som dessa organisationer 
och sammanslutningar får, ska eller inte 
ska sträva efter att nå, och som vid behov 
läggs till de mål som anges i denna 
förordning, stadgar för andra 
organisationer än 
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erkännande av dem, deras struktur, 
juridiska form, medlemskap, storlek, 
ansvarighet och verksamhet, 
konsekvenserna av att de erkänns, att 
erkännandet återkallas och 
sammanslagningar, när det gäller 
transnationella producentorganisationer 
och transnationella sammanslutningar av 
producentorganisationer, organisationers 
och sammanslutningars utläggande av 
verksamhet på entreprenad och 
tillhandahållande av tekniska hjälpmedel, 
organisationers eller sammanslutningars 
avsättningsbara produktions minsta volym 
eller värde, när det gäller utvidgning av 
vissa av organisationernas regler så att de 
även omfattar icke-medlemmar och 
obligatoriska medlemsavgifter för icke-
medlemmar, inbegripet en förteckning över 
striktare produktionsregler vars räckvidd 
kan utvidgas, när det gäller kompletterande 
krav avseende representativitet, när det 
gäller vilka ekonomiska områden som 
omfattas, även vad gäller kommissionens 
granskning av hur dessa definieras, när det 
gäller under vilken period en regel som 
lägst måste ha varit i kraft innan dess 
räckvidd kan utvidgas, när det gäller för 
vilka personer och organisationer en regel 
eller ett bidrag får tillämpas, samt när det 
gäller vid vilka omständigheter 
kommissionen får begära att en utvidgning 
av en regels räckvidd eller obligatoriskt 
bidrag stoppas eller dras tillbaka. 

producentorganisationer, de specifika 
villkor som gäller för 
producentorganisationernas stadgar inom 
vissa sektorer, deras struktur, juridiska 
form, medlemskap, storlek, ansvarighet 
och verksamhet, konsekvenserna av att de 
erkänns, att erkännandet återkallas och 
sammanslagningar, när det gäller 
transnationella producentorganisationer 
och transnationella sammanslutningar av 
producentorganisationer, inbegripet
reglerna avseende tillhandahållande av 
administrativt bistånd i samband med 
transnationellt samarbete, villkoren för
organisationers och sammanslutningars 
utläggande av verksamhet på entreprenad 
och tillhandahållande av tekniska 
hjälpmedel, organisationers eller 
sammanslutningars avsättningsbara 
produktions minsta volym eller värde, när 
det gäller utvidgning av vissa av 
organisationernas regler så att de även 
omfattar icke-medlemmar och 
obligatoriska medlemsavgifter för icke-
medlemmar, inbegripet en förteckning över 
striktare produktionsregler vars räckvidd 
kan utvidgas, när det gäller kompletterande 
krav avseende representativitet, när det 
gäller vilka ekonomiska områden som 
omfattas, även vad gäller kommissionens 
granskning av hur dessa definieras, när det 
gäller under vilken period en regel som 
lägst måste ha varit i kraft innan dess 
räckvidd kan utvidgas, när det gäller för 
vilka personer och organisationer en regel 
eller ett bidrag får tillämpas, samt när det 
gäller vid vilka omständigheter 
kommissionen får begära att en utvidgning 
av en regels räckvidd eller obligatoriskt 
bidrag stoppas eller dras tillbaka, de 
specifika villkoren för genomförandet av 
avtalssystem och de specifika mängder 
som kan bli föremål för förhandlingar om 
avtal.

Or. fr



PE485.843v02-00 46/299 PR\904214SV.doc

SV

Motivering

Detta är en följd av ändringen av artikel 114.

Ändringsförslag

Förslag till förordning
Skäl 94a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94a) Det är emellertid nödvändigt att 
man vid genomförandet av internationella 
överenskommelser inte kan frigöra sig 
från ömsesidighetsprincipen, särskilt när 
det gäller avgifter, växtskydd och miljö, 
samt att ingångspriser, särskilda 
tilläggstullar och utjämningsavgifter 
respekteras.  

Or. fr

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Skäl 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(96) För att ta hänsyn till utvecklingen i 
handeln och på marknaden, de berörda 
marknadernas behov och om nödvändigt 
för att övervaka importen och exporten av 
produkterna i fråga, bör befogenhet att anta 
vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen när
det gäller förteckningen över produkter 
från sektorer för vilka det krävs att en 
import- eller exportlicens uppvisas och när 
det gäller de fall och situationer då ingen 
import- eller exportlicens behöver 
uppvisas. 

(96) För att ta hänsyn till utvecklingen i 
handeln och på marknaden, de berörda 
marknadernas behov och om nödvändigt 
för att övervaka importen och exporten av 
produkterna i fråga, bör befogenhet att anta 
vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen för 
att ändra och komplettera förteckningen 
över produkter från sektorer för vilka det 
krävs att en import- eller exportlicens 
uppvisas och när det gäller de fall och 
situationer då ingen import- eller 
exportlicens behöver uppvisas.

Or. fr
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Motivering

Följd av ändringsförslag i artikel 118.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Skäl 100

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkra att systemet med 
ingångspriser är effektivt bör befogenhet 
att anta vissa akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller att införa en bestämmelse om 
att tullvärdet ska kontrolleras mot ett 
annat värde än enhetspriset. 

(100) För att säkra att systemet med 
ingångspriser är effektivt bör befogenhet 
att anta vissa akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller att införa en bestämmelse om 
att tullvärdet ska kontrolleras mot 
enhetspriset, eller om tullvärdet ska 
kontrolleras i förhållande till 
schablonvärdet vid import. Kontrollen av 
tullvärdet kan inte i något fall drivas 
genom en deduktiv metod som skulle 
minska eller undvika tillämpningen av 
särskilda tilläggstullar.

Or. fr

Motivering

Följd av ändringsförslag i artikel 122.

Ändringsförslag 62

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 

(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 
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med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet.

med återbetalning bör begränsas både när 
det gäller värde och kvantitet. 

Or. fr

Ändringsförslag 63

Förslag till förordningSkäl 120

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(120) I enlighet med artikel 42 i fördraget 
ska de bestämmelser i fördraget som rör 
konkurrensregler tillämpas på produktion 
av och handel med jordbruksprodukter 
endast i den mån detta fastställs i 
unionslagstiftningen inom ramen för 
bestämmelserna i artikel 43.2 och 43.3 i 
fördraget och enligt det förfarande som 
anges där. 

(120) I enlighet med artikel 42 i fördraget 
ska de bestämmelser i fördraget som rör 
konkurrensregler tillämpas på produktion 
av och handel med jordbruksprodukter 
endast i den mån detta fastställs i 
unionslagstiftningen inom ramen för 
bestämmelserna i artikel 43.2 och 43.3 i 
fördraget och enligt det förfarande som 
anges där. 

Or. fr

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Skäl 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121) De konkurrensregler som rör avtal, 
beslut och förfaranden enligt artikel 101 i 
fördraget bör tillsammans med reglerna 
rörande missbruk av dominerande 
ställning tillämpas på produktionen av 
och handeln med jordbruksprodukter, i 
den mån tillämpningen av dessa inte 
förhindrar uppnåendet av målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Skäl 121a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121a) Det är viktigt att jordbrukssektorns 
särskilda karaktär bättre återspeglas i
genomförandet av gemenskapens
konkurrensregler, så att de uppgifter som 
anförtros producentorganisationer,
sammanslutningar av
producentorganisationer och 
branschövergripande organ utförs korrekt 
och effektivt.

Or. fr

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Skäl 121b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121b) För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av dessa bestämmelser om 
konkurrensrätt och därmed bidra till en 
väl fungerande inre marknad, bör 
kommissionen säkerställa nära 
samordning av insatserna mellan de 
nationella konkurrensmyndigheterna 
samt offentliggöra riktlinjer och 
vägledning för att belysa effekten av olika 
nationella konkurrensmyndigheter och de 
ekonomiska aktörer inom jordbruks- och 
livsmedelssektorn.

Or. fr

Motivering

Följd av ändringsförslag i artikel 143.
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Skäl 122

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(122) Ett särskilt tillvägagångssätt är 
motiverat när det gäller jordbrukar- och 
producentorganisationer eller
sammanslutningar av dessa som är särskilt 
inriktade på gemensam produktion eller 
gemensam saluföring av jordbruksvaror 
eller utnyttjande av gemensamma 
anläggningar, såvida inte sådan gemensam 
verksamhet sätter konkurrensen ur spel 
eller äventyrar förverkligandet av de mål 
som anges i artikel 39 i fördraget.

(122) Ett särskilt tillvägagångssätt är 
motiverat när det gäller 
producentorganisationer eller 
sammanslutningar av dessa som är särskilt 
inriktade på gemensam produktion eller 
gemensam saluföring av jordbruksvaror 
eller utnyttjande av gemensamma 
anläggningar, såvida inte sådan gemensam 
verksamhet sätter konkurrensen ur spel. 
Det är särskilt viktigt att avtal, beslut och 
samordnade förfaranden inom dessa 
organisationer anses som nödvändigt för 
att uppnå målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken i artikel 39 i fördraget 
och att artikel 101, punkt 1 i fördraget 
inte tillämpas på dessa avtal, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel. I detta fall är 
det motiverat att de förfaranden som avses 
i artikel 2 i förordning nr 1/2003 tillämpas 
och att i alla förfaranden som inletts för 
att utesluta konkurrens vilar bevisbördan 
på den part eller myndighet som hävdar 
överträdelsen1.

____________________

1 EUT L 1, 4.1.2003, s. 1.

Or. fr

Motivering

Följd av ändringsförslag i artikel 143.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Skäl 122a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(122) Mot bakgrund av de 
förfaranderegler som föreskrivs i 
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förordning nr 1/2003, och för att 
säkerställa rättssäkerheten och ge 
aktörerna en detaljerad analys, är det 
önskvärt att specificera vissa kategorier av 
producentorganisationernas avtal, beslut 
och förfaranden till vilka de undantag 
som anges i denna förordning tillämpas, 
på samma sätt som 
gruppundantagsförordningar som 
antagits enligt den allmänna 
konkurrenslagstiftningen. 

Or. fr

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Skäl 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) Nationella stöd skulle kunna 
äventyra den inre marknadens funktion. 
Fördragets bestämmelser om statligt stöd 
bör därför generellt omfatta 
jordbruksprodukter. Undantag bör tillåtas i 
vissa situationer. När sådana undantag 
gäller bör kommissionen kunna vara i 
stånd att upprätta en förteckning över 
befintliga, nya eller föreslagna nationella 
stöd, lämna lämpliga synpunkter till 
medlemsstaterna och föreslå passande 
åtgärder.

(124) Nationella stöd skulle kunna 
äventyra den inhemska marknadens 
funktion. Fördragets bestämmelser om 
statligt stöd bör därför generellt omfatta 
jordbruksprodukter.  Undantag bör tillåtas i 
vissa situationer. När sådana undantag 
gäller bör kommissionen kunna vara i 
stånd att upprätta en förteckning över 
befintliga, nya eller föreslagna nationella 
stöd, lämna lämpliga synpunkter till 
medlemsstaterna och föreslå passande 
åtgärder.

Or. fr
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Skäl 129

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(129) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
fortsätta att betala ut nationellt stöd för 
nötter av det slag som nu föreskrivs i 
artikel 120 i förordning (EG) nr 73/2009 
för att dämpa effekterna av frikopplingen 
av det tidigare unionsstödet för nötter. För 
tydlighetens skull och med tanke på att den 
förordningen kommer att upphöra att gälla
bör sådant nationellt stöd föreskrivas i den 
här förordningen.

(129) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
fortsätta att betala ut nationellt stöd för 
nötter av det slag som föreskrivs i artikel 
120 i förordning (EG) nr 73/2009 för att 
dämpa effekterna av frikopplingen av det 
tidigare unionsstödet för nötter. För 
tydlighetens skull och med tanke på att den 
förordningen kommer att upphöra att gälla 
bör sådant nationellt stöd föreskrivas i den 
här förordningen. 

Or. fr

Motivering

Förordningen 73/2009 kommer att upphöra när den nya gemensamma jordbrukspolitiken 
träder i kraft, och således denna förordnig.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Skäl 131

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(131) Undantagsåtgärder till stöd för 
marknaderna för nöt- och kalvkött, mjölk 
och mjölkprodukter, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött bör vara direkt 
knutna till eller följa av veterinära och 
sanitära åtgärder som införts för att 
bekämpa sjukdomsspridning. De bör vidtas 
på medlemsstaternas begäran för att 
undvika allvarliga störningar på 
marknaderna i fråga.

(131) Undantagsåtgärder till stöd för 
marknaderna för nöt- och kalvkött, mjölk 
och mjölkprodukter, griskött, får- och 
getkött, ägg och fjäderfäkött och hästkött
bör vara direkt knutna till eller följa av 
veterinära och sanitära åtgärder som införts 
för att bekämpa sjukdomsspridning. De bör 
vidtas på medlemsstaternas begäran för att 
undvika allvarliga störningar på 
marknaderna i fråga. 

Or. fr
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Motivering

Följd av ändringsförslag i artikel 155.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Skäl 135

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(135) Företag, medlemsstater och/eller 
tredjeländer kan för tillämpningen av 
denna förordning komma att uppmanas att 
inkomma med meddelanden för 
övervakning, analys och förvaltning av 
marknaden för jordbruksprodukter, för 
säkerställande av insyn på marknaden, för 
säkrande av att åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
på ett tillfredsställande sätt, för kontroll, 
övervakning, utvärdering och revision av 
åtgärderna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och för genomförandet 
av internationella avtal, även vad gäller 
anmälningsplikten enligt dessa avtal. För 
att säkra ett harmoniserat, strömlinjeformat 
och förenklat tillvägagångssätt bör
kommissionen ges befogenhet att vidta 
alla åtgärder som krävs när det gäller 
meddelanden. Kommissionen bör därvid ta 
hänsyn till uppgiftsbehovet och till möjliga 
synergieffekter mellan uppgiftskällorna.

(135) Företag, medlemsstater och/eller 
tredjeländer kan för tillämpningen av 
denna förordning komma att uppmanas att 
inkomma med meddelanden för 
övervakning, analys och förvaltning av 
marknaden för jordbruksprodukter, för 
säkerställande av insyn på marknaden, för 
säkrande av att åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
på ett tillfredsställande sätt, för kontroll, 
övervakning, utvärdering och revision av 
åtgärderna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och för genomförandet 
av internationella avtal, även vad gäller 
anmälningsplikten enligt dessa avtal. För 
att säkra ett harmoniserat, strömlinjeformat 
och förenklat tillvägagångssätt är det 
lämpligt att kommissionen ges befogenhet 
att vidta vissa åtgärder i enlighet med 
artikel 290 i fördraget vad gäller åtgärder 
som krävs när det gäller meddelanden.
Kommissionen bör därvid ta hänsyn till 
uppgiftsbehovet och till möjliga 
synergieffekter mellan uppgiftskällorna, 
och övervaka efterlevnaden av principen 
att personuppgifter bara kan 
vidarebehandlas på ett sätt som 
överensstämmer med det ursprungliga 
ändamålet för vilket de samlades in, som 
Europeiska datatillsynsmannen avgav ett 
yttrande om den 14 december 2011.1
____________________

EUT C 35, 9.2.2012, s. 1.

Or. fr
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Motivering

Följd av ändringsförslag i artikel 157.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Skäl 137

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(137) Unionslagstiftningen om skydd av 
och den fria rörligheten för personuppgifter 
bör tillämpas, främst Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 
oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av 
den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

(137) Unionslagstiftningen om skydd av 
och den fria rörligheten för personuppgifter 
bör tillämpas, främst Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 
oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av 
den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter2. 
____________________

1 EUT L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 EUT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. fr

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Skäl 139

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(139) För att säkra en smidig övergång från 
bestämmelserna i förordning (EU) nr 
[KOM(2010)799] till bestämmelserna i den 
här förordningen bör befogenhet att anta 
vissa akter i enlighet med artikel 290 i 

(139) För att säkra en smidig övergång från 
bestämmelserna i förordning (EU) nr 
1234/2007 till bestämmelserna i den här 
förordningen bör befogenhet att anta vissa 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
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fördraget delegeras till kommissionen när 
det gäller de åtgärder som är nödvändiga 
för att skydda företagens förvärvade 
rättigheter och legitima förväntningar. 

delegeras till kommissionen när det gäller 
de åtgärder som är nödvändiga för att 
skydda företagens förvärvade rättigheter 
och legitima förväntningar. 

Or. fr

Ändringsförslag 75

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 
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, eller 
för att lösa specifika problem. Valet av det 
skyndsamma förfarandet bör motiveras och 
det bör specificeras i vilka fall förfarandet 
bör användas. 

Or. fr

Motivering

Följd av ändringsförslag i artikel 156.

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 

(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 
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förädling om så krävs för att reagera 
omedelbart på situationer på marknaden 
och lösa specifika problem i 
nödsituationer om det krävs omedelbara 
åtgärder. 

förädling om så krävs för att reagera 
omedelbart på situationer på marknaden 
om det krävs omedelbara åtgärder.

Or. fr

Motivering

Följd av ändringsförslag i artikel 156.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Skäl 146

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(146) I enlighet med förordning (EU) nr 
[KOM(2010) 799] kommer flera 
sektorsbestämmelser, bland annat 
bestämmelserna om mjölkkvoter, 
sockerkvoter, andra bestämmelser på 
sockerområdet, bestämmelserna om 
begränsningar av nyplantering av 
vinstockar samt bestämmelserna om vissa 
statliga stöd, att upphöra att gälla inom en 
rimlig tidsperiod efter det att denna 
förordning trätt i kraft. Efter det att 
förordning (EU) nr [KOM(2010) 799] har 
upphört att gälla bör de relevanta 
bestämmelserna fortsätta att gälla till 
utgången av de berörda ordningarna. 

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Skäl 147

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(147) För att säkerställa en smidig utgår



PR\904214SV.doc 57/299 PE485.843v02-00

SV

övergång från bestämmelserna i 
förordning (EU) nr [KOM(2010)799] till 
bestämmelserna i denna förordning bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
övergångsbestämmelser.

Or. fr

Motivering

Ingen artikel i texten. Artikel 162 fastställer endast övergångsbestämmelser genom en 
delegerad akt. Redundant med punkt 139.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Skäl 149

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(149) När det gäller avtalsförhållanden 
inom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter är de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning motiverade 
mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 
förhållandena på mejerimarknaden och 
leveranskedjans struktur. De bör därför 
tillämpas under tillräckligt lång tid (både 
före och efter avskaffandet av 
mjölkkvoterna) för att de ska få full effekt. 
Eftersom åtgärderna emellertid är så pass 
omfattande bör de vara tillfälliga och det 
bör göras en översyn av hur de fungerar. 
Kommissionen bör anta rapporter om 
utvecklingen av mjölkmarknaden, som bör 
läggas fram senast den 30 juni 2014 och 
den 31 december 2018 och särskilt omfatta 
potentiella incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal.

(149) När det gäller avtalsförhållanden 
inom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter är de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning motiverade 
mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 
förhållandena på mejerimarknaden och 
leveranskedjans struktur. De bör därför 
tillämpas under tillräckligt lång tid (både 
före och efter avskaffandet av 
mjölkkvoterna) för att de ska få full effekt. 
Eftersom åtgärderna emellertid är så pass 
omfattande bör de vara tillfälliga och det 
bör göras en översyn av hur de fungerar i 
syfte att utvärdera deras effekt och 
bestämma om de ska fortsätta att gälla. 
Kommissionen bör anta rapporter om 
utvecklingen av mjölkmarknaden, som bör 
läggas fram senast den 30 juni 2014 och 
den 31 december 2018 och särskilt omfatta 
potentiella incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal.

Or. fr



PE485.843v02-00 58/299 PR\904214SV.doc

SV

Motivering

Det är ett återupptagande av förordning nr 261/2012 om avtalsförhållanden inom sektorerna 
för mjölk och mjölkprodukter.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Skäl 150a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(150a) Utvecklingen av internationella 
marknader, ökningen av världens 
befolkning och den strategi för en 
livsmedelförsörjning till rimliga priser för 
EU-medborgare kommer att störa den 
miljö i vilken det europeiska jordbruket 
utvecklas, vilket motiverar att 
kommissionen rapporterar till 
Europaparlamentet och rådet senast fyra 
år efter att denna förordning träder i 
kraft, om marknadens utveckling och 
framtida förvaltningsverktyg på 
jordbruksmarknaderna. Rapporten bör 
analysera lämpligheten av befintliga 
förvaltningsverktyg på marknaderna mot 
den nya internationella kontexten och, 
eventuellt, möjligheten att skapa 
strategiska lager.  Den bör åtföljas av 
lämpliga förslag till långsiktig strategi för 
EU för att uppfylla målen i artikel 39 i 
fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De jordbruksprodukter som avses i 
punkt 1 ska fördelas på följande sektorer 

2. De jordbruksprodukter som avses i 
punkt 1 ska fördelas på följande sektorer 
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enligt bilaga I: enligt bilaga I till denna förordning:

 Or. fr

Motivering

Bilaga I till fördraget anges i punkt 1 och därmed bör all oklarhet undanröjas.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

J) Bearbetad frukt och bearbetade 
grönsaker, del X i bilaga I.

J) Bearbetade produkter baserade på frukt  
grönsaker, del X i bilaga I.

Or. fr

Motivering

För att undanröja alla oklarheter bör terminologin vara identisk med den i bilaga 1 till denna 
förordning.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Levande växter, del XIII i bilaga I. m) Levande växter och blomsterodling, del 
XIII i bilaga I.

Or. fr

Motivering

För att undanröja alla oklarheter bör terminologin vara identisk med den i bilaga 1 till denna 
förordning.
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Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led u

Kommissionens förslag Ändringsförslag

u) Etylalkohol, del XXI i bilaga I. u) Etylalkohol från jordbruket, del XXI i 
bilaga I.

Or. fr

Motivering

För att undanröja alla oklarheter bör terminologin vara identisk med den i bilaga 1 till denna 
förordning.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Biodling, del XXII i bilaga I. v) Produkter av biodling, del XXII i bilaga 
I.

Or. fr

Motivering

För att undanröja alla oklarheter bör terminologin vara identisk med den i bilaga 1 till denna 
förordning.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I denna förordning avses med 
” ogynnsamma klimatiska 
förhållanden” ogynnsamma 
väderförhållanden som kan likställas med 
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en naturkatastrof, det vill säga 
förhållanden som frost, hagel, snöblandat 
regn, regn eller torka som orsakar 
förstörelse eller minskad produktion av 
mer än 30% jämfört med den 
genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare. Denna genomsnittliga 
årsproduktion beräknas på grundval av de 
tre senaste åren eller på ett treårigt 
genomsnitt baserat på de senaste fem åren 
med undantag av det högsta och det lägsta 
värdet.

Or. fr

Motivering

Definitionerna är viktiga som bör ingå i den grundläggande rättsakten. Definitionen 
gynnsamma klimatiska förhållanden har en bred spännvidd som motiverar dess 
framskjutande position i förordningen. Detta är ett återupptagande av artikel 2, punkt 8 i 
förordning nr 1857/2006.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, om så är påkallat av 
ändringar av Kombinerade nomenklaturen, 
ändra de varubeskrivningar och 
hänvisningar till rubriker och underrubriker 
i Kombinerade nomenklaturen som ingår i 
denna förordning och andra akter som 
antagits enligt artikel 43 i fördraget. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 för att, om så är påkallat av ändringar 
av Kombinerade nomenklaturen, ändra de 
varubeskrivningar och hänvisningar till 
rubriker och underrubriker i Kombinerade 
nomenklaturen som ingår i denna 
förordning  

Or. fr

Motivering

Enligt artikel 290 i fördraget ska de ändringar av en rättsakt, inklusive dess icke-väsentliga 
delar, göras av delegerad akt. Dessutom kan det inte vara fråga om att ge kommissionen fria 
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händer att ändra andra rättsakter i enlighet med artikel 43 i fördraget genom denna 
förordning. Delegerade befogenheter i fråga bör fastställas i varje aktuell rättsakt.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 1 januari–31 december under ett givet år 
för banansektorn.

a) 1 januari–31 december under ett givet år 
för sektorn för frukt och grönsaker, 
sektorn för bearbetad frukt och 
bearbetade grönsaker och banansektorn.

Or. fr

Motivering

Eftersom det i sektorerna för frukt och grönsaker och bearbetad frukt och bearbetade 
grönsaker inte längre finns stödprogram som följer skördecykeln av de berörda produkterna, 
är det möjligt och önskvärt att harmonisera marknadsföringen för att matchat kalenderåret. 
Bestämmelsen finns redan i artikel 2 i genomförandeförordning nr 543/2011 i sektorn för 
frukt och grönsaker.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 6 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mot bakgrund av de särdrag som 
kännetecknar sektorn för frukt och 
grönsaker och sektorn för bearbetad frukt 
och bearbetade grönsaker ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 för att fastställa regleringsårens 
löptid för sådana produkter.

utgår

Or. fr

Motivering

Eftersom det i sektorerna för frukt och grönsaker och bearbetad frukt och bearbetade 
grönsaker inte längre finns stödprogram som följer skördecykeln av de berörda produkterna, 
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är det möjligt och önskvärt att harmonisera marknadsföringen för att matchat kalenderåret. 
Bestämmelsen finns redan i artikel 2 i genomförandeförordning nr 543/2011 i sektorn för 
frukt och grönsaker.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referenspriserna ska vara följande: 1. Vid tillämpningen av del II, avdelning 
I, kapitel I och del V, kapitel I ska 
referenspriserna vara följande:

Or. fr

Motivering

För tydlighetens skull bör noteras den praktiska användningen av referenspriser som går 
utöver de offentliga inteventionsmekaniserna och stöd för privat lagring.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) När det gäller nöt- och kalvköttssektorn: 
2 224 euro/ton för slaktkroppar av handjur 
av nötkreatur av kvaliteten R3 enligt den 
unionsskala för klassificering av 
slaktkroppar av vuxna nötkreatur som 
avses i artikel 18.8.

d) När det gäller nöt- och kalvköttssektorn: 
2 224 euro/ton för slaktkroppar av handjur 
av nötkreatur av kvaliteten R3 enligt den 
unionsskala för klassificering av 
slaktkroppar av vuxna nötkreatur som 
avses i artikel 9a.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag i artikel 9a.
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Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 7 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) När det gäller griskött, 1 509,39 euro/ton 
för slaktkroppar av gris av standardkvalitet 
på grundval av slaktvikt och 
slaktkropparnas innehåll av magert kött i 
enlighet med den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar av gris som 
avses i artikel 18.8 enligt följande:

f) När det gäller griskött, 1 509,39 euro/ton 
för slaktkroppar av gris av standardkvalitet 
på grundval av slaktvikt och 
slaktkropparnas innehåll av magert kött i 
enlighet med den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar av gris som 
avses i artikel 9a enligt följande:

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag i artikel 9a.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 7 – led g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) När det gäller sektorn för olivolja :
i) 1 980 euro/ton för extra jungfruolja.
ii) 1 710 euro/ton för jungfruolja.
iii) 1 524 euro/ton för bomolja med ett 
innehåll av fria fettsyror på 2 grader 
(beloppet minskas med 36,70 euro/ton för 
varje extra surhetsgrad). 

Or. fr

Motivering

Referenspriserna är väsentliga delar och bör så mycket som möjligt inkluderas i rättsakten. 
Det är ett återtagande av artikel 33 i förordning nr 1234/2007. För att främja kvalitén på 
olivolja har referenspriset på extra jungfruolja uppgraderats till 21 cent per liter.
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Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Referenspriserna kan ändras i 
enlighet med  förfarandet i artikel 43, 
punkt 2 i fördraget, mot bakgrund av 
produktionsutvecklingen, 
produktionskostnader, särskilt för 
insatsvaror, och marknader.

Or. fr

Motivering

Det är ett viktigt förfarande som angavs i artikel 8, punkt 4 i förslaget till förordning (2010) 
799 som anpassar den samlade marknadsordningen till Lissabonfördraget. Den bör 
integreras i denna förordning.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordningArtikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ursprung för de produkter som kan komma 
i fråga

Ursprung för de produkter som kan komma 
i fråga

De produkter som kan komma ifråga för 
uppköp inom ramen för offentlig 
intervention eller för stöd för privat lagring 
ska ha sitt ursprung i unionen. Produkter 
som kommer från grödor ska komma från 
grödor som skördats i unionen och 
produkter som kommer från mjölk ska 
komma från mjölk som producerats i 
unionen.

De produkter som kan komma ifråga för 
uppköp inom ramen för offentlig 
intervention eller för stöd för privat lagring 
ska ha sitt ursprung i unionen. Produkter 
som kommer från grödor ska komma från 
grödor som skördats i unionen och för 
animaliska produkter ska hela 
produktionsprocessen göras i unionen.

Or. fr

Motivering

Logiken i förtydligandet bör göras för alla typer av jordbruksprodukter som berättigar till 
offentlig intervention och till stöd för privat lagring, det vill säga inklusive alla animaliska 
produkter.
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Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Skalor som används i unionen och 

kontroller.
1. Skalor som används i unionen för 
klassificering av slaktkroppar ska 
tillämpas i enlighet med bilaga IIIa inom 
följande områden:
a) Nötkött för slaktkroppar av vuxna 
nötkreatur.
b) Griskött för slaktkroppar av gris som 
inte används för avel.
När det gäller fårkött och getkött får 
medlemsländerna tillämpa en skala som 
används i unionen för klassificering av 
slaktkroppar, till slaktkroppar av får, 
enligt reglerna som anges i bilaga IIIa, 
stycke C.
2. Kontroller för klassificering av 
slaktkroppar av vuxna nötkreatur och får 
utförs på plats, på uppdrag av unionen, av 
en kontrollkommitté från unionen som 
består av experter från kommissionen och 
experter som utnämnts av 
medlemsländerna. Kommittén rapporterar 
kontrollresultaten till kommissionen och 
till medlemsländerna.
Europeiska unionen bär kostnaderna för 
utförda kontroller

Or. fr

Motivering

Skalan för klassificering av slaktkroppar har en direkt koppling till referenspriserna för de 
berörda produkterna, som fastställts av det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det är därför 
motiverat att återinföra i den grundläggande rättsakten bilaga V (nu bilaga IIIa) och artikel 
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34 (nu artikel 9a) i förslaget till förordning (2010) 799 som anpassar den samlade 
marknadsordningen till Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 10 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentlig intervention ska tillämpas i fråga 
om följande produkter i enlighet med detta 
avsnitt och de krav och villkor som ska
fastställas av kommissionen genom 
delegerade akter och/eller 
genomförandeakter i enlighet med 
artiklarna 18 och 19:

Offentlig intervention ska tillämpas i fråga 
om följande produkter enligt detta avsnitt 
och de eventuella ytterligare krav och 
villkor som kan fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter 
och/eller genomförandeakter i enlighet 
med artiklarna 18 och 19:

Or. fr

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 11 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Under hela regleringsåret för nöt- och 
kalvkött.

c) Från 1 januari till 31 december för nöt-
och kalvkött.

Or. fr

Motivering

Artikel 6 definierar inte någon särskild regleringsårsperiod för nöt- och kalvkött. Det bör 
därför fastställas en period för offentlig intervention för detta område som motsvarar 
kalenderåret. 

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 11 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 1 mars–31 augusti för smör och 
skummjölkspulver.

d) 1 januari–31 augusti för smör och 
skummjölkspulver.
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Or. fr

Motivering

Internationaliseringen av handeln tenderar alltmer att radera effekterna av säsongsbetonad 
mjölkproduktion och därmed förlänga de perioder på året då stora mängder befaras komma 
ut på marknaden. Perioden för offentlig intervention bör därför förlängas för smör 
skummjölkspulver.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Offentlig intervention för korn, majs och 
paddyris (även särskilda sorter och typer av 
paddyris) får inledas av kommissionen, 
genom genomförandeakter, om 
marknadssituationen så kräver. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

b) Offentlig intervention för korn, majs och 
paddyris (även särskilda sorter och typer av 
paddyris) inleds av kommissionen, genom 
genomförandeakter, om 
marknadssituationen så kräver. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. fr

Motivering

Producenterna behöver tydliga regler som inte lämnar något tvivel om deras tolkning. 
Dessutom finns det ingen anledning att ändra de nuvarande reglerna vilket skapar skillnader 
i behandling mellan sektorerna, inte heller att försöka ifrågasätta den automatiska 
tillämpningen av regler om situationen på marknaden kräver en intervention. 

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött får inledas av kommissionen 
genom andra genomförandeakter, om det
genomsnittliga marknadspriset under en 
representativ period enligt artikel 19 led a 

c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött inleds av kommissionen genom 
antagna genomförandeakter, utan 
tillämpning av artikel 162. 2 eller 3, om 
det genomsnittliga marknadspriset under 
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för nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller 
i en region i en medlemsstat som noteras 
på grundval av den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar som avses i 
artikel 18.8 är lägre än 1 560 euro/ton.

en representativ period enligt artikel 19 led 
a för nöt- och kalvkött i en medlemsstat 
eller i en region i en medlemsstat som 
noteras på grundval av den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar som avses i 
artikel 9a är lägre än 90% av 
referenspriset som fastställts i 
artikel 7.1 d.

Or. fr

Motivering

Producenterna behöver tydliga regler som inte lämnar något tvivel om deras tolkning. 
Dessutom finns det ingen anledning att ändra de nuvarande reglerna vilket skapar skillnader 
i behandling mellan sektorerna, inte heller att försöka ifrågasätta den automatiska 
tillämpningen av regler om situationen på marknaden kräver en intervention. Ett noggrant 
förfarande är nödvändigt och är en ståndpunkt som intagits av jordbruksutskottet i samband 
med förslaget till förordning (2010) 799 som anpassar den samlade ordningen till 
Lissabonfördraget. Se ändringsförslagen till artiklarna 9a och 14.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, avsluta offentlig 
intervention inom sektorn för nöt- och 
kalvkött, om de villkor som anges i punkt 1 
led c inte längre uppfylls under en 
representativ period som fastställs enligt 
artikel 19 led a.

2. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, som antagits utan 
tillämpning av artikel 162.2 eller 3, 
avsluta offentlig intervention inom sektorn 
för nöt- och kalvkött, om de villkor som 
anges i punkt 1 led c inte längre uppfylls 
under en representativ period som fastställs 
enligt artikel 19 led a.

Or. fr

Motivering

Detta är ett nödvändigt förfarande.
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Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När offentlig intervention inleds i 
enlighet med artikel 12.1 a ska uppköp 
göras till fast pris och avse högst följande 
mängder för var och en av de perioder som 
anges i artikel 11:

1. När offentlig intervention inleds i 
enlighet med artikel 12.1 a ska uppköp 
göras till det fasta pris som fastställts i 
artikel 14.2, och avse högst följande 
mängder för var och en av de perioder som 
anges i artikel 11:

Or. fr

Motivering

Detta är ett nödvändigt förfarande.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Smör, högst 30 000 ton. b) Smör, högst 70 000 ton.

Or. fr

Motivering

Gränsen på 30 000 ton för smör är helt klart otillräcklig och leder till onödig nervositet på 
marknaderna när priserna närmar sig interventionspriset.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För nöt- och kalvkött får 
interventionspriset vid uppköp inte 
överskrida det pris som avses i 

c) För nöt- och kalvkött får priset vid 
uppköp inte överskrida 90% av det 
referenspris som fastställts i artikel 7.1 c.
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artikel 12.1 c.

Or. fr

Motivering

Det interventionspris för nöt- och kalvkött som är fastställd till ett fast pris om 1 560 euro/ton 
är helt verklighetsfrämmande/orealistiskt. Det är därför nödvändigt att uppgradera, och som 
med andra sektorer, lägga det till referenspriset så att det automatiskt kan variera vid 
justering av referenspriset.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De interventionspriser som avses i 
punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta 
påverkar eventuella prisökningar och 
prisminskningar avseende vanligt vete, 
korn, majs och paddyris som görs av 
kvalitetsskäl. För att säkra att 
produktionen inriktas på vissa sorters 
paddyris ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 160 
i syfte att fastställa ökningar och 
minskningar av interventionspriset.

3. De interventionspriser som avses i 
punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta 
påverkar eventuella prisökningar och 
prisminskningar avseende vanligt vete, 
korn, majs och paddyris som görs av 
kvalitetsskäl. 

Or. fr

Motivering

Med tanke på den mycket låga användningen av interventionsåtgärder för paddyris är målet 
med olika spannmålssorter genom prishöjningar och sänkningar av referenspriser inte i 
proportion till de resurser som satsas. De prishöjningar och sänkningar av referenspriset 
genom delegerad akt ska fortfarande vara möjligt (artikel 18.3:  Höjningar eller sänkningar 
av hänsyn till produktkvalitet), Dessutom är syftet med offentliga insatser att skapa ett 
skyddsnät, inte en inriktning av produktionen.
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Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje år offentliggör kommissionen  
villkoren under vilka de offentliga 
interventionslagren såldes under det 
föregående året. 

Or. fr

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 16 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd för privat lagring får beviljas i fråga 
om följande produkter om inte annat följer 
av de villkor som fastställs i detta avsnitt 
och de krav och villkor som ska fastställas 
av kommissionen genom delegerade akter 
och/eller genomförandeakter i enlighet 
med artiklarna 17–19:

Stöd för privat lagring beviljas i fråga om 
följande produkter enligt de villkor som 
fastställs i detta avsnitt och de eventuella 
ytterligare krav och villkor som ska 
fastställas av kommissionen genom 
delegerade akter och/eller 
genomförandeakter i enlighet med 
artiklarna 17–19:

Or. fr

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 16 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Olivolja. b) Olivolja och bordsoliver.

Or. fr
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Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 16 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Linfibrer. c) Linfibrer och hampa.

Or. fr

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 16 – led ha (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Fjäderfäkött. 

Or. fr

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 16 – led hb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Ostmassa från get och får.

Or. fr

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 16 – led hc (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hc) Ost.
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Or. fr

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om så krävs för att säkra insyn på 
marknaden eller om det finns anledning att 
bemöta en särskilt svår marknadssituation 
eller en viss ekonomisk utveckling inom en 
viss sektor i en eller flera medlemsstater, 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
i syfte att fastställa enligt vilka villkor 
kommissionen får bevilja stöd till privat 
lagring för de produkter som förtecknas i 
artikel 16, med hänsyn tagen till de 
noterade genomsnittliga marknadspriserna 
i EU och referenspriserna för de aktuella 
produkterna.

1. Kommissionen bör ges befogenhet, om 
så krävs, att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att säkra insyn 
på marknaden, fastställa enligt vilka villkor 
kommissionen beviljar stöd till privat 
lagring för de produkter som förtecknas i 
artikel 16, med hänsyn tagen till: 

a) de noterade genomsnittliga 
marknadspriserna i EU och 
referenspriserna för de aktuella 
produkterna och/eller

b) om det finns anledning att bemöta en 
särskilt svår marknadssituation eller en viss 
ekonomisk utveckling och/eller om det 
väsentligt påverkar vinstmarginalerna för 
producenter inom en viss sektor i en eller 
flera medlemsstater.

Or. fr

Motivering

Producenterna behöver tydliga regler som inte lämnar något tvivel om deras tolkning.
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Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, besluta att bevilja stöd 
till privat lagring för de produkter som 
förtecknas i artikel 16, med hänsyn tagen 
till de villkor som avses i punkt 1 i denna 
artikel.  Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

2. Kommissionen beslutar, genom 
genomförandeakter att bevilja stöd till 
privat lagring för de produkter som 
förtecknas i artikel 16, med hänsyn tagen 
till de villkor som avses i punkt 1 i denna 
artikel.  Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

Motivering

Producenterna behöver tydliga regler som inte lämnar något tvivel om deras tolkning.

Ändringsförslag 116

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 3A

SAMORDNINGSSSTEM FÖR
TILLFÄLLIGA

TILLBAKADRAGANDEN PÅ
MARKNADEN

Artikel 17a
SAMORDNINGSSSTEM FÖR 

TILLFÄLLIGA 
TILLBAKADRAGANDEN PÅ 

MARKNADEN
1. För att förhindra stora obalanser på 
marknaderna eller för att återställa till 
normal ordning i händelse av allvarliga 
störningar, kan sammanslutningar av 
producentorganisationer, enligt ett av de 
områden i artikel 1.2 i denna förordning, 
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och som anses vara representativ med 
avsnittet 110 i denna förordning, upprätta 
och aktivera ett samordningssystem för ett 
tillfälligt tillbakadragande från 
marknaden som utförds av deras 
medlemmar.
Dessa bestämmelser påverkar inte del IV i 
denna förordning och ligger utanför 
tillämpningsområdet för artikel 101.1 i 
fördraget.
2. När en sammanslutning av 
producentorganisationer fattar beslutet att 
aktivera systemet gäller det för alla dess 
medlemmar.
3. Systemet finansieras av :
a) ekonomiska bidrag från 
medlemsorganisationerna och/eller  
sammanslutningen av 
producentorganisationerna själva och, i 
förekommande fall
b) ekonomiskt stöd från unionen som 
avses i artikel 8, under villkor som 
fastställs av kommissionen enligt artikel 
18.10 c), och som i något fall inte får 
överstiga 50% av de totala kostnaderna.
4. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 160, anta 
nödvändiga åtgärder som säkerställer att 
genomförandet av systemet 
överensstämmer med jordbruksutskottets 
mål och att det blockerar en väl 
fungerande inre marknad.

Or. fr

Motivering

Interventionsmekanismer för utbud och efterfrågan på jordbruksprodukter på den lägsta 
nivån av ”skyddsnät”, kan inte vara tillräckliga för att bekämpa effekterna av de ökade 
svängningarna  på börsen. Det är därför nödvändigt att förtydliga förklara vilka verktyg som 
kan användas inom den privata sektorn för att förebygga och hantera effekterna av denna 
volatilitet. Man bör i detta sammanang gynna de aktörer som har en relevant storlek på 
marknaden och förutse möjligheten till ett offentligt finansiellt bidrag på samma villkor och 
på en nivå som bestäms av kommissionen. 
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Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt 4 – titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 4 AVSNITT 4

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER OM 
OFFENTLIG INTERVENTION OCH

PRIVAT LAGRING

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER OM 
OFFENTLIG INTERVENTION, PRIVAT 

LAGRING OCH 
SAMORDNINGSSYSTEM FÖR 

TILLFÄLLIGA 
TILLBAKADRAGANDEN PÅ 

MARKNADEN  

Or. fr

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 18 - punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. För att sörja för standardisering av hur 
de olika produkterna presenteras i syfte att 
förbättra insynen på marknaden, 
prisnoteringarna och tillämpningen av 
marknadsåtgärder som offentlig 
intervention och stöd till privat lagring får
kommissionen, genom delegerade akter, 
anta unionens skalor för klassificering av 
slaktkroppar i följande sektorer:

8. För att sörja för funktioner som finns i 
unionen, den tekniska utvecklingen och 
behoven av sektorer, för standardisering av 
hur de olika produkterna presenteras i syfte 
att förbättra insynen på marknaden, 
prisnoteringarna och tillämpningen av 
marknadsåtgärder som offentlig 
intervention och stöd till privat lagring får 
kommissionen, genom delegerade akter, 
anta och uppdatera definitionerna och
unionens skalor för klassificering av 
slaktkroppar i bilaga IIIa i följande 
sektorer:

Or. fr

Motivering

Det bör tydliggöras vilken omfattning kommissionen delegeras befogenheter att ändra bilaga 
IIIa.
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Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. För att sörja för behovet att 
säkerställa ett fungerande 
samordningssystem för tillfälliga 
tillbakadraganden från marknaden, får 
kommissionen genom delegerade akter 
fastställa krav som ska uppfyllas och då 
särskilt:
a) De allmänna villkoren för aktivering 
och drift. 
b) De krav som sammanslutningar av 
producentorganisationer måste uppfylla 
för dess genomförande.
c) Regler för dess finansiering, särskilt de 
villkor under vilka kommissionen beslutar 
att en finansiering av gemenskapen som 
faller inom ramen för stöd till privat 
lagring får beviljas eller inte till 
sammanslutningar av 
producentorganisationer.
d) Regler som garanterar att en alltför 
stor procentandel av tillgängliga 
produkter inte blockeras av aktiveringen 
av detta system.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag i artikel 17a.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 19 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de representativa perioder, 
representativa marknader och

a) de representativa perioder, 
representativa marknader, representativa 
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representativa marknadspriser som behövs 
för tillämpningen av detta kapitel,

marknadspriser och förändringar i 
vinstmarginaler som behövs för 
tillämpningen av detta kapitel,

Or. fr

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Detta är ett nödvändigt förfarande. 

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Del II – avdelning I – kapitel II – avsnitt 1 – underavsnitt

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SYSTEM FÖR ATT FÖRBÄTTRA 
TILLGÅNGEN TILL MAT

PROGRAM FÖR ATT FÖRBÄTTRA 
TILLGÅNGEN TILL MAT OCH BARNS 

MATVANOR
(Ändringen av �system �  med 
� program� gäller alla avsnitt)

Or. fr

Motivering

Detta avsnitt handlar om två separata stödprogram som inte är integrerade i ett gemensamt 
system. Det är därför nödvändigt att förtydliga den formulering som föreslås. Det bör också 
klargöra ytterligare huvudsftet med dessa  program som  i första hand berör barns matvanor.
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Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Målgrupp

Stödprogrammen för att förbättra 
tillgången till mat och barns matvanor 
riktar sig till barn som regelbundet går i 
en grundskola eller gymnasieskola samt 
förskola och andra förskolor och skolor 
som förvaltas eller godkänts av behöriga 
myndigheter i en medlemsstat.

Or. fr

Motivering

De två stödordningar i detta avsnitt riktar sig direkt till allmänheten. Det är därför 
nödvändigt att så långt som möjligt förenkla utarbetandet av detta avsnitt genom att ersätta 
målgruppen för dessa stödprogram som allmänna tillämpningsregler. Det bör även påpekas 
att  programmet även riktar sig till fritidsskolor.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Del II – avdelning I – kapitel II – avsnitt 1 – underavsnitt 1 – titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

PROGRAM FÖR FRUKT TILL SKOLAN PROGRAM FÖR FRUKT OCH 
GRÖNSAKER TILL SKOLAN

(Tillägget gäller hela underavsnitt 1)

Or. fr

Motivering

Stödprogrammet i detta underavsnitt berör även grönsaker.
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Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) för utdelning till skolbarn, barn i 
daghem och förskolor som avses i artikel 
20a, av produkter från sektorerna för frukt 
och grönsaker, bearbetade produkter av 
frukt och grönsaker respektive bananer, 
och

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag i artikel 20a.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När medlemsstaterna utarbetar sina 
strategier ska de upprätta en förteckning 
över frukt och grönsaker, bearbetade 
produkter av frukt och grönsaker och 
bananprodukter som kan komma i fråga 
inom deras respektive program. 
Förteckningen får emellertid inte innehålla 
produkter som uteslutits genom de åtgärder 
som kommissionen vidtagit genom 
delegerade akter enligt artikel 22.2 a. 
Medlemsstaterna ska välja ut produkterna 
på grundval av objektiva kriterier som kan 
inbegripa när produkten har säsong, 
tillgängligheten eller miljöhänsyn. I detta 
sammanhang får medlemsstaterna ge
företräde åt produkter med ursprung i 
unionen.

3. När medlemsstaterna utarbetar sina 
strategier ska de upprätta en förteckning 
över frukt och grönsaker, bearbetade 
produkter av frukt och grönsaker och 
bananprodukter som kan komma i fråga 
inom deras respektive program. 
Förteckningen får emellertid inte innehålla 
produkter som uteslutits genom de åtgärder 
som kommissionen vidtagit genom
delegerade akter enligt artikel 22.2 a. 
Medlemsstaterna ska välja ut produkterna 
på grundval av objektiva kriterier som kan 
inbegripa hälsovinsterna, när produkten 
har säsong, tillgängligheten eller 
miljöhänsyn. I detta sammanhang ger
medlemsstaterna företräde åt produkter 
med ursprung i unionen.

Or. fr
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Motivering

Stödprogrammet ska stimulera barn till sunda matvanor, det är ett viktigt klargörande. 
Gemenskapspreferens på den inhemska marknaden är en av tre grundläggande principer för 
den gemensamma jordbrukspolitiken. Dess tillämpning på utvalda produkter inom ramen för 
detta stödprogram är inte frivilligt.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 21 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det unionsstöd som avses i punkt 1 får 
inte 

4. Det unionsstöd som avses i punkt 1 får 
inte

a) överstiga 150 miljoner euro per läsår, 
eller

a) överstiga 150 miljoner euro per läsår,  

b) överstiga 75 % av de 
distributionskostnader och därmed 
sammanhängande kostnader som avses i 
punkt 1, respektive 90 % av dessa 
kostnader i regioner som utvecklas 
långsammare eller i de yttersta 
randområdena enligt artikel 349 i 
fördraget, eller

b) överstiga 75 % av de 
distributionskostnader och därmed 
sammanhängande kostnader som avses i 
punkt 1, respektive 90 % av dessa 
kostnader i regioner som utvecklas 
långsammare eller i de yttersta 
randområdena enligt artikel 349 i 
fördraget,  

c) täcka andra kostnader än de 
distributionskostnader och därmed 
sammanhängande kostnader som avses i 
punkt 1.

c) täcka andra kostnader än de 
distributionskostnader och därmed 
sammanhängande kostnader som avses i 
punkt 1.

Or. fr

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Unionsstöd enligt punkt 1 ska beviljas 
varje medlemsstat på grundval av 
objektiva kriterier som bygger på andelen 
barn i åldrarna sex till tio år som går i de 
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skolor som definieras i artikel 20a. 
Medlemsstater som deltar i programmet 
får ett unionsstöd till ett belopp om minst 
175 tusen euro De frågar varje år ett 
unionsstöd baserat på deras nationella 
eller regionala strategier. Efter att ha fått 
förfrågningar från medlemsstaterna 
beslutar kommissionen, i enlighet med 
artikel 23 och inom tillgänglig budgetram, 
om den slutliga tilldelningen.

Or. fr

Motivering

Allmänna kriterier  för bidrag mellan medlemsstaterna är viktiga faktorer som bör 
återintegreras i den grundläggande rättsakten. Detta är ett återupptagande av artikel 128.5 i 
förslaget till förordning (2010) 799 som anpassar den samlade marknadsordningen till 
Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Medlemsstaterna offentliggör deras 
medverkan i stödprogrammet på 
bidragsorten och ger publicitet åt 
programmets subventionerande roll av 
europeiska unionen. 

Or. fr

Motivering

Revisionsrätten har starkt kritiserat dessa element. Det ska därför beaktas fullt ut och man 
bör  integrera en upplsyningsskyldighet i den grundläggande rättssakten.
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Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att främja goda matvanor hos barn
får kommissionen genom delegerade akter 
anta regler rörande 

2. För att försäkra sig om att programmet 
på ett effektivt sätt motsvarar de uppsatta 
målen, får kommissionen genom 
delegerade akter anta regler rörande

Or. fr

Motivering

Motiveringen till använda delegerade akter anses vara ett politiskt mål. Detta mål motiverar 
stödprorammet. Användningen av delegerade akter ska i sin tur motiveras av tekniska 
tekniska mål.

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) objektiva kriterier för fördelningen av 
stöd mellan medlemsstaterna, preliminär 
fördelning av stöd mellan medlemsstaterna, 
metoden för omfördelning av stöd mellan 
medlemsstaterna utifrån de ansökningar 
som har inkommit,

a) ytterligare kriterier vad gäller preliminär 
fördelning av stöd mellan medlemsstaterna, 
metoden för omfördelning av stöd mellan 
medlemsstaterna utifrån de ansökningar 
som har inkommit,

Or. fr

Motivering

Allmänna kriterier för bidragsstöd mellan medlemsstaterna som återintegrerats i den 
grundläggande rättsakten, kan endast ytterligare kriterier antas av delegerad akt.
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Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att öka medvetenheten om 
programmet får kommissionen genom 
delegerade akter kräva att medlemsstaterna 
ger publicitet åt programmets
subventionerande roll.

4. För att öka medvetenheten om 
programmet får kommissionen genom 
delegerade akter sätta villkor för hur
medlemsstaterna ger publicitet åt 
programmets subventionerande roll av 
europeiska unionen.

Or. fr

Motivering

Då kravet på att ge publicitet åt programmet har integrerats i den grundläggande rättsakten, 
kan endast villkoren för genomförandet antas av delegerad akt. 

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 23 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder som 
krävs för detta underavsnitt, särskilt
rörande  

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder som 
krävs för detta underavsnitt rörande  

Or. fr

Motivering

Det bör vara en striktare reglering av kommissionens kapacitet att utföra  handlingar.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 24 – titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utdelning av mjölkprodukter till Stöd för distribution av mjölk- och 
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skolelever mjölkprodukter till skolelever

Or. fr

Motivering

För enkelhetens skull är det nödvändigt att effektivisera så mycket som möjligt redigering och 
beslut för de två stödprogrammen för distribution av livsmedel i skolorna.

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionsstöd ska beviljas för utdelning av 
vissa mjölkprodukter till skolbarn. 

1. Under de villkor som kommissionen 
beslutar, med hjälp av delegerade akter 
och genomförandeakter enligt artikel 25 
och 26, ska unionsstöd beviljas för 
distribution av vissa mjölkprodukter till 
skolor, förskolor och daghem som avses i 
artikel 20a

Or. fr

Motivering

För enkelhetens skull är det nödvändigt att effektivisera så mycket som möjligt redigering och 
beslut för de två stödprogrammen för distribution av livsmedel i skolorna.

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Unionsstöd enligt punkt 1 används 
inte för att ersätta finansieringen av 
redan befintliga nationella program som 
stöder konsumtionen av mjölkprodukter i 
skolan eller distribution som omfattar 
mjölk och mejeriprodukter i skolorna. Om 
en medlemsstat redan har genomfört ett 
program som kan dra nytta av unionsstöd 
enligt denna artikel och avser att öka det 
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eller göra det mer effektivt, särskilt med 
avseende på programmets målgrupp eller 
dess varaktighet, kan unionsstödet 
beviljas. I så fall  anger medlemsstaten i 
sin strategi för genomförande hur den 
avser att uttöka sitt program eller öka dess 
effektivitet.

Or. fr

Motivering

För enkelhetens skull är det nödvändigt att effektivisera så mycket som möjligt redigering och 
beslut för de två stödprogrammen för distribution av livsmedel i skolorna.

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Unionsprogrammet för att främja 
konsumtionen av mjölk och 
mjölkprodukter i skolorna påverkar inte 
andra olika nationella program som följer 
unionens lagstiftning och uppmuntrar till 
konsumtion av mjölk och mjölkprodukter 
i skolan.

Or. fr

Motivering

För enkelhetens skull är det nödvändigt att effektivisera så mycket som möjligt redigering och 
beslut för de två stödprogrammen för distribution av livsmedel i skolorna.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärder för att fastställa unionsstödet 
för all mjölk ska antas av rådet i enlighet 

utgår
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med artikel 43.3 i fördraget.

Or. fr

Motivering

Artikel 43.3 i fördraget är inte tillämplig. Denna ändring är i linje med den ståndpunkt som 
jordbruksutskottet antagit enligt den föreslagna förordningen (2010) 799 som anpassar den 
samlade ordningen till Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna offentliggör deras 
medverkan i stödprogrammet på 
bidragsorten och ger publicitet åt 
programmets subventionerande roll av 
europeiska unionen. 

Or. fr

Motivering

Revisionsrätten har starkt kritiserat dessa element. Det ska därför beaktas fullt ut och det bör 
ingå en upplsyningsskyldighet i den grundläggande rättssakten.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ta hänsyn till hur 
konsumtionsmönstren för 
mejeriprodukter utvecklas, till 
innovationer och utvecklingen på 
marknaden för mejeriprodukter och till 
näringsmässiga aspekter ska 
kommissionen genom delegerade akter 
fastställa vilka produkter som kan komma 
i fråga för programmet och anta regler om 

2. För att ta hänsyn till behovet av att 
försäkra sig om att programmet på ett 
effektivt sätt motsvarar de uppsatta målen 
får kommissionen genom delegerade akter 
anta regler om följande:
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de nationella eller regionala strategier som 
medlemsstaterna ska utarbeta för att få ta 
del av stödet och om programmets 
målgrupp.

a) vilka produkter som kan komma i fråga 
för programmet, med hänsyn till 
näringsmässiga aspekter,
b) programmets målgrupp,
c) de nationella eller regionala strategierna
som medlemsstaterna ska utarbeta för att få 
ta del av stödet, 

d) godkännande och val av 
stödansökningar,
e) uppföljning och utvärdering.

Or. fr

Motivering

Motiveringen till använda delegerade akter anses vara ett politiskt mål. Detta mål motiverar 
stödprorammet. Användningen av delegerade akter ska i sin tur motiveras av tekniska 
tekniska mål. För enkelhetens skull är det nödvändigt att effektivisera så mycket som möjligt 
redigering och beslut för de två stödprogrammen för distribution av livsmedel i skolorna. 
Stödprogrammet ska stimulera barn till sunda matvanor, det är ett viktigt klargörande.

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att öka medvetenheten om 
programmet får kommissionen genom 
delegerade akter kräva att skolorna ger 
publicitet åt programmets
subventionerande roll.

4. För att öka medvetenheten om 
programmet får kommissionen genom 
delegerade akter definiera villkor för hur
medlemsstaterna ger publicitet åt 
programmets subventionerande roll av 
europeiska unionen.

Or. fr

Motivering

För enkelhetens skull är det nödvändigt att effektivisera så mycket som möjligt redigering och 
beslut för de två stödprogrammen för distribution av livsmedel i skolorna. Stödprogrammet 
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ska stimulera barn till sunda matvanor, det är ett viktigt klargörande.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder som 
krävs för detta underavsnitt, särskilt
rörande 

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta nödvändiga 
åtgärder för detta underavsnitt rörande: 

Or. fr

Motivering

Det bör finnas striktare regler för kommissionens kapacitet att utföra handlingar och man bör 
effektivisera så långt som möjligt redigeringarna till de två stödprogrammen för distribution 
av livsmedel till skolorna.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 26 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) godkännande av sökande, 
stödansökningar och utbetalningar,

b) stödansökningar och utbetalningar,

Or. fr

Motivering

Det bör finnas striktare regler för kommissionens kapacitet att utföra handlingar och man bör 
effektivisera så långt som möjligt redigeringarna till de två stödprogrammen för distribution 
av livsmedel till skolorna.
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Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 26 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) fastställande av stöd för alla typer av 
mjölk och mejeriprodukter, med hänsyn 
till behovet av att tillräckligt uppmuntra 
mejeriutbudet i skolor, förskolor och 
daghem.

Or. fr

Motivering

Denna ändring är i linje med den ståndpunkt som jordbruksutskottet antagit enligt den 
föreslagna förordningen (2010) 799 som anpassar den samlade ordningen till 
Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Uppföljning och administrativ 
förvaltning av sektorn och marknaden för 
olivolja och bordsoliver.

Or. fr

Motivering

De allmänna målen för arbetsprogrammen är väsentliga delar som bör ingå i sin helhet i den 
grundläggande rättsakten. Detta är ett återupptagande av artikel 5 i förordning nr 867/2008. 
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Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Sprida information om de åtgärder 
som aktörsorganisationerna gör för att 
förbättra kvalitén på olivoljor och 
bordsoliver. 

Or. fr

Motivering

De allmänna målen för arbetsprogrammen är väsentliga delar som bör ingå i sin helhet i den 
grundläggande rättsakten. Detta är ett återupptagande av artikel 5 i förordning nr 867/2008. 

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får fastställa 
ytterligare villkor som preciserar de 
stödberättigande åtgärderna, förutsatt att 
dessa är möjliga att genomföra och 
presentera.

Or. fr

Motivering

Detta är en viktig bestämmelse som bör ingå i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 75 % för verksamhet i de områden som a) 75% för verksamhet i de områden som 
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avses i punkt 1 a, avses i punkt 1, led -a och a,

Or. fr

Motivering

Uppföljning och administrativ förvaltning av marknaden är en av de primära uppdrag som 
producentorganisationerna har. Detta ska återspeglas i samfinansieringen av 
arbetsprogrammen.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 75 % för arbetsprogram som genomförs 
i minst tre tredjeländer eller icke-
producerande medlemsstater av godkända 
aktörsorganisationer från minst två 
medlemsstater med produktion inom de 
områden som anges i punkt 1 c, och 50 % 
för annan verksamhet inom dessa områden.

c) 75 % för arbetsprogram som genomförs 
i minst tre tredjeländer eller icke-
producerande medlemsstater av godkända 
aktörsorganisationer från minst två 
medlemsstater med produktion inom de 
områden som anges i punkterna 1 c och d, 
och 50% för annan verksamhet inom dessa 
områden. 

Or. fr

Motivering

Bättre kvalitet är en nyckelfråga för olivoljesektorn. Detta ska återspeglas i 
samfinansieringen av arbetsprogrammen.

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) villkoren för godkännande av 
aktörsorganisationer inom stödordningen 
och för tillfällig eller slutgiltig indragning
av sådana godkännanden,

a) villkoren för godkännande av 
aktörsorganisationer inom stödordningen 
och för vägrad, tillfällig eller slutgiltig 
indragning av sådana godkännanden,

Or. fr
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Motivering

Det är ett återupptagande av tillämpningsområdet i enlighet med artiklarna 2 och 3 i 
förordning nr 867/2008.

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) åtgärder som kan komma i fråga för 
unionsfinansiering,

b) detaljåtgärder som kan komma i fråga 
för unionsfinansiering,

Or. fr

Motivering

De allmänna målen för arbetsprogrammen definierar ganska så exakt typen av
stödberättigande åtgärder för unionsfinansiering. Delegerade akter får endast hänföras till 
deras innehåll.

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Producentorganisationer inom sektorn 
för frukt och grönsaker får inrätta 
driftsfonder. Fonderna ska finansieras 
genom

1. Producentorganisationer och/eller deras 
sammanslutningar inom sektorn för frukt 
och grönsaker får inrätta driftsfonder. 
Fonderna ska finansieras genom

Or. fr

Motivering

Erfarenhet av verksamhetsprogram inom sektorn för frukt och grönsaker visar på behovet av 
att främja organisatoriska metoder som tillåter producenterna att få en lämplig storlek på 
marknaden, särskilt när det gäller åtgärder inom krisförebyggande och krishantering.  
Sammanslutningar av producentorganisationer kan vara en bra vektor.
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Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ekonomiska bidrag från medlemmarna 
eller själva producentorganisationen,

a) ekonomiska bidrag från:

i) medlemmarna och/eller själva 
producentorganisationen, 

ii) producentorganisationerna till deras 
sammanslutning. 

Or. fr

Motivering

Erfarenhet av verksamhetsprogram inom sektorn för frukt och grönsaker visar på behovet av 
att främja organisatoriska metoder som tillåter producenterna att få en lämplig storlek på 
marknaden, särskilt när det gäller åtgärder inom krisförebyggande och krishantering.  
Sammanslutningar av producentorganisationer kan vara en bra vektor.

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ekonomiskt stöd från unionen som får 
beviljas producentorganisationer, i enlighet 
med villkoren i delegerade akter och 
genomförandeakter som antas av 
kommissionen i enlighet med artiklarna 35 
och 36.

b) ekonomiskt stöd från unionen som får 
beviljas producentorganisationer eller 
deras sammanslutningar om de 
presenterar, hanterar och genomför ett 
verksamhetsprogram, i enlighet med 
villkoren i delegerade akter och 
genomförandeakter som antas av 
kommissionen i enlighet med artiklarna 35 
och 36.

Or. fr

Motivering

Se föregående ändringsförslag.



PE485.843v02-00 96/299 PR\904214SV.doc

SV

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Verksamhetsprogrammen inom sektorn 
för frukt och grönsaker ska ha minst två av 
de syften som avses i artikel 106 c eller 
följande syften:

1. Verksamhetsprogrammen inom sektorn 
för frukt och grönsaker ska ha minst två av 
de syften som avses i artikel 106 c eller två
av följande syften:

Or. fr

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förbättrad produktkvalitet. b) Förbättrad kvalitet på färska eller 
bearbetade produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Miljöåtgärder och produktionsmetoder 
som tar hänsyn till miljön, inbegripet 
ekologiskt jordbruk.

e) Miljöåtgärder, särskilt när det gäller 
vatten och produktions-, tillverknings- och 
bearbetningsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, inbegripet ekologiskt jordbruk och 
integrerad produktion.

Or. fr
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Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Sammanslutningar av 
producentorganisationer får ersätta sina 
medlemmar för hantering, behandling, 
genomförande och presentation av 
verksamhetsprogrammen. 
Sammanslutningarna får även presentera 
en delverksamhet som består av 
identifierade åtgärder men som inte 
genomförts av medlemsorganisationerna i 
deras verksamhetsprogram.
Delverksamheterna omfattas av samma 
regler som de andra 
verksamhetsprogrammen och de granskas 
tillsammans med 
verksamhetsprogrammen inom 
medlemsorganisationerna.
Medlemsstaterna ska se till att :
a) åtgärder för delverksamheter 
finansieras helt av bidrag från 
medlemsorganisationerna från berörd 
förening och att de medel som betalas tas 
från medlemsorganisationernas 
driftsfonder.  
b) åtgärder och motsvarande finansiella 
bidrag anges i verksamhetsprogrammet 
för varje medlemsorganisation.
c) det inte finns någon dubbel 
finansiering. 

Or. fr

Motivering

Erfarenhet av verksamhetsprogram inom sektorn för frukt och grönsaker visar på behovet av 
att främja organisatoriska metoder som tillåter producenterna att få en lämplig storlek på 
marknaden, särskilt när det gäller åtgärder inom krisförebyggande och krishantering.  
Sammanslutningar av producentorganisationer kan vara en bra vektor.
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Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) prognos och uppföljning av 
produktion och konsumtion,

Or. fr

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) stöd för nedläggning för omställning 
av :

Or. fr

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) investeringar för att bättre hantera 
volymer på marknaden. 

Or. fr
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Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder inom krisförebyggande och 
krishantering, inklusive återbetalning av 
kapital och ränta enligt tredje stycket, får 
inte uppgå till mer än en tredjedel av 
utgifterna enligt verksamhetsprogrammet.

Åtgärder inom krisförebyggande och 
krishantering, inklusive återbetalning av 
kapital och ränta enligt fjärde stycket, får 
inte uppgå till mer än 40% av utgifterna 
enligt verksamhetsprogrammet.

Or. fr

Motivering

Problemet med krisförebyggande och krishantering är en speciellt central del inom sektorn 
för frukt och grönsaker.  Verksamhetsprogrammen bör återspegla detta genom att förutse 
möjligheten till mer finansiering för åtgärder inom krisförebyggande och krishantering.

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skördeförsäkringar täcker de åtgärder 
som skyddar producenternas inkomster 
och stödjer producentorganisationernas 
och/eller deras medlemmars 
marknadsförluster vid naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp.

Or. fr

Motivering

Definitionerna är viktiga och ska omfattas av den grundläggande rättsakten. Detta är ett 
återupptagande av artikel 88 i förordning nr 543/2011.
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Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Producentorganisationer får teckna lån på 
kommersiella villkor för att finansiera 
åtgärder inom krisförebyggande och 
krishantering.  Återbetalning av kapital och 
ränta på sådana lån får i så fall ingå i 
verksamhetsprogrammet och därigenom 
vara berättigande till ekonomiskt stöd från 
unionen enligt artikel 32. Varje enskild 
åtgärd inom krisförebyggande och 
krishantering ska finansieras antingen
genom sådana lån eller direkt, men inte på 
båda dessa sätt.

Producentorganisationer får teckna lån på 
kommersiella villkor för att finansiera 
åtgärder inom krisförebyggande och 
krishantering.  Återbetalning av kapital och 
ränta på sådana lån får i så fall ingå i 
verksamhetsprogrammet och därigenom 
vara berättigande till ekonomiskt stöd från 
unionen enligt artikel 32. Varje enskild 
åtgärd inom krisförebyggande och 
krishantering kan finansieras genom 
sådana lån och/eller direkt, genom 
producentorganisationerna.

Or. fr

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I detta direktiv avses med
a) ”grön skörd”: en skörd av helt eller 
delvis osäljbara produkter, på ett givet 
område, före den normala skörden. 
Produkterna i fråga är inte skadade före 
grön skörd, vare sig på grund av klimat, 
sjukdom eller annan orsak.
b) ”obärgad skörd”: en skörd av helt eller 
delvis säljbara produkter,som inte är 
bärgad på det berörda området under den 
normala produktionscykeln. Förstörda 
produkter på grund av klimat eller 
sjukdom anses inte vara en icke-skörd.

Or. fr
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Motivering

Definitionerna är viktiga och ska omfattas av den grundläggande rättsakten. Detta är ett 
återupptagande av artikel 84 i förordning nr 543/2011.

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ekonomiska unionsstödet ska 
begränsas till högst 4,1 % av värdet av 
varje producentorganisations saluförda 
produktion.

2. Det ekonomiska unionsstödet ska 
begränsas till högst 4,1 % av värdet av 
varje producentorganisations saluförda 
produktion och/eller av dess 
sammanslutning.

Denna procentsats får dock ökas till 4,6 % 
av värdet av den saluförda produktionen 
under förutsättning att det belopp som 
överstiger 4,1 % av värdet av den saluförda 
produktionen endast används för åtgärder 
inom krisförebyggande och krishantering.  

Denna procentsats får dock ökas till 4,6 % 
av värdet av den saluförda produktionen av 
producentorganisationen, under 
förutsättning att det belopp som överstiger 
4,1 % av värdet av den saluförda 
produktionen endast används för åtgärder 
inom krisförebyggande och krishantering.  

Denna procentsats får dock ökas till 5% 
av värdet av den saluförda produktionen 
av sammanslutningen av 
producentorganisationer, under 
förutsättning att de åtgärder som avses i 
denna artikel, andra stycket, genomförs 
av en sammanslutning av 
producentorganisationer på 
medlemmarnas vägnar.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag i artikel 30. 
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Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Programmet presenteras av flera 
erkända producentorganisationer, 
grupperade genom ett gemensamt 
försäljningsdotterbolag.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag i artikel 30. 

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Det omfattar endast särskilt stöd för 
åtgärder som syftar till att främja 
konsumtionen av frukt och grönsaker och 
som riktar sig till skolbarn.

utgår

Or. fr

Motivering

Utdelningen av frukt och grönsaker till skolbarn omfattas redan av denna förordning genom 
bland annat programmet för konsumtion av frukt och grönsaker i skolan och gratis utdelning 
som avses i nästa punkt. Det bör inte främja dubbel- eller till och med trippel finansiering av 
samma åtgärd. 

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) genom gratis utdelning till b) genom gratis utdelning till 
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kriminalvårdsanstalter, skolor, offentliga
utbildningsinstitutioner och feriekolonier 
samt till sjukhus och ålderdomshem som 
utsetts av medlemsstaterna, varvid dessa 
ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till 
att de utdelade kvantiteterna utgör ett extra 
tillskott till de kvantiteter som normalt 
köps in av dessa inrättningar.

kriminalvårdsanstalter, skolor, 
utbildningsinstitutioner som förvaltas  eller 
godkänts av behöriga myndigheter i en 
medlemsstat och feriekolonier samt till 
sjukhus och ålderdomshem som utsetts av 
medlemsstaterna, varvid dessa ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att de 
utdelade kvantiteterna utgör ett extra 
tillskott till de kvantiteter som normalt 
köps in av dessa inrättningar.

Or. fr

Motivering

Privata skolor är inte undantagna från detta beslut.

Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska lämna in sina förslag 
till villkor till kommissionen som, genom 
genomförandeakter, får begära ändringar 
inom tre månader om den anser att 
förslaget inte gör det möjligt att uppnå de 
mål som fastställs i artikel 191 i fördraget 
och i unionens sjätte 
miljöhandlingsprogram. Även vid 
investeringar i enskilda jordbruksföretag 
som får stöd från verksamhetsprogrammen 
ska hänsyn tas till de målen.

Medlemsstaterna ska lämna in sina förslag 
till villkor till kommissionen som, genom 
genomförandeakter, antagna utan 
tillämpning av artikel 162.2 eller 3, får 
begära ändringar inom tre månader om den 
anser att förslaget inte gör det möjligt att 
uppnå de mål som fastställs i artikel 191 i 
fördraget och i unionens sjätte 
miljöhandlingsprogram. Även vid 
investeringar i enskilda jordbruksföretag 
som får stöd från verksamhetsprogrammen 
ska hänsyn tas till de målen.

Or. fr

Motivering

Detta är ett nödvändigt förfarande. 
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Ändringsförslag 171

Förslag till förordning
Artikel 35 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) stödberättigandet för åtgärder, 
verksamheter eller utgifter inom ramen för 
verksamhetsprogram och kompletterande 
nationella regler i detta sammanhang,  

iii) stödberättigandet för åtgärder, 
verksamheter eller utgifter inom ramen för 
verksamhetsprogram regler för 
investeringar i egna gårdar och
kompletterande nationella regler i detta 
sammanhang,  

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslagen till artiklarna 30 och 31. 

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Artikel 35 – led a – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) särskilda regler för fall där 
sammanslutningar av 
producentorganisationer ersätter, helt 
eller delvis, sina medlemmar för att 
hantera, behandla, genomföra och 
presentera verksamhetsprogrammen, 

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslagen till artiklarna 30 och 31.
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Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Artikel 35 – led c – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) särskilda regler för finansiering av 
verksamhetsprogrammen för 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, inbegripet 
kostnadstaken som avses i artikel 32.2,

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslagen till artiklarna 30 och 31.

Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Artikel 35 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) definitionen av återtag från marknaden, ii) villkoren under vilka återtag från 
marknaden utlöses,

Or. fr

Motivering

Detta är en viktig bestämmelse som bör ingå i den grundläggande rättsakten. 

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Artikel 35 – led d – led ix

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ix) definitionerna av grön skörd och 
obärgad skörd,

utgår

Or. fr
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Motivering

Detta är en viktig bestämmelse som bör ingå i den grundläggande rättsakten. Definitionerna 
av obärgad skörd och av grön skörd har återinförts i den grundläggande rättsakten. 

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Artikel 35 – led d – led xi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

xi) målen med skördeförsäkring, xi) villkoren som gäller för 
skördeförsäkring,

Or. fr

Motivering

Detta är en viktig bestämmelse som bör ingå i den grundläggande rättsakten. Då målen för 
skördeförsäkringar har definierats i den grundläggande rättsakten, kan endast villkoren för 
genomförandet antas av delegerad akt.

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Artikel 35 – led d – led xii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

xii) definitionen av ogynnsamma 
väderförhållanden,

utgår

Or. fr

Motivering

Detta är en viktig bestämmelse som bör ingå i den grundläggande rättsakten. 

Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) driftsfonder och program för 
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sammanslutningar av 
producentorganisationer,

Or. fr

Motivering

Erfarenhet av verksamhetsprogram inom sektorn för frukt och grönsaker visar på behovet av 
att främja organisatoriska metoder som tillåter producenterna att få en lämplig storlek på 
marknaden, särskilt när det gäller åtgärder inom krisförebyggande och krishantering.  
Sammanslutningar av producentorganisationer kan vara en bra vektor.

Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det åligger medlemsstaterna att planera 
och fastställa nödvändiga påföljder vid 
underlåtenhet att följa stödprogrammen.

Or. fr

Motivering

Detta är ett återupptagande av artikel 132 i förslaget till förordning (2010) 799 som anpassar 
den samlade marknadsordningen till Lissabonfördraget. Den bör ingå i denna förordning.

Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) forskningsprojekt och åtgärder till stöd 
för forskningsprojekt utan att detta 
påverkar tillämpningen av artikel 43.3 
leden d och e,

utgår

Or. fr
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Motivering

Forskning är grundläggande föratt de europeiska vinerna ska vara mera konkurrenskraftiga 
på den internationella scenen. Den bör ingå i de nationella stödprogrammen.

Ändringsförslag 181

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödåtgärder som en del av 
stödprogrammen upprättas på den 
geografiska nivå medlemsstaten bedömer 
vara den mest lämpliga. Innan de lämnas 
in till kommissionen, är stödprogrammen 
föremål för samråd med behöriga  
myndigheter och organ på lämplig nivå.

Or. fr

Motivering

Detta är en upprepning av ett viktigt beslut i artikel 133 i förslaget till förordning (2010) 799 
som anpassar den samlade marknadsordningen till Lissabonfördraget. Den bör ingå i denna 
förordning.

Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska lämna in ett enda 
förslag till stödprogram, vilket får ta 
hänsyn till regionala egenskaper.

Or. fr

Motivering

Detta är en upprepning av ett viktigt beslut i artikel 133 i förslaget till förordning (2010) 799 
som anpassar den samlade marknadsordningen till Lissabonfördraget. Den bör ingå i denna 
förordning.
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Ändringsförslag 183

Förslag till förordning
Artikel 40 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) forskning och utveckling enligt artikel 
43a. 

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag i artikel 38.

Ändringsförslag 184

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödprogrammen får endast inbegripa stöd 
till vinodlare i form av stödrättigheter som 
redan beslutats av medlemsstaterna senast 
1 december 2012 i enlighet med artikel 137
i förordning (EU) nr [KOM(2010)799] på 
de villkor som där anges.

Stödprogrammen får inbegripa stöd till 
vinodlare i form av stödrättigheter som 
redan beslutats av medlemsstaterna senast 
1 augusti 2013 i enlighet med artikel 103n
i förordning (EU) nr 1234/2007 på de 
villkor som där anges. 

Or. fr

Motivering

En överensstämmelse med förslaget till betänkande om system med samlat gårdsstöd och stöd 
till odlare.

Ändringsförslag 185

Förslag till förordning
Artikel 43a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43a
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Forskning och utveckling
Stöd till forskning och utveckling 
finansierar forskningsprojekt som 
förbättrar produktens kvalitet, 
produktionens miljöpåverkan och 
säkerhet. 

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag i artikel 38.

Ändringsförslag 186

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) återplantering av hälsoskäl. 

Or. fr

Motivering

Detta är en uppreppning av den ståndpunkt som jordbruksutskottet antagit enligt den 
föreslagna förordningen (2010) 799 som anpassar den samlade ordningen till 
Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 187

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd får inte beviljas för normal förnyelse 
av uttjänta vinodlingar.

Stöd får inte beviljas för normal förnyelse 
av uttjänta vinodlingar, det vill säga 
återplantering av samma sort på samma 
skifte och samma druvsort.

Or. fr
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Motivering

Detta är en uppreppning av den ståndpunkt som jordbruksutskottet antagit enligt den 
föreslagna förordningen (2010) 799 som anpassar den samlade ordningen till 
Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 188

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva ytterligare 
specifikationer, i synnerhet om åldern på 
den ersatta vinodlingen.

Or. fr

Motivering

Detta är en uppreppning av den ståndpunkt som jordbruksutskottet antagit enligt den 
föreslagna förordningen (2010) 799 som anpassar den samlade ordningen till 
Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 189

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tillåtelse att, utan hinder av 
bestämmelserna i del II avdelning I kapitel 
III avsnitt V underavsnitt II i förordning 
(EU) nr [KOM(2010)799] om 
övergångssystemet för planteringsrätter, ha 
både gamla och nya vinstockar samtidigt 
under en fastställd period på högst tre år, 
till dess att övergångssystemet för 
planteringsrätter har upphört att gälla, 
eller

a) Tillåtelse att, utan hinder av 
bestämmelserna i del II avdelning I kapitel 
III avsnitt V underavsnitt II i förordning 
(EU) nr 1234/2007 om övergångssystemet 
för planteringsrätter, ha både gamla och 
nya vinstockar samtidigt under en fastställd 
period på högst tre år, eller

Or. fr
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Ändringsförslag 190

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att lämna kvar druvor av kommersiell 
kvalitet på plantorna i slutet av den 
normala produktionscykeln (obärgad 
skörd) är inte att anses som grön skörd. 

Or. fr

Motivering

Detta är en uppreppning av den ståndpunkt som jordbruksutskottet antagit enligt den 
föreslagna förordningen (2010) 799 som anpassar den samlade ordningen till 
Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 191

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd för inrättande av gemensamma 
fonder får lämnas i form av tillfälligt och 
gradvis avtagande stöd för att täcka de 
administrativa kostnaderna för fonderna.

2. Stöd för inrättande av gemensamma 
fonder får lämnas i form av tillfälligt och 
gradvis avtagande stöd för att täcka de 
administrativa kostnaderna för fonderna, 
enligt det sätt som avses i artikel 28.2 och 
3 i förordning (EU) nr […] om stöd för 
landsbygdsutveckling genom Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU).

Or. fr

Motivering

För att skapa klarhet och rättssäkerhet, bör överenskommedet läggas i de olika förordningar 
som styr den gemensamma jordbrukspolitiken.
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Ändringsförslag 192

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd för skördeförsäkring ska bidra till 
att trygga producenternas intäkter när dessa 
påverkas av naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderleksförhållanden, sjukdomar eller 
skadedjursangrepp.

1. Stöd för skördeförsäkring ska bidra till 
att trygga producenternas intäkter och ta 
hand om producentorganisationernas 
och/eller deras medlemmars 
marknadsförluster, när dessa påverkas av 
naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderleksförhållanden, sjukdomar eller 
skadedjursangrepp.

Or. fr

Motivering

Man bör anpassa omfattningen av skördeförsäkringen i denna artikel till den som anges i 
artikel 31.2.

Ändringsförslag 193

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd får beviljas för materiella och 
immateriella investeringar i 
bearbetningsanläggningar, infrastruktur för 
vinframställning och saluföring av vin som 
förbättrar företagets totala resultat och 
avser ett eller flera av följande områden:

1. Stöd får beviljas för materiella och 
immateriella investeringar i 
bearbetningsanläggningar, infrastruktur för 
vinframställning, 
destillationsanläggningar och saluföring 
av vin som förbättrar företagets totala 
resultat och avser ett eller flera av följande 
områden: 

Or. fr
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Motivering

Det måste göras investeringar i destillationsanläggningar som spelar en miljömässig roll för 
att eliminera biprodukter, berättigade till nationella stödprogram, särskilt för att stödja 
investeringar för återvinning och bearbetning av biprodukter och förbättrad  
energiprestanda.

Ändringsförslag 194

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bearbetning och återvinning av 
biprodukter från brännerier eller 
investeringar som bidrar till ökad 
energiprestanda vid brännerier. 

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att göra investeringar som görs av brännerier, som har betydelse 
för miljön eftersom de avskaffar biprodukter, berättigade till stöd från nationella program, 
särskilt för investeringar i bearbetning och återvinning av biprodukter och i ökad 
energiprestanda vid brännerier. 

Ändringsförslag 195

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det högsta tillämpliga stödbeloppet ska 
grundas på kostnaderna för insamling och 
bearbetning och fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter i 
enlighet med artikel 51.

2. Det högsta tillämpliga stödbeloppet ska 
grundas på kostnaderna för insamling och 
bearbetning och är fastställda av 
kommissionen genom genomförandeakter i 
enlighet med artikel 51.

Or. fr

Motivering

Det är en felöversättning som orsakar en inkonsekvens.
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Ändringsförslag 196

Förslag till förordning
Artikel 50 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ansvaret för utgifterna från den dag då 
stödprogrammen eller ändringar av dessa 
inkommer till den dag de börjar gälla.

a) Om ansvaret för utgifterna från den dag 
då stödprogrammen eller ändringar av 
dessa inkommer till den dag de börjar 
gälla.

Or. fr

Ändringsförslag 197

Förslag till förordning
Artikel 50 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ändringar av stödprogram som har 
börjat gälla.

c) Om ändringar av stödprogram som har 
börjat gälla.

Or. fr

Ändringsförslag 198

Förslag till förordning
Artikel 50 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) krav och trösklar i samband med 
förskottsutbetalningar, inklusive kravet på 
en säkerhet vid förskott,

d) Om krav och trösklar i samband med 
förskottsutbetalningar, inklusive kravet på 
en säkerhet vid förskott.

Or. fr
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Ändringsförslag 199

Förslag till förordning
Artikel 50 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Allmänna bestämmelser och definitioner 
för tillämpningen av detta avsnitt.

utgår

Or. fr

Motivering

Allmänna beslut och definitioner ligger under lagstiftarens ansvar. Det är därför inte upp till 
kommisionen att anta dem.

Ändringsförslag 200

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till den 
unionsfinansiering som föreskrivs i artikel 
2 ska medlemsstaterna genomföra en studie 
över produktions- och saluföringsstrukturer 
inom biodlingssektorn på sina respektive 
territorier.

3. För att vara berättigade till den 
unionsfinansiering som föreskrivs i artikel 
2 ska medlemsstaterna upprätta ett 
tillförlitligt identifieringssystem för 
periodisk inventering av bibestånden och 
genomföra en studie över produktions- och 
saluföringsstrukturer inom 
biodlingssektorn på sina respektive 
territorier.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar  Europaparlamentets krav i sina resolutioner om biodling 
den 25 november 2010 och den 15 november 2011.
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Ändringsförslag 201

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Biodlingsprogrammen är utvecklade i 
nära samråd med branschorganisationer 
och kooperativ inom biodling.

Or. fr

Motivering

Europaparlamentet betonade i sina resolutioner den 25 november 2010 och den 15 november 
2011 behovet av samråd med biodlare i utvecklingen av program, för att säkerställa deras 
effektivitet och  för ett effektivt genomförande Det är därför nödvändigt att återinföra denna 
skyldighet som inte längre finns med i den föreslagna förordningen.

Ändringsförslag 202

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Åtgärder som kan ingå i 
biodlingsprogammen är:
a) tekniskt stöd till biodlare och 
biodlingsorganisationer,
b) bekämpning mot angripare och 
sjukdomar från bikupor, särksilt 
varroakvalster,
c) rationalisering vid flyttning av 
bisamhällen,
d) stöd till materiella och immateriella 
investeringar för produktion eller 
marknadsföring av biprodukter för att 
förbättra den totala prestandan för 
företag, och särskilt till laboratorier som 
utför fysikalis-kemiska analyser av 
honungen,
e) övervakning av bistammar i unionen 
och stöd för utsättning,
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f) samarbete med specialiserade 
organisationer vid genomförandet av 
forskningsprogram om biodling och 
biodlingsprodukter, 
g) marknadsövervakning,
h) förbättra produktkvaliteten för en 
bättre utveckling av produkter på 
marknaden, 
i) inrättandet av ett system för spårbarhet 
och certifiering av honung som säljs till 
slutkonsumenter,

Or. fr

Motivering

Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen uttryckt sitt intresse i sina resolutioner om 
biodlingsprogrammen på grund av den strategiska betydelsen av biodlingsindustrin för 
biologisk mångfald i unionen. Det är därför viktigt att innehållet i programmen bibehålls i 
den grundläggande rättsakten. Denna lista är baserad på den som finns i artikel 149 i 
förslaget till förordning (2010) 799 som anpassar den samlade marknadsordningen till 
Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 203

Förslag till förordning
Artikel 53 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vilka åtgärder som får ingå i 
biodlingsprogram

a) Uppgifter om vilka åtgärder som får 
ingå i biodlingsprogram.

Or. fr

Motivering

Den allmänna defintionen av åtgärder som kan ingå i biodlingsprogrammen har återinförts 
till grundrättsakten, endast uppgifter om dessa åtgärder ska vidtas genom en delegerad akt.
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Ändringsförslag 204

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En produkt som är avsedd att saluföras 
ska anses överensstämma med den 
allmänna handelsnormen om den 
överensstämmer med en gällande norm, 
som antagits av någon av de internationella 
organisationer som förtecknas i bilaga V.

3. Utan att det påverkar eventuella 
ytterligare krav i Europeiska unionen 
från medicinska, kommersiella, etiska 
eller andra områden, ska en produkt som 
är avsedd att saluföras anses 
överensstämma med den allmänna 
handelsnormen om den överensstämmer 
med en gällande norm, som antagits av 
någon av de internationella organisationer 
som förtecknas i bilaga V.

Or. fr

(punkt 3 i ändringsförslag 5 i rapporten A7-0281/2011)

Motivering

För alla ändringar av artiklarna 56 till 68 rör det sig om en upprepning av ståndpunkten som 
jordbrukskommittén antagit i förslaget till förordning (2010 738 om handelsnormer.

Ändringsförslag 205

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning hindrar inte 
medlemsstaterna att anta eller behålla 
nationella bestämmelser om aspekter av 
marknadsföring som den explicit inte 
harmoniserar. Dessutom kan 
medlemsstaterna anta eller behålla 
nationella bestämmelser om 
handelsnormer för sektorer eller 
produkter som regleras av de allmänna 
handelsnormerna, förutsatt att sådana 
bestämmelser är förenliga med 
unionsrätten samt regler för den inre 
marknaden.
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Or. fr

(punkt 3 i ändringsförslag 5 i rapporten A7-0281/2011)

Ändringsförslag 206

Förslag till förordning
Artikel 57 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bemöta förändringar i 
marknadssituationen och ta hänsyn till 
varje sektors särprägel ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 i syfte att anta, 
ändra och medge undantag från de krav 
som gäller för den allmänna 
handelsnormen enligt artikel 56.1, och de 
regler om överensstämmelse som avses i 
artikel 56.3.

För att bemöta förändringar i 
marknadssituationen och ta hänsyn till 
varje sektors särprägel ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 i syfte att 
komplettera, ändra och medge undantag 
från de krav som gäller för den allmänna 
handelsnormen enligt artikel 56.1, eller 
avvikelser från dessa kriterier.

Or. fr

(anpassas från stycke 1a i ändringsförslag 5 i rapporten A7-0281/2011)

Motivering

Det åligger parlamentet och rådet att anta kriterier för allmänna normer. För alla ändringar 
av artiklarna 56 till 68 rör det sig om en upprepning av ståndpunkten som 
jordbrukskommittén antagit i förslaget till förordning (2010 738 om handelsnormer.

Ändringsförslag 207

Förslag till förordning
Artikel 57 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta, i enlighet med 
artikel 160, delegerade akter om regler 
som fastställer villkoren för 
genomförande och för övervakning av 
överensstämmelser som avses i artikel 
56.3, med hänsyn till behovet av att inte 
sänka den allmänna handelsnorm till den 
grad att kvaliteten på europeiska 
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produkter skulle börja minska.

Or. fr

(anpassas från stycke 1a i ändringsförslag 5 i rapporten A7-0281/2011)

Motivering

Det åligger parlamentet och rådet att anta kriterier för allmänna normer. För alla ändringar 
av artiklarna 56 till 68 rör det sig om en upprepning av ståndpunkten som 
jordbrukskommittén antagit i förslaget till förordning (2010 738 om handelsnormer.

Ändringsförslag 208

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta hänsyn till konsumenternas 
förväntningar, för att förbättra de 
ekonomiska villkoren för produktion och 
saluföring av jordbruksprodukter och för 
att bidra till att jordbruksprodukterna håller 
hög kvalitet ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 avseende de 
handelsnormer som avses i artikel 55 i alla 
handelsled samt att anta undantag från 
tillämpningen av sådana normer, i syfte att 
göra anpassningar till de ständigt skiftande 
marknadsvillkoren och till utvecklingen i 
konsumenternas efterfrågan och för att ta 
hänsyn till utvecklingen när det gäller 
relevanta internationella normer och 
undvika att det uppstår hinder för 
produktutvecklingen.

1. För att ta hänsyn till konsumenternas
förväntningar, för att förbättra de 
ekonomiska villkoren för produktion och 
saluföring av jordbruksprodukter och för 
att bidra till att jordbruksprodukterna håller 
hög kvalitet ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 avseende de 
handelsnormer som avses i artikel 55 i alla 
handelsled samt att anta undantag från 
tillämpningen av sådana normer, endast 
under en begränsad tid och i 
undantagsfall, i syfte att göra anpassningar 
till de ständigt skiftande marknadsvillkoren 
och till utvecklingen i konsumenternas 
efterfrågan och för att ta hänsyn till 
utvecklingen när det gäller relevanta 
internationella normer och undvika att det 
uppstår hinder för produktutvecklingen.

Or. fr
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Ändringsförslag 209

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anpassningar och företag bör inte 
drabbas av några extra kostnader som 
stöds av enbart lantbrukare.

Or. fr

Ändringsförslag 210

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionens befogenhet att ändra 
de undantag och avvikelser för gällande 
normer gäller inte i bilaga VII.

Or. fr

Ändringsförslag 211

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Andra definitioner, beteckningar 
och/eller varubeskrivningar än de som 
anges i denna förordning och förteckningar 
över slaktkroppar och delar av dessa för 
vilka bilaga VI gäller.

a) Andra definitioner, beteckningar 
och/eller varubeskrivningar än de som 
anges i denna förordning och förteckningar 
över slaktkroppar och delar av dessa för 
vilka bilaga VI gäller, däremot gäller 
denna punkt inte vinprodukter.

Or. fr
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Ändringsförslag 212

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Presentation, varubeskrivningar, 
märkning kopplad till obligatoriska 
handelsnormer, förpackning, regler som 
ska gälla för förpackningscentraler, 
märkning, emballering, skördeår och 
användning av särskilda uttryck.

d) Presentation, varubeskrivningar, 
märkning kopplad till obligatoriska 
handelsnormer, förpackning, regler som 
ska gälla för förpackningscentraler, 
märkning, emballering, och användning av 
särskilda uttryck, med undantag för 
vinprodukter.

Or. fr

Ändringsförslag 213

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Typ av jordbruks- och 
produktionsmetod, inbegripet oenologiska 
metoder och tillhörande administrativa 
föreskrifter, och tillverkningsprocess.

g) Typ av jordbruks- och 
produktionsmetod, och tillhörande 
administrativa föreskrifter, och 
tillverkningsprocess.

Or. fr

Ändringsförslag 214

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Blandning (coupage) av must och vin, 
inbegripet definitioner av detta, blandning 
och restriktioner för detta.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 215

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De sektor- eller produktspecifika 
handelsnormer som antas i enlighet med 
punkt 1 ska fastställas utan att det påverkar 
tillämpningen av avsnitt IV i förordning 
(EU) nr [KOM(2010) 733] om 
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter
och hänsyn ska därvid tas till 

3. De sektor- eller produktspecifika 
handelsnormer som antas i enlighet med 
punkt 1 ska fastställas utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna om 
fakultativa reserverade termer som anges i 
artikel 67a och i bilaga VIIa, och hänsyn 
ska därvid tas

Or. fr

Ändringsförslag 216

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) konsumenternas intresse av att få riktig 
och tydlig produktinformation, även om 
produktionsplatsen, vilken från fall till fall 
ska fastställas på lämplig geografisk nivå,

c) konsumenternas intresse av att få riktig 
och tydlig produktinformation, även om 
produktionsplatsen, vilken från fall till fall 
ska fastställas på lämplig geografisk nivå, 
efter en konsekvensbeskrivning av de 
kostnader och administrativa bördor som 
bärs av aktörer, liksom fördelarna för 
producenter och konsumenter,

Or. fr

Motivering

För alla ändringsförslag av artiklarna 59, 60, 61, 62, 66, 67a till 67e och 68,  rör det sig om 
en upprepning av ståndpunkten som jordbrukskommittén antagit i förslaget till förordning 
(2010 738 om handelsnormer.
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Ändringsförslag 217

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) behovet av att bevara de naturliga och 
nödvändiga egenskaperna hos 
produkterna och se till att 
sammansättningen av produkten i fråga 
inte förändras betydligt.

Or. fr

Ändringsförslag 218

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) fjäderfäkött, e) fjäderfäkött och ägg,

Or. fr

Ändringsförslag 219

Förslag till förordning
Artikel 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ta hänsyn till varje sektors särprägel 
ska kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
om toleranser för varje norm; utöver 
toleransen ska ett helt parti av en produkt 
anses inte överensstämma med normen.

För att ta hänsyn till varje sektors särprägel 
ska kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
om toleranser för varje norm; utöver 
toleransen ska ett helt parti av en produkt 
anses inte överensstämma med den 
specifika normen. Denna tolerans 
definieras av trösklar och ändrar inte den 
egentliga kvaliteten hos produkten och 
gäller endast för vikt, storlek och andra 
mindre kriterier. 
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Or. fr

Ändringsförslag 220

Förslag till förordning
Artikel 61 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får anta eller behålla 
ytterligare nationell lagstiftning för 
produkter med unionens handelsnorm , 
förutsatt att dessa bestämmelser är 
förenliga med unionsrätten och 
respekterar principen om fri rörlighet för 
varor.

Or. fr

(ändringsförslag 11 i rapporten A7-0281/2011)

Ändringsförslag 221

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid framställning och lagring i unionen 
av de produkter som förtecknas i del II i 
bilaga VI får endast de oenologiska 
metoder som är tillåtna enligt bilaga VII 
och som föreskrivs i artiklarna 59.2 g,
65.2 och 65.3 användas.

1. Vid framställning och lagring i unionen 
av de produkter som förtecknas i del II i 
bilaga VI får endast de oenologiska 
metoder som är tillåtna enligt bilaga VII 
och som föreskrivs i artiklarna 65.2 och 
65.3 användas. 

Or. fr
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Ändringsförslag 222

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, när den godkänner
oenologiska metoder för vin enligt artikel 
59.2 g,

2. Kommissionen ska, när den föreslår att 
godkänna oenologiska metoder för vin 
enligt punkt 1,

Or. fr

Ändringsförslag 223

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ta hänsyn till eventuella risker för att 
konsumenterna vilseleds på grund av 
förväntningar och uppfattningar och i 
samband med detta undersöka vilka 
informationsmöjligheter som finns och kan 
utnyttjas för att undvika sådana risker,

c) ta hänsyn till eventuella risker för att 
konsumenterna vilseleds på grund av  
motsvarande förväntningar och en väl 
etablerad uppfattning om produkten, och i 
samband med detta undersöka vilka 
informationsmöjligheter som finns och kan 
utnyttjas för att undvika sådana risker,

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med ståndpunkten som intagits i rapporten García Pérez om 
handelsnormer (A7-281/2011) - förslag KOM(2010) 738).

Ändringsförslag 224

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vid behov, genom 
genomförandeakter, fastställa de metoder 

3. De metoder som avses i artikel 59.3 d 
för de produkter som förtecknas i del II i 
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som avses i artikel 59.3 d för de produkter 
som förtecknas i del II i bilaga VI. 
Metoderna ska baseras på en relevant 
metod som rekommenderats och 
offentliggjorts av OIV, utom om en sådan 
metod skulle vara ineffektiv eller olämplig 
med tanke på det legitima mål som man 
önskar uppnå. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
162.2.

bilaga VI antas i enlighet med artikel 43.2 
i fördraget. Metoderna ska baseras på en 
relevant metod som rekommenderats och 
offentliggjorts av OIV, utom om en sådan 
metod skulle vara ineffektiv eller olämplig 
med tanke på det mål som man önskar 
uppnå i unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 225

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I avvaktan på att sådana regler antas ska 
man tillämpa de metoder som är tillåtna i 
den berörda medlemsstaten.

I avvaktan på att sådana bestämmelser ska 
antas ska man tillämpa de metoder och 
regler som är tillåtna i den berörda 
medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 226

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får anta eller 
bibehålla handelsnormer för sektorer 
eller produkter då bestämmelserna är 
förenliga med unionsrätten.

Or. fr

(ändringsförslag 13 i rapporten A7-0281/2011)
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Ändringsförslag 227

Förslag till förordning
Artikel 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ta hänsyn till särdragen i handeln 
mellan unionen och vissa tredjeländer och 
till vissa jordbruksprodukters särskilda 
egenskaper ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att fastställa 
villkor för när importerade produkter ska 
anses hålla en likvärdig nivå av 
överensstämmelse med unionens krav när 
det gäller handelsnormer och när det får 
göras undantag från artikel 58 samt för att 
fastställa regler för tillämpningen av 
handelsnormer på produkter som 
exporteras från unionen.

För att ta hänsyn till särdragen i handeln 
mellan unionen och vissa tredjeländer och 
till vissa jordbruksprodukters särskilda 
egenskaper och till att garantera att 
konsumenterna inte vilseleds på grund av  
motsvarande förväntningar och en väl 
etablerad uppfattning om produkten, får 
åtgärder antas i enlighet med artikel 43.2 
i fördraget för att definiera villkor för när 
importerade produkter ska anses hålla en 
likvärdig nivå av överensstämmelse med 
unionens krav när det gäller handelsnormer 
och när det får göras undantag från artikel 
58 samt för att fastställa regler för 
tillämpningen av handelsnormer på 
produkter som exporteras från unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 228

Förslag till förordning
Del II – avdelning II – kapitel I – underavsnitt 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UNDERAVSNITT 4A
FAKULTATIVA RESEVERADE 

TERMER
Artikel 67a
Räckvidd

System för fakultativa reserverade termer 
upprättas för att hjälpa jordbrukare, vars 
jordbruksprodukter har egenskaper och 
specifikationer som ger dem värde som 
bör kommuniceras ut på den inre 
marknaden i syfte att stödja och 
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komplettera särskilda handelsnormer.
Artikel 67b

Befintliga fakultativa reserverade termer
1. Fakultativa reserverade termer som 
omfattas av detta system vid dagen för 
ikraftträdandet av denna förordning finns 
förtecknade i bilaga VIIa till denna 
förordning, med instrumenten för 
upprättandet av termerna i fråga och 
deras användningsvillkor.
2. De fakultativa reserverade termerna 
som avses i punkt 1 fortsätter att gälla, 
med förbehåll för eventuella ändringar, 
om de inte upphävts i enlighet med artikel 
67c.

Artikel 67c
Reservation, ändring och upphävande av 

fakultativa reserverade termer
För att spegla konsumenternas 
förväntningar, framstegen i vetenskaplig 
och teknisk kunskap, situationen på 
marknaden och utvecklingen av 
handelsnormer samt internationella 
standarder, ska kommissionen ges 
befogenhet att anta rättsakter enligt 
artikel 160 för att:
a) behålla ytterligare fakultativa 
reserverade termer genom att precisera 
användningsvillkoren,
b) ändra användningsvillkoren för en 
fakultativ reserverad term, eller
c) upphäva en fakultativ reserverad term.

Artikel 67d
Ytterligare fakultativa reserverade termer
1. En term får endast godtas som 
ytterligare fakultativ reserverad term om 
den uppfyller följande kriterier:
a) termen berör en produktegenskap eller 
en särskild produktion eller en förädling 
och en handelsnorm enligt en strategi 
sektor för sektor,
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b) användningen av termen ger värde åt 
produkten jämfört med liknande 
produkter, och
c) produkten har marknadsförts med 
utmärkande drag eller egenskap som 
avses i punkt a,  som identifierats för 
konsumenter i flera medlemsstater.
Kommissionen tar hänsyn till alla 
relevanta internationella standarder och 
vanliga reserverade termer som finns för 
produkter eller berörda sektorer.
2. Fakultativa termer, som beskriver de 
tekniska egenskaperna hos produkten för 
den obligatoriska tillämpningen av 
handelsnormen och som inte är avsedda 
att informera konsumenterna om dess 
egenskaper, är inte skyddade i enlighet 
med detta system.
3. För att ta hänsyn till de särdrag inom 
vissa sektorer och konsumenternas 
förväntningar, ska kommissionen ges 
befogenhet att anta, i enlighet med artikel 
160, delegerade akter om detaljerade 
regler om krav för att skapa ytterligare 
fakultativa reserverade termer som avses i 
punkt 1.

Artikel 67e
Begränsning för att använda fakultativa 

reserverade termer
1. En fakultativ reserverad term får 
endast användas för att beskriva 
produkter som uppfyller motsvarande 
användningsvillkor.
2. Medlemsländerna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att försäkra sig om att 
produktmärkningen inte orsakar 
förväxling med de fakultativa reserverade 
termerna.
3. Kommissionen ges befogenhet att anta, 
i enlighet med artikel 160, delegerade 
akter om reglerna för användning av 
fakultativa reserverade termer.

Or. fr
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(text anpassar i ändringsförslag 15 i rapporten A7-0281/2011)

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med ståndpunkten som intagits av jordbruksutskottet i 
rapporten om handelsnormer (A7-281/2011) - förslag KOM(2010) 738).

Ändringsförslag 229

Förslag till förordning
Artikel 68 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) fastställa regler för de nationella 
förfaranden och för återkallelse och 
förstöring av vinprodukter som inte 
uppfyller i denna förordning,

Or. fr

(ändringsförslag 17 i rapporten A7-0281/2011)

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med ståndpunkten som intagits i rapporten García Pérez om 
handelsnormer (A7-281/2011) - förslag KOM(2010) 738).

Ändringsförslag 230

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid tillämpning av punkterna aiii och 
biii i den första punkten, avser man med 
"produktion” all verksamhet, från att 
skörda druvorna till slutet av processen 
för vinframställning, med undantag av 
tillverkningsprocess innan produktionen.
Vid tillämpning av punkt bii i första 
punkten är druvor som får, i en 
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proportion upp till 15%, inte komma från 
ett avgränsat geografiskt område, kommer 
från medlemsstaten eller det tredje land 
som ligger i det avgränsade området
Med undantag av punkterna aiii och biii i 
första stycket och förutsatt att de 
specifikationer som anges i artikel 71.2 
förutser det, får en produkt med en 
skyddad ursprungsbeteckning eller 
geografisk beteckning göras till vin
a) i ett område som ligger nära det 
avgränsade området i fråga, eller
b) i ett område inom samma 
administrativa enhet eller i en 
angränsande administrativ enhet, i 
enlighet med nationella regler, eller 
c)om en ursprungsbeteckning eller en 
geografisk beteckning är 
gränsöverskridande, eller om ett avtal om 
kontrollåtgärder finns mellan två eller fler 
medlemsstater eller mellan en eller flera 
medlemsstater och ett eller flera tredje 
land, i ett område nära det avgränsade 
området i fråga. 
Med undantag av punkterna aiii i första 
stycket och förutsatt att de specifikationer 
som anges i artikel 71.2 förutser det, får 
en produkt göras till mousserande vin 
med en skyddad ursprungsbeteckning 
utanför ett område som ligger nära det 
avgränsade området i fråga, om denna 
praxis fanns innan den 1 mars 1986.

Or. fr

(ändringsförslag 26 i rapport A7-0322/2011 utan stycke 2c)

Motivering

Definitionerna är viktiga och ska omfattas av den grundläggande rättsakten. Denna ändring 
är i linje med den ståndpunkt som jordbruksutskottet antagit enligt den föreslagna 
förordningen (2010) 799 som anpassar den samlade ordningen till Lissabonfördraget.
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Ändringsförslag 231

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en ursprungsbeteckning eller en 
geografisk beteckning skyddas i enlighet 
med denna förordning, ska en ansökan 
om registrering av ett varumärke vars 
användning omfattas av artikel 80.2, och 
som avser en produkt ur någon av de 
kategorier som förtecknas i bilaga VI del 
II, avslås om ansökan om 
varumärkesregistrering lämnas in efter den 
dag då ansökan om skydd av 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning lämnats in till kommissionen 
och ursprungsbeteckningen eller den 
geografiska beteckningen därefter skyddas.

1. Registreringen av ett varumärke som 
innehåller en skyddad 
ursprungsbeteckning eller en skyddad 
geografisk beteckning skyddas i enlighet 
med denna förordning, eller utgörs av en 
sådan benämning eller indikation, vars 
användning omfattas av artikel 80.2, och 
som avser en produkt ur någon av de 
kategorier som förtecknas i bilaga VI del 
II, avslås om ansökan om 
varumärkesregistrering lämnas in efter den 
dag då inlämning om skydd av 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning lämnats in till kommissionen 
och ursprungsbeteckningen eller den
geografiska beteckningen därefter skyddas.

Or. fr

Motivering

Dessa bestämmelser bör anpassas med de som gäller för spridrycker med geografisk 
beteckning, som föreskrivs i artikel 23 i förordning nr 110/2008. Dessa föreskrifter ger bättre 
skydd mot varumärken och föreskriver i händelse av konflikt att ett varumärke ska, för att 
erkännas, ha registrerats antingen före dagen för GI skydd, vilket också är fallet för SUB och 
SGB vin, det vill säga före den 1 januari 1996 (datum för ikraftträdandet av avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter) som fram till nu var specifikt för 
spritdrycker.

Ändringsförslag 232

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 78.2 får ett varumärke vars
användning omfattas av artikel 80.2, 
fortsätta att användas eller förnyas även 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 78.2 får ett varumärke vars 
användning omfattas av artikel 80.2, 
fortsätta att användas eller förnyas även om 
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om en ursprungsbeteckning eller 
geografisk beteckning har skyddats, om det 
har lämnats in en ansökan för varumärket 
i fråga eller om det har registrerats eller, i 
enlighet med den tillämpliga lagstiftningen, 
förvärvats genom användning inom 
unionen före den dag då ansökan om 
skydd av ursprungsbeteckningen eller den 
geografiska beteckningen lämnades in till
kommissionen, såvida det inte finns skäl 
att ogiltigförklara eller häva 
varumärkesregistreringen enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om 
tillnärmningen av medlemsstaternas 
varumärkeslagar eller rådets förordning 
(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 
om gemenskapsvarumärken. 

en ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning har skyddats, om det har
lämnats in en ansökan för varumärket i 
fråga eller om det har registrerats eller, i 
enlighet med den tillämpliga lagstiftningen, 
förvärvats i god tro genom användning 
inom unionen, antingen före den dag då 
ansökan om skydd av
ursprungsbeteckningen eller den
geografiska beteckningen i 
ursprungslandet, vilket är före den 1 
januari 1996, såvida det inte finns skäl att 
ogiltigförklara eller häva 
varumärkesregistreringen enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om 
tillnärmningen av medlemsstaternas 
varumärkeslagar eller rådets förordning 
(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 
om gemenskapsvarumärken.

Or. fr

Motivering

Dessa bestämmelser bör anpassas med de som gäller för spridrycker med geografisk 
beteckning, som föreskrivs i artikel 23 i förordning nr 110/2008. Dessa föreskrifter ger bättre 
skydd mot varumärken och föreskriver i händelse av konflikt att ett varumärke ska, för att 
erkännas, ha registrerats antingen före dagen för GI skydd, vilket också är fallet för SUB och 
SGB vin, det vill säga före den 1 januari 1996 (datum för ikraftträdandet av avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter) som fram till nu var specifikt för 
spritdrycker.

Ändringsförslag 233

Förslag till förordning
Artikel 83 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ eller på 
motiverad begäran av en medlemsstat, ett 
tredjeland eller en fysisk eller juridisk 
person som har ett legitimt intresse, genom 
en genomförandeakt, fatta beslut om att dra 
in skyddet av en ursprungsbeteckning eller 
en geografisk beteckning om villkoren i 

Kommissionen får, på eget initiativ eller på 
motiverad begäran av en medlemsstat, ett 
tredjeland eller en fysisk eller juridisk 
person som har ett legitimt intresse, och 
efter att ha hört de berörda sökande som 
anges i artikel 72, genom en 
genomförandeakt, fatta beslut om att dra in 
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motsvarande produktspecifikation inte 
längre är uppfyllda.

skyddet av en ursprungsbeteckning eller en 
geografisk beteckning om villkoren i 
motsvarande produktspecifikation inte 
längre är uppfyllda.

Or. fr

Ändringsförslag 234

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, vidta motsvarande 
formella åtgärder för att ta bort vinnamn 
som omfattas av artikel 191.3 i förordning 
(EU) nr [KOM(2010)799] från det register 
som avses i artikel 81.

2. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, vidta motsvarande 
formella åtgärder för att ta bort vinnamn 
som omfattas av artikel 118s, punkt 3 i 
förordning (EU) nr 1234/2007 från det 
register som avses i artikel 81.

Or. fr

Ändringsförslag 235

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får på eget initiativ till och 
med den 31 december 2014, genom 
genomförandeakter, fatta beslut om att dra 
in det skydd för befintliga skyddade 
vinnamn som avses i punkt 1 i denna 
artikel om de inte uppfyller villkoren i 
artikel 70.

Kommissionen får på eget initiativ till och 
med den 31 december 2014, genom 
genomförandeakter, och efter att ha hört 
de berörda sökande som anges i artikel 
72, fatta beslut om att dra in det skydd för 
befintliga skyddade vinnamn som avses i 
punkt 1 i denna artikel om de inte uppfyller 
villkoren i artikel 70.

Or. fr
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Ändringsförslag 236

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) principer för avgränsningen av det 
geografiska området, och  

a) ytterligare detaljer för avgränsningen av 
det geografiska området, och  

Or. fr

Motivering

Principerna för avgränsning av områden som är väsentliga delar i den grundläggande 
rättsakten, får endast ytterligare detaljer ändras genom delegerad akt.

Ändringsförslag 237

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) definitioner, restriktioner och undantag 
rörande produktionen i det avgränsade 
geografiska området.

b) restriktioner och undantag rörande 
produktionen i det avgränsade geografiska 
området.

Or. fr

Motivering

Definitionerna för produktionen i det avgränsade området är väsentliga delar som är 
återinsatta i den grundläggande rättsakten,  uttrycket bör strykas.

Ändringsförslag 238

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att ta hänsyn till särdragen i handeln 
mellan unionen och vissa tredjeländer får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta villkor för när traditionella uttryck får 
användas för produkter från tredjeland, 

4. För att ta hänsyn till särdragen i handeln 
mellan unionen och vissa tredjeländer får 
kommissionen genom delegerade akter, 
genom undantag från artikel 89, anta 
villkor för när traditionella uttryck får 
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samt föreskriva undantag från artikel 89.  användas för produkter från tredjeland.  

Or. fr

Motivering

Definiera de villkor under vilka de tradionella uttrycken får användas på produkter från 
tredje land är i sig ett undantag från artikel 89, som inte så föreskriver.

Ändringsförslag 239

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter antas utan 
tilllämpning av artikel 162.2 eller 3.

Or. fr

Motivering

Detta är ett nödvändigt förfarande.

Ändringsförslag 240

Förslag till förordning
Artikel 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning ska direktiv 2008/95/EG, rådets 
direktiv 89/396/EEG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/45/EG gälla för märkning och 
presentation.

Märkningen av de produkter som anges i 
bilaga VI, del II, punkterna 1 till 11, 13, 
15 och 16, kan kompletteras med annan 
information än vad som föreskrivs i 
denna förordning om de uppfyller kraven
i artikel 2.1a i direktiv 2000/13/EG.
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1a. När en eller flera av de ingredienser, 
som anges i bilaga IIIa till direktiv 
2000/13/EG,  finns i en av de produkter 
som anges i bilaga VI, del II av denna 
förordning, måste de anges på etiketten 
och föregås med ordet ”innehåller”.
För sulfiter kan nedanstående ord 
användas : "sulfiter” eller 
"svaveldioxid".
1b. Märkningskravet enligt punkt 2 kan 
åtföljas av användningen av ett piktogram 
som ska fastställas genom delegerad akt i 
enlighet med artikel 160.

Or. fr

(ändringsförslag 27 i rapporten A7-0281/2011)

Motivering

Detta är en uppreppning av den ståndpunkt som jordbruksutskottet antagit enligt den 
föreslagna förordningen (2010) 799 som anpassar den samlade ordningen till 
Lissabonfördraget. Den bör ingå i denna förordning.

Ändringsförslag 241

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Detta är en uppreppning av den ståndpunkt som jordbruksutskottet antagit enligt den 
föreslagna förordningen (2010) 799 som anpassar den samlade ordningen till 
Lissabonfördraget. Den bör ingå i denna förordning.
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Ändringsförslag 242

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om ett traditionellt uttryck enligt artikel 
89 a anges på etiketten.

a) Om ett traditionellt uttryck enligt artikel 
89.1a anges på etiketten, enligt 
lagstiftningen i medlemsstaten eller 
produktens specifikationer som avses i 
artikel 71.2 i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Det är en upprepning av den ståndpunkt som intagits av jordbruksutskottet i förslaget till 
förordning (2010 738 om handelsnormer.

Ändringsförslag 243

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Allmänna beslut och definitioner ligger under lagstiftarens ansvar. Det är därför inte upp till 
kommisionen att anta dem.
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Ändringsförslag 244

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att ta hänsyn till särdragen i handeln 
mellan unionen och vissa tredjeländer får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta undantag från bestämmelserna i detta 
avsnitt som avser den handeln.

6. För att ta hänsyn till särdragen i 
exporten till vissa tredjeländer får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta undantag från bestämmelserna i detta 
avsnitt som avser den handeln. 

Or. fr

Motivering

Då denna bestämmelse är avsedd att tillämpas endast för export är det nödvändigt att 
använda ett mer exakt språk.

Ändringsförslag 245

Förslag till förordning
Artikel 100a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100a
Varaktighet

Med undantag av artikel 101.1, 3, 5 och 6 
och artikel 101a, gäller detta avsnitt fram 
till slutet av regleringsåret 2019/2020.

Or. fr

Motivering

För alla ändringar av detta avsnitt rör det sig omt upprepning och uppdatering av kvotsocker 
(och nödvändiga relaterade artiklar) som fastställts i förslaget till förordning (2010) 799 som 
justerar den samlade marknadsordningen med Lissabonfördraget.

I artikel 101l e är en mekanism för automatisk omklassificering av utomkvotssocker till 
kvotsocker ändå införd för att förhindra eller hantera spänningen på marknaden.
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Ändringsförslag 246

Förslag till förordning
Del II – avdelning II – kapitel I – avsnitt 1 – underavsnitt 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UNDERAVSNITT 1
SÄRSKILDA ÅTGÄRDER

Or. fr

Ändringsförslag 247

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen och 
sockerföretagen i unionen.

1. Villkoren för köp av sockerbetor och 
sockerrör, inbegripet leveransavtal som 
ingås före sådd, ska anges i skriftliga 
branschavtal mellan sockerbets- och 
sockerrörsodlarna i unionen eller i dess 
namn, organisationerna som de tillhör
och sockerföretagen i unionen, och 
uppfyller bestämmelserna i punkt 2a i 
bilaga IIId och bilaga II, del Ia, punkt 11.

Or. fr

Ändringsförslag 248

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mot bakgrund av sockersektorns 
särdrag ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 när det gäller villkoren för de 
avtal som avses i punkt i denna artikel.

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 249

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I leveransavtalen föreskrivs det en 
skillnad mellan sockerbetor beroende på 
om de kvantiteter socker som kommer att 
produceras från sockerbetorna ska vara:
a) kvotsocker, eller
b) utomkvotssocker.

Or. fr

(upprepning från artikel (punkt 3 och efter) i förslaget KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 250

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Varje sockerföretag ska informera den 
medlemsstat i vilket företaget producerar 
socker med följande information:
a) de kvantiteter sockerbetor enligt punkt 
2a, för vilka företaget har 
leveranskontrakt för före sådd och 
sockerhalten som tagits som baskrav i 
kontraktet,
b) motsvarande beräknad avkastning.
Medlemsstaterna får kräva ytterligare 
information.

Or. fr
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Ändringsförslag 251

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Sockerföretag som inte före sådd har 
ingått  leveranskavtal till minimipriset för 
kvotbetor som anges i artikel 101g, för en 
kvantitet sockerbetor som motsvarar den 
mängd socker de har kvot för, med beslut 
om, vid behov, om preventivt återtag 
enligt artikel 101d.2 första stycket, måste 
betala för alla sockerbetor de bearbetar 
till minst minimipriset för kvotbetor.

Or. fr

Ändringsförslag 252

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Med förbehåll för godkännande av 
den berörda medlemsstaten, får 
branschavtal avvika från punkterna 2a, 3 
och 4.

Or. fr

Ändringsförslag 253

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. I avsanknad av branschavtal, ska den 
berörda medlemsstaten vidta nödvändiga 
åtgärder som är förenliga med denna 
förordning för att skydda berörda parters 
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intressen.

Or. fr

Ändringsförslag 254

Förslag till förordning
Artikel 101a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101a
Prisrapportering på sockermarknaden

Kommissioneen får genom 
genomförandeakter som antagits under 
översyn enligt artikel 162.2, inrätta ett  
informationssystem för priser på 
sockermarknaden, som omfattar ett 
system för offentliggörande av prisnivåer 
för denna marknad.
Detta system ska baseras på information 
från sockerföretag som producerar 
vitsocker eller från andra aktörer inom 
sokerhandeln. Denna information 
behandlas konfidentiellt.
Kommissionen ska se till att den 
offentliggorda informationen inte 
identifierar olika företags eller aktörers 
priser.

Or. fr

(En till stor del upprepning av artikel 9 i förslaget KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 255

Förslag till förordning
Artikel 101b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101b
Produktionsavgift
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1. En produktionsavgift ska fram till slutet 
av regleringsåret 2019/2020 tas ut av 
sockerodlarna på kvoter för socker, 
isoglukos och inulin enligt artikel 101h.2, 
och av kvantiteten sockerkvot som avses i 
artikel 101l.1 e.
2. Produktionsavgiften är på 12 euro per 
ton kvotbelagt socker och inulin. 
Produktionsavgiften för isoglukos är 50% 
av den avgift som är på socker.
3. Hela produktionsavgiften som betalas 
enligt punkt 1 ska tas ut av 
medlemsstaterna från företagen som finns 
på deras territorium i enlighet med kvoten 
för det berörda regleringsåret.
Företagen betalar senast i slutet på 
februari under det aktuella regleringsåret.
4. Företag inom unionen som producerar 
socker och inulin får kräva att odlarna av 
sockerbetor, sockerrör och cikoriat 
ansvarar för upp till 50% av skatten på 
den aktuella tillverkningen.

Or. fr

(en upprepning av artikel 44 i förslaget KOM(2010) 799 (punkt 1 anpassas))

Ändringsförslag 256

Förslag till förordning
Artikel 101c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101c
Produktionsbidrag

1. Ett produktionsbidrag kan beviljas 
fram till slutet av regleringsåret 
2019/2020 för sockerprodukter som anges 
i bilaga I, del III, punkt b till e, om något 
överskott av socker eller importerat 
socker, överskott av isoglukos eller inulin 
inte är tillgängligt till aktuellt  
världsmarknadspris för tillverkning av 
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produkter som avses i artikel 101m.2 b c. 
2. Produktionsbidrag som avses i punkt 1 
ska fastställas av kommissionen genom 
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med det översynsförfarande som 
avses i artikel 162.2. 
3. För att ta hänsyn till sockermarknaden 
för kvotsocker i unionen får 
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med översynsförfarandet enligt 
artikel 160, fastställa villkoren för 
beviljande av produktionsbidrag som 
avses i detta avsnitt.

Or. fr

(En till stor del upprepning av artikel 99  och 100 i förslaget KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 257

Förslag till förordning
Artikel 101d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101d
Återtag av socker från marknaden

1. Med tanke på behovet av att undvika 
prisras på den inhemska marknaden och 
för att avhjälpa överproduktion som är 
fastställd på grundval av den 
prognostiserade försörjningsbalansen, 
och med tanke på unionens skyldigheter 
att följa de avtal som ingåtts enligt artikel 
218 i fördraget,  får kommissionen, 
genom genomförandeakter besluta att, för 
ett visst regleringsår, återta från 
marknaden de kvoter för socker, 
isoglukos och inulin som överstiger den 
tröskelnivå som beräknats i enlighet med 
punkt 2 i denna artikel.
2. Den tröskelnivå som gäller vid återtag 
som avses i punkt 1 beräknas, för varje 
företag som har en kvot, genom att 
multiplicera sin kvot med en koefficient, 



PE485.843v02-00 148/299 PR\904214SV.doc

SV

som får fastställas av kommissionen 
genom genomförandeakter som antas i 
enlighet med det översynsförfarande som 
avses i artikel 162.2, senast den 28 
februari i det föregående regleringsåret 
på grundval av förväntade 
marknadstrender.
Baserat på de senaste marknadtrenderna, 
får kommissionen genom 
genomförandeakter, senast den 31 
oktober under det berörda regleringsåret, 
besluta att antingen anpassa, eller om ett 
sådant beslut inte har fattats enligt det 
första stycket, fastställa en koefficient.
3. Varje företag med en kvot  ska på egen 
bekostnad till början av nästa regleringsår 
lagra kvotsocker längre än den 
tröskelnivå som beräknats i enlighet med 
punkt 2. De kvantiteter av socker, 
isoglukos och inulin som dragits tillbaka 
från marknaden under ett regleringsår 
anses vara de första kvantiteter av 
kvotsocker som produceras inom ramen 
för nästa regleringsår.
Utan hinder av första stycket, avhängigt 
den förväntade utvecklingen på 
sockermaknaden, får kommissionen, 
genom genomförandeakter, besluta att 
göra ett övervägade, för det pågående 
regleringsåret och/eller det följande året,  
för att allt eller delar av socker, isoglukos 
eller inulin som dras tillbaka från 
marknaden ska vara:
a) socker, isoglukos eller överskottsinulin 
som kan bli socker, isoglukos eller 
industriinulin eller
b) en tillfällig kvotproduktion, varav en 
del får reserveras för export med 
beaktande av unionens åtaganden som 
följer avtal som ingåtts enligt artikel 218 i 
fördraget.
4. Om sockerförsörjningen i unionen inte 
är anpassad, får kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att en viss 
mängd socker, isoglukos eller inulin som 
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dragits tillbaka från marknaden får säljas 
på marknaden inom unionen före 
utgången av ångerfristen.
5. När det återtagna sockret från 
marknaden anses vara den första 
sockerproduktionen för nästa 
regleringsår, ska minimipriset för det 
regleringsåret betalas till 
sockerbetsodlarna.
När det återtagna sockret blir 
industrisocker eller exporteras i enlighet 
med punkt 3a eller b, i detta avsnitt, är 
kraven i artikel 101g om minimipris inte 
tilllämpliga.
När det återtagna sockret säljs på 
marknaden inom unionen före utgången 
av ångerfristen enligt punkt 4, ska 
minimipriset för regleringsåret betalas till 
sockerbetsodlarna.
6. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

(En till stor del upprepning av artikel 45 i förslaget KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 258

Förslag till förordning
Artikel 101e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101e
Delegerade befogenheter

För att ta hänsyn till särdragen inom 
sockersektorn och att se till att intressena 
hos alla parter ges vederbörlig hänsyn, får 
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 160, anta regler om:
a) leveransavtal och inköpsvillkor som 
avses i artikel 101.1,
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b) kriterier som ska tillämpas av 
sockerföretagen vid fördelningen bland 
sockerbetsförsäljarna om de kvantiteter 
sockerbetor för vilka det är nödvändigt att  
ingå leveransavtal före sådd, enligt 
artike 101.3

Or. fr

(En till stor del upprepning av artikel 46 i förslaget KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 259

Förslag till förordning
Del II – avdelning II – kapitel II – avsnitt 1 – underavsnitt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UNDERAVSNITT 1a
TILLVERKNINGSKONTROLLSYSTEM

Or. fr

Ändringsförslag 260

Förslag till förordning
Artikel 101f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101f
Kvoter inom sockersektorn

1. Ett kvotsystem eller kvoteringssystem är 
tillämpligt för socker, isoglukos eller 
inulin.
2. När det gäller kvotsystem som avses i 
punkt 1 i denna artikel, om en tillverkare 
överskrider den aktuella kvoten och inte 
använder överskottet som anges i artikel 
101l, tas en överskottsavgift ut för de 
berörda kvantiteterna enligt de villkor 
som anges i artiklarna 101l till 101o.
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Or. fr

(En till stor del upprepning av artikel 49 i förslaget KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 261

Förslag till förordning
Artikel 101g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101g
Minimipris för sockerbetor

1. Minimipriset för kvotbetor är 26,29 
euro per ton fram till slutet av 
regleringsåret 2019/2020. 
2. Minimipriset som avses i punkt 1 ska 
gälla sockerbetor av standardkvalitet som 
definieras i bilaga III punkt B.
3. Sockerföretag som köper kvotbetor som 
är lämpade för bearbetning till socker och 
ämnade för tillverkning av kvotsocker, är 
skyldiga att betala minst minimipriset, 
justerat med hjälp av tillägg eller avdrag 
för att möjliggöra kvalitetsskillnader 
jämfört med standardkvalitet.
För att justera priset när den faktiska 
kvaliteten på sockerbetan skiljer sig från 
standardkvalitet, ska tillägg och avdrag, 
enligt det första stycket, tillämpas i 
enlighet med de regler som antas av 
kommissionen genom delegerade akter, i 
enlighet med artikel 101p.5.
4. För de kvantiteter sockerbetor som  
motsvarar de kvantiteter industrisocker 
eller överskottsskocker som omfattas av 
överskottsavgiften som föreskrivs i artikel 
101o, ska det berörda sockerföretaget 
justera inköpspriset så att det är minst lika 
med minimipriset för kvotbetor.

Or. fr

(En till stor del upprepning av artikel 42 i förslaget KOM(2010) 799)
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Ändringsförslag 262

Förslag till förordning
Artikel 101h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101h
Fördelning av kvoter

1. Nationella och regionala kvoter för 
tillverkning av socker, isoglukos och 
inulin fastställs i bilaga IIIb.
2. Medlemsstaterna ska tilldela en kvot till 
varje företag som tillverkar socker, 
isoglukos eller inulin inom dess 
territorium och som godkänts i enlighet 
med artikel 101i.
Varje företag får en kvot som är lika med 
den som fördelats, enligt förordning (EG) 
nr 318/2006, till samma företag för 
regleringsåret 2005/20061.
3. När en kvot fördelas till sockerföretag 
med mer än en produktionsenhet ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som de 
anser vara nödvändiga för att ta hänsyn 
till sockerbets- och sockerrörsodlarnas 
intressen. 
____________________

1 EUT L 58, 12.1.2001, s. 1.

Or. fr

(En till stor del upprepning av artikel 50 i förslaget KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 263

Förslag till förordning
Artikel 101i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101i
Godkända företag
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1. Medlemsstaterna ska på begäran 
godkänna företag som producerar socker, 
isoglukos eller inulinsirap eller företag 
som bearbetar dessa produkter till någon 
av de produkter på den förteckning som 
avses i artikel 101.2m, förutsatt att 
företaget
a) styrker sin professionella 
produktionskapacitet,
b) går med på att lämna nödvändig 
information och att underkasta sig 
kontroller med anknytning till denna 
förordning,
c) inte har fått sitt godkännande tillfälligt 
eller slutgiltigt indraget.
2. Godkända företag ska meddela den 
medlemsstat där företaget skördar eller 
raffinerar sockerbetor eller sockerrör 
följande information:
a) De kvantiteter sockerbetor eller 
sockerrör för vilka leveransavtal har 
ingåtts, samt motsvarande sockerbets-, 
sockerrörs- och sockerutbyte per hektar.
b) Uppgifter om förväntade och faktiska 
leveranser av sockerbetor, sockerrör och 
råsocker, samt om sockerproduktion och 
sockerlager.
c) Kvantiteter sålt vitsocker samt priser 
och villkor.

Or. fr

(Överensstämmer med artikel 51 i förslag COM(2010) 799 (anpassning av punkt 1).)

Ändringsförslag 264

Förslag till förordning
Artikel 101j (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101j
Anpassning av de nationella kvoterna
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Kommissionen får genom delegerade 
akter som antas i enlighet med artikel 
160, anpassa kvoterna i bilaga IIIb mot 
bakgrund av medlemsstaternas beslut i 
enlighet med artikel 101k. 

Or. fr

Ändringsförslag 265

Förslag till förordning
Artikel 101k (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101k
Nationell omfördelning av kvoterna och 

minskning av kvoterna
1. En medlemsstat får minska en socker-
eller isoglukoskvot som tilldelats ett 
företag som är etablerat på dess 
territorium med upp till 10 procent. 
Härvid ska medlemsstaterna tillämpa 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier.
2. Medlemsstaterna får överföra kvoter 
mellan företag i enlighet med villkoren i 
bilaga IIIc med beaktande av samtliga 
berörda parters intressen, särskilt 
sockerbets- och sockerrörsodlarnas 
intressen.
3. De kvantiteter som erhålls med 
tillämpning av punkterna 1 och 2 ska av 
medlemsstaten tilldelas ett eller flera 
företag på dess territorium, oavsett om 
företagen i fråga redan har tilldelats 
kvoter eller inte.

Or. fr

(Överensstämmer till stora delar med artikel 53 i förslag COM(2010) 799.)
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Ändringsförslag 266

Förslag till förordning
Artikel 101l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101l
Utomkvotsproduktion

1. Socker, isoglukos eller inulinsirap som 
under ett regleringsår produceras utöver 
kvoterna i artikel 101h får
a) användas för bearbetning av vissa 
produkter enligt artikel 101m,
b) överföras till kvotproduktionen för 
nästa regleringsår i enlighet med artikel 
101n,
c) användas för den särskilda 
försörjningsordningen för de yttersta 
randområdena, i enlighet med [kapitel III 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning [ex (EG) nr 247/2006], eller
d) exporteras inom ramen för den 
kvantitativa gräns som kommissionen ska 
fastställa genom genomförandeakter i 
överensstämmelse med de åtaganden som 
följer av avtal som ingåtts enligt artikel 
218 i fördraget, eller
e) automatiskt släppas ut på den inre 
marknaden som kvotsocker för att 
anpassa försörjningen efter utvecklingen 
av efterfrågan, i de kvantiteter och i 
enlighet med de bestämmelser som 
kommissionen fastställt genom delegerade 
akter som antagits i enlighet med artikel 
101p.6, och mot bakgrund av den 
prognostiserade försörjningsbalansen. 
Åtgärderna i föreliggande artikel ska 
tillämpas innan de åtgärder för 
förebyggande av marknadsstörningar som 
avses i artikel 154.1 tillämpas. 
Övriga överskottskvantiteter ska omfattas 
av den överskottsavgift som avses i artikel 
101o.
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2. De genomförandeakter som antas i 
enlighet med denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

(Överensstämmer till stora delar med artikel 54 i förslag COM(2010) 799 med tillägg.)

Ändringsförslag 267

Förslag till förordning
Artikel 101m (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101m
Industrisocker

1. Industrisocker, industriisoglukos och 
industriinulinsirap får endast användas 
för produktion av någon av de produkter 
som avses i punkt 2 om sockret, 
isoglukosen eller sirapen
a) omfattas av ett leveransavtal som före 
regleringsårets slut har ingåtts mellan en 
producent och en användare som båda är 
godkända enligt artikel 101i, och
b) har levererats till användaren senast 
den 30 november det påföljande 
regleringsåret.
2. För att ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen får kommissionen genom en 
delegerad akt som antagits i enlighet med 
artikel 160, upprätta en förteckning över 
de produkter för vars produktion 
industrisockret, industriisoglukosen och 
industriinulinsirapen är nödvändiga.
Förteckningen ska särskilt inbegripa 
följande:
a) Bioetylalkohol, alkohol, rom, levande 
jäst och kvantiteter av bredbar sirap och 
sådana produkter som ska bearbetas till 
”Rinse appelstroop”.
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b) Vissa industriprodukter utan 
sockerinnehåll vars framställning sker 
med användning av socker, isoglukos 
eller inulinsirap.
c) Vissa produkter från den kemiska 
industrin eller läkemedelsindustrin som 
innehåller socker, isoglukos eller 
inulinsirap.

Or. fr

(Överensstämmer till stora delar med artikel 55 i förslag COM(2010) 799.)

Ändringsförslag 268

Förslag till förordning
Artikel 101n (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101n
Överföring av överskottssocker

1. Ett företag får besluta att helt eller 
delvis till nästa regleringsår överföra de 
kvantiteter socker, isoglukos eller 
inulinsirap som företaget tillverkar utöver 
sina kvoter. Om inte annat följer av punkt 
3 ska detta beslut vara oåterkalleligt.
2. Företag som beslutar enligt punkt 1 ska
a) underrätta den berörda medlemsstaten 
före ett datum som den medlemsstaten 
fastställer
- mellan den 1 februari och den 15 
augusti under det innevarande 
regleringsåret om kvantiteter av rörsocker 
som överförs,
- mellan den 1 februari och den 15 
augusti under det innevarande 
regleringsåret om andra kvantiteter av 
socker eller inulinsirap som överförs,
b) åta sig att på egen bekostnad lagra 
kvantiteterna till utgången av det 
innevarande regleringsåret.
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3. Om ett företags slutliga produktion för 
regleringsåret i fråga är mindre än vad 
som beräknades när beslutet om 
överföring antogs enligt punkt 1, får 
storleken på den överförda kvantiteten 
justeras retroaktivt senast den 31 oktober 
det påföljande regleringsåret.
4. De kvantiteter som överförs ska anses 
vara de första kvantiteter som produceras 
inom ramen för nästa regleringsårs 
kvoter.
5. Socker som lagras i enlighet med denna 
artikel under ett regleringsår får inte 
omfattas av någon annan lagringsåtgärd 
enligt artiklarna 16 eller 101d.

Or. fr

(Överensstämmer till stora delar med artikel 56 i förslag COM(2010) 799.)

Ändringsförslag 269

Förslag till förordning
Artikel 101o (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101o
Överskottsavgift

1. En överskottsavgift ska tas ut för 
kvantiteter av
a) överskottssocker, överskottsisoglukos 
och överskottsinulinsirap som producerats 
under ett regleringsår, utom kvantiteter 
som har överförts till kvotproduktionen 
för det påföljande regleringsåret och har 
lagrats i enlighet med artikel 101n eller 
kvantiteter enligt artikel 101l c, d och e,
b) industrisocker, industriisoglukos och 
industriinulinsirap för vilka det, senast ett 
datum som ska fastställas av 
kommissionen, inte har styrkts att de har 
använts vid bearbetningen av någon av de 
produkter som avses i artikel 101m.2, 
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genom genomförandeakter som antagits i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2,
c) socker, isoglukos och inulinsirap som 
dragits tillbaka från marknaden i enlighet 
med artikel 101d och som inte uppfyller 
villkoren i artikel 101d.3.
2. Överskottsavgiften ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
som antagits i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2, på en så hög nivå att 
kvantiteterna i punkt 1 inte ackumuleras.
3. Medlemsstaterna ska ta ut den 
överskottsavgift som avses i punkt 1 av de 
i medlemsstaten etablerade företagen på 
grundval av företagens konstaterade 
produktionskvantiteter enligt punkt 1 
under regleringsåret.

Or. fr

(Överensstämmer till stora delar med artikel 57 i förslag COM(2010) 799.)

Ändringsförslag 270

Förslag till förordning
Artikel 101p (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101p
Delegerade befogenheter

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 i syfte att anta de åtgärder som 
föreskrivs i punkterna 2–6 i denna artikel.
2. Mot bakgrund av behovet av att 
säkerställa att företagen i artikel 101i 
uppfyller sina åtaganden får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta regler om beviljande och indragning 
av dessa företags godkännanden och om 
kriterierna för administrativa sanktioner.
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3. Mot bakgrund av behovet att ta hänsyn 
till de särskilda förhållandena i 
sockersektorn och för att säkerställa att 
alla parters intressen vederbörligen 
beaktas, får kommissionen genom 
delegerade akter fastställa ytterligare 
definitioner, bland annat rörande 
produktionen av socker, isoglukos och 
inulinsirap, anläggningars produktion 
och de villkor som styr försäljningen till 
de yttersta randområdena.
4. Mot bakgrund av behovet att 
säkerställa att sockerbetsodlarna känner 
medansvar för ett beslut om att överföra 
en viss produktionsmängd, får 
kommissionen genom delegerade akter 
fastställa regler om överföring av socker.
5. Mot bakgrund av behovet av att justera 
minimipriset för sockerbetor när den 
faktiska kvaliteten på sockerbetorna 
skiljer sig från standardkvaliteten, får 
kommissionen genom delegerade akter 
fastställa reglerna för pristillägg och 
prisavdrag enligt artikel 101g tredje 
stycket. 
6. Mot bakgrund av behovet av att 
förebygga störningar på marknaden får 
kommissionen genom delegerade akter 
fastställa villkoren för att släppa ut 
utomkvotssocker som avses i artikel 
101l.1 e på marknaden för kvotsocker. 

Or. fr

(andra, tredje och fjärde stycket återfinns till stor del i förslag nr COM(2010)799)

Ändringsförslag 271

Förslag till förordning
Artikel 101q (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101q
Genomförandebefogenheter
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Avseende företagen i artikel 101i får 
kommissionen enligt 
genomförandebefogenheter i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2 fastställa regler som rör:
a) ansökningar om godkännande av 
företag, de register som godkända företag 
ska föra och uppgifter som de ska lämna,
b) systemet för de kontroller av godkända 
företag som medlemsstaterna ska utföra,
c) medlemsstaternas meddelanden till 
kommissionen och till godkända företag,
d) leveranser av råvaror till företag, 
inklusive leveransavtal och följesedlar,
e) likvärdighet för socker enligt artikel 
101l a,
f) den särskilda försörjningsordningen för 
de yttersta randområdena,
g) export enligt artikel 101l d,
h) medlemsstaternas samarbete för att 
garantera effektiva kontroller,
i) ändring av datumen i artikel 101n,
j) fastställandet av överskottskvantiteten, 
meddelanden och utbetalning av den 
överskottsavgift som avses i artikel 101o,
k) Det automatiska utsläppandet av 
utomkvotssocker på marknaden för 
kvotsocker som avses i artikel 101l.1 e.

Or. fr

(återfinns till stor del i artikel 79 i förslag nr COM(2010)799 med tillägg)

Ändringsförslag 272

Förslag till förordning
Del II – avdelning II – kapitel II – avsnitt 2 – underavsnitt 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UNDERAVSNITT 1
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ÖVERVAKNING AV PRODUKTION 
OCH SALUFÖRING

Or. fr

Ändringsförslag 273

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter den 1 januari 2016 får 
kommissionen, genom 
genomförandeakter, besluta att punkterna 
1–3 i denna artikel inte längre ska gälla. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

utgår

Or. fr

Motivering

Vinodlingsregistren är en viktig del av systemet för planteringsrätter. De får därför inte 
avskaffas. 

Ändringsförslag 274

Förslag till förordning
 Del II – avdelning II – kapitel II – avsnitt 2 – underavsnitt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UNDERAVSNITT 1a
SYSTEM FÖR 

PRODUKTIONSSTYRNING

Or. fr
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Ändringsförslag 275

Förslag till förordning
Artikel 103a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103a
Varaktighet

Detta underavsnitt ska gälla till och med 
regleringsåret 2029/2030.

Or. fr

Motivering

Alla ändringsförslag för detta underavsnitt rör införande och aktualisering av systemet för 
planteringsrätter (och sammanhängande nödvändiga artiklar) som fastställts i förslaget till 
förordning nr COM(2010) 799 som syftar till att anpassa den samlade marknadsordningen 
till bestämmelserna i Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 276

Förslag till förordning
Artikel 103b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103b
Förbud mot plantering av vinstockar

1. Plantering av vinstockar med 
druvsorter för vinframställning som är 
klassificerbara enligt artikel 63.2 är 
förbjuden; detta ska dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 63, särskilt inte 
punkt 4.
2. Det är även förbjudet att ympa sorter 
för vinframställning som är 
klassificerbara enligt artikel 63.2 på 
andra sorter än sådana för 
vinframställning enligt den artikeln.
3. Utan hinder av punkterna 1 och 2 ska 
plantering och ympning enligt de 
punkterna vara tillåten om den täcks av
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a) en nyplanteringsrätt, enligt vad som 
avses i artikel 103c,
b) en återplanteringsrätt, enligt vad som 
avses i artikel 103d,
c) en planteringsrätt som beviljats från en 
reserv, enligt vad som avses i 
artiklarna 103e och 103f.
4. De planteringsrätter som avses i punkt 
3 ska beviljas i hektar.

Or. fr

(återfinns till stor del i artikel 89 i förslag nr COM(2010)799)

Ändringsförslag 277

Förslag till förordning
Artikel 103c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103c
Nyplanteringsrätter

1. Medlemsstaterna får bevilja 
producenter nyplanteringsrätter för 
arealer
a) avsedda för nyplantering i samband 
med fastighetsreglering eller 
expropriation som i det allmänna intresset 
genomförs enligt nationell lagstiftning,
b) avsedda för försöksändamål,
c) avsedda för odling av moderplantor för 
ympmaterial, eller eller
d) vars vin eller vinprodukter enbart är 
avsedda för konsumtion i vinodlarens 
hushåll.
2. Nyplanteringsrätter ska
a) användas av den producent som 
beviljats dem,
b) utnyttjas före utgången av det andra 
vinåret efter det år de beviljades, och
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c) användas för de ändamål som 
beviljandet gäller.

Or. fr

(upprepning till stor del av artikel 90 i förordningen KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 278

Förslag till förordning
Artikel 103d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103d
Återplanteringsrätter

1. Medlemsstaterna ska bevilja 
återplanteringsrätter till producenter som 
har röjt en areal planterad med 
vinstockar.
Röjningsarealer för vilka det beviljats ett 
röjningsbidrag enligt del II avdelning I 
kapitel III avsnitt IVa underavsnitt III i 
förordning (EG) nr 1234/2007, ska dock 
inte ge upphov till återplanteringsrätter.
2. Medlemsstaterna får bevilja 
återplanteringsrätter till producenter som 
åtar sig att röja en areal planterad med 
vinstockar. I så fall ska den areal 
åtagandet gäller röjas senast före 
utgången av det tredje året efter det år då 
de nya vinstockar, som 
återplanteringsrätterna gäller, 
planterades.
3. Återplanteringsrätterna ska beviljas för 
en areal som i ren odling motsvarar den 
röjda arealen.
4. Återplanteringsrätterna ska utnyttjas av 
det företag för vilket de har beviljats. 
Medlemsstaterna får föreskriva att dessa 
rätter bara får utnyttjas för de arealer där 
röjningen ägde rum.
5. Utan hinder av punkt 4 får 
medlemsstaterna besluta att 
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återplanteringsrätter helt eller delvis får 
överföras till ett annat företag inom 
samma medlemsstat om
a) en del av företaget i fråga överförs till 
det andra företaget,
b) om arealer i det senare företaget är 
avsedda för
i) produktion av vin med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning, eller eller
ii) odling av moderplantor för 
ympmaterial.
Medlemsstaterna ska se till att 
tillämpningen av undantagen i första 
stycket inte medför en allmän ökning av 
produktionskapaciteten på deras 
territorium, särskilt när överföringar görs 
från icke-bevattnade till bevattnade 
arealer.
6. Punkterna 1–5 ska även gälla i 
tillämpliga delar för rätter som kan 
likställas med återplanteringsrätter och 
som förvärvats med stöd av tidigare 
unionsbestämmelser eller nationell lag.
7. Återplanteringsrätter som förvärvats 
med stöd av artikel 4.5 i förordning (EG) 
nr 1493/1999 ska användas inom de 
tidsfrister som föreskrivs i den 
förordningen.

Or. fr

(upprepning till stor del av artikel 91 i förordningen KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 279

Förslag till förordning
Artikel 103e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103e
Nationella och regionala reserver av 
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planteringsrätter
1. För att förbättra förvaltningen av 
produktionskapaciteten ska 
medlemsstaterna inrätta en nationell 
reserv eller regionala reserver av 
planteringsrätter.
2. Medlemsstater som har inrättat 
nationella eller regionala reserver av 
planteringsrätter enligt förordning (EG) 
nr 1493/1999 får behålla de reserverna så 
länge som de tillämpar övergångssystemet 
för planteringsrätter i enlighet med detta 
underavsnitt.
3. Följande planteringsrätter ska föras till 
nationella eller regionala reserver om de 
inte används inom föreskriven tid:
a) Nyplanteringsrätter
b) Återplanteringsrätter
c) Planteringsrätter som tilldelats från 
reserven
4. Producenter får överföra 
återplanteringsrätter till nationella eller 
regionala reserver. Villkoren för sådan 
överföring, vid behov mot ekonomisk 
ersättning från medlemsstaten, ska 
bestämmas av medlemsstaten med hänsyn 
till parternas legitima intressen.
5. Med avvikelse från punkt 1 kan en 
medlemsstat välja att inte tillämpa 
systemet med reserver på villkor att den 
kan bevisa att den har ett effektivt system 
för förvaltning av planteringsrätterna för 
hela sitt territorium. Det alternativa 
systemet får om så erfordras avvika från 
relevanta bestämmelser i detta 
underavsnitt.
Första stycket gäller även medlemsstater 
som upphör med att använda nationella 
eller regionala reserver enligt förordning 
(EG) nr 1493/1999.

Or. fr

(upprepning till stor del av artikel 92 i förordningen KOM(2010) 799)
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Ändringsförslag 280

Förslag till förordning
Artikel 103f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103f
Tilldelning av planteringsrätter från 

reserven
1. Medlemsstater får bevilja rätter från 
reserven
a) utan betalning till producenter som är 
yngre är 40 år, som har nödvändiga 
yrkeskunskaper och som för första 
gången etablerar sig och som är chef för 
företaget, eller
b) mot betalning till staten eller i 
förekommande fall till regionen, till 
producenter som avser att använda 
rätterna för att plantera arealer vars 
produktion har en säker marknad.
Medlemsstaterna ska ställa upp 
kriterierna för fastställandet av storleken 
på den ersättning som avses i led b i första 
stycket, som kan variera beroende på den 
avsedda slutprodukten från den berörda 
vinodlingen och på den återstående 
övergångsperiod under vilken förbudet 
mot nyplantering enligt artikel 103c.1 och 
2 gäller.
2. Om planteringsrätter som beviljats från 
en reserv används, ska medlemsstaterna 
se till
a) att platsen, de använda sorterna och de 
använda odlingsmetoderna garanterar att 
den efterföljande produktionen är 
anpassad till efterfrågan på marknaden, 
och
b) att den berörda avkastningen är typisk 
för genomsnittet i regionen, särskilt när 
planteringsrätter från icke-bevattnade 
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arealer används för bevattnade arealer.
3. Planteringsrätter som beviljats från en 
reserv, men som inte används före 
utgången av det andra vinåret efter det 
vinår då de beviljades ska vara förverkade 
och föras tillbaka till reserven.
4. Planteringsrätter i en reserv som inte är 
fördelade före utgången av det femte 
vinåret efter det år då de fördes till 
reserven ska förfalla.
5. Om det finns regionala reserver i en 
medlemsstat får medlemsstaten fastställa 
regler om omfördelning av 
planteringsrätter mellan de regionala 
reserverna. Om det finns både regionala 
och nationella reserver i en medlemsstat 
får medlemsstaten även tillåta 
överföringar mellan dessa.
En nedsättningskoefficient får tillämpas 
på överföringar.

Or. fr

(upprepning till stor del av artikel 93 i förordningen KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 281

Förslag till förordning
Artikel 103g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103g
De minimis

Detta underavsnitt ska inte tillämpas i 
medlemsstater där gemenskapens system 
för planteringsrätter inte gällde den 31 
december 2007.

Or. fr

(upprepning till stor del av artikel 94 i förordningen KOM(2010) 799)
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Ändringsförslag 282

Förslag till förordning
Artikel 103h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103h
Strängare nationella regler

Medlemsstaterna får anta strängare 
nationella regler om tilldelningen av 
nyplanteringsrätter eller 
återplanteringsrätter. De får kräva att 
ansökningarna och de relevanta 
upplysningar som ska lämnas i 
ansökningarna, kompletteras med 
ytterligare uppgifter som behövs för att 
övervaka utvecklingen av 
produktionskapaciteten.

Or. fr

(upprepning till stor del av artikel 95 i förordningen KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 283

Förslag till förordning
Artikel 103i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103i
Delegerade befogenheter

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 i syfte att anta de åtgärder som 
föreskrivs i punkterna 2–4 i denna artikel.
2. Med tanke på behovet av att undvika en 
ökning av produktionskapaciteten, får 
kommissionen, genom delegerade akter:
a) upprätta en förteckning över de 
situationer då röjning inte ger upphov till 
återplanteringsrätter,
b) införa regler för överföring av 
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planteringrätter mellan reserverna,
c) förbjuda saluföring av vin och 
vinprodukter som enbart är avsedda att 
konsumeras av vinodlarens familj,
3. För att garantera likabehandling av 
producenter som röjer arealer får 
kommissionen genom delegerade akter 
anta regler för att säkerställa att
röjningen faktiskt äger rum i de fall 
återplanteringsrätter beviljas.
4. För att skydda unionens medel och 
unionsvinets identitet, ursprung och 
kvalitet, får kommissionen genom 
delegerade akter
a) besluta att upprätta en analysdatabas 
med isostopdata, som ska bidra till att 
upptäcka bedrägerier utifrån de stickprov 
som medlemsstaterna samlat in, samt 
fastställa regler för medlemsstaternas 
egna databaser,
b) anta regler om kontrollorgan och 
ömsesidigt bistånd,
c) anta regler om gemensamt utnyttjande
av medlemsstaternas resultat,
d) anta regler om tillämpningen av 
påföljder vid exceptionella 
omständigheter.

Or. fr

(från punkt 2) (upprepning till stor del av artikel 96 i förordningen KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 284

Förslag till förordning
Artikel 103j (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103j
Genomförandebefogenheter

Kommissionen får genom 
genomförandeakter anta alla nödvändiga 
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åtgärder rörande detta underavsnitt, 
däribland regler rörande
a) beviljandet av nya planteringsrätter, 
inklusive registrerings- och 
underrättelseskyldighet,
b) överföringen av återplanteringsrätter, 
inklusive en nedsättningskoefficient,
c) det register som medlemsstaterna ska 
föra och underrättelserna till 
kommissionen, inklusive möjligheten till 
ett reservsystem,
d) tilldelningen av planteringsrätter från 
reserven,
e) de kontroller som medlemsstaterna ska 
genomföra och rapporteringen av 
information om dessa kontroller till 
kommissionen.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

(upprepning till stor del av artikel 97 i förordningen KOM(2010) 799)

Ändringsförslag 285

Förslag till förordning
Artikel 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 104 utgår
Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och 

mjölkprodukter
1. Om en medlemsstat beslutar att varje 
leverans av obehandlad mjölk från en 
jordbrukare till ett bearbetningsföretag 
för obehandlad mjölk ska omfattas av ett 
skriftligt avtal mellan parterna, ska detta 
avtal uppfylla de villkor som fastställs i 
punkt 2.
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I det fall som beskrivs i första stycket ska 
den berörda medlemsstaten också besluta 
att om leveransen av obehandlad mjölk 
görs via en eller flera företag som samlar 
in mjölk ska varje stadium av leveransen 
täckas av ett sådant avtal mellan parterna. 
Med företag som samlar in mjölk avses 
här ett företag som transporterar 
obehandlad mjölk från en jordbrukare 
eller från ett annat företag som samlar in 
mjölk till ett bearbetningsföretag för 
obehandlad mjölk, eller till ett annat 
företag som samlar in mjölk , där 
äganderätten till den obehandlade 
mjölken överförs i vart och ett av fallen.
2. Avtalet ska
a) ingås 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
variera enbart på grund av faktorer som 
är fastställda i avtalet, särskilt 
marknadssituationens utveckling baserat 
på marknadsindikatorer, levererad volym 
och kvaliteten på eller sammansättningen 
av den levererade obehandlade mjölken,
ii) den volym som får och/eller ska 
levereras samt tidpunkten för 
leveranserna, och 
iii avtalets giltighetstid, som får vara 
obegränsad och innehålla 
uppsägningsklausuler.
3. Genom undantag från punkt 1 ska ett 
avtal inte krävas när obehandlad mjölk 
levereras från en jordbrukare till ett 
bearbetningsföretag för obehandlad mjölk 
där bearbetningsföretaget är ett 
kooperativ som jordbrukaren tillhör och 
kooperativets stadgar innehåller 
bestämmelser med liknande effekt som 
dem som anges i punkt 2 a, b och c.
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4. Alla delar av avtal om leverans av 
obehandlad mjölk som ingås av 
jordbrukare, företag som samlar in mjölk 
eller bearbetningsföretag som hanterar 
obehandlad mjölk, inbegripet de delar 
som avses i punkt 2 c, ska förhandlas fritt 
mellan parterna.
5. För att säkra en enhetlig tillämpning av 
denna artikel får kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta de åtgärder som 
krävs. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

Motivering

För alla ändringsförslag i detta avsnitt rör det sig om en upprepning av förordning nr 
261/2012 om avtalsförhållanden i mjölk och mjölkprodukter.

Ändringsförslag 286

Förslag till förordning
Artikel 104a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 104a
Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och 

mjölkprodukter
Om en medlemsstat beslutar att varje 
leverans av obehandlad mjölk på dess 
territorium från en jordbrukare till ett 
bearbetningsföretag för obehandlad mjölk 
ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan 
parterna och/eller beslutar att den första 
köparen måste lämna ett skriftligt anbud 
för ett avtal för leverans av obehandlad 
mjölk till jordbrukare, ska detta avtal 
och/eller detta anbud uppfylla de villkor 
som fastställs i punkt 2.
När medlemsstaten beslutar att leveranser 
av obehandlad mjölk från en jordbrukare 



PR\904214SV.doc 175/299 PE485.843v02-00

SV

till en bearbetare av obehandlad mjölk 
måste omfattas av ett skriftligt avtal 
mellan parterna, ska den också besluta 
om vilket eller vilka steg av leveransen 
som måste täckas av ett sådant avtal 
mellan parterna om leveransen av 
obehandlad mjölk görs via en eller flera 
mottagare. Med ”mottagare” avses för 
tillämpningen av denna artikel ett företag 
som transporterar obehandlad mjölk från 
en jordbrukare eller från en annan 
mottagare till ett bearbetningsföretag för 
obehandlad mjölk eller till en annan 
mottagare, där äganderätten till den 
obehandlade mjölken överförs i vart och 
ett av fallen.
2. Avtalet och/eller anbud : 
a) ingås före leverans,
b) vara skriftligt, och 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 återger 
marknadsförhållandena, levererad volym 
och kvaliteten på eller sammansättningen 
av den levererade obehandlade mjölken,
ii) den volym råmjölk som får och/eller 
ska levereras samt tidpunkten för dessa 
leveranser, och
iii avtalets giltighetstid, som får vara 
antingen begränsad eller obegränsad och 
innehålla uppsägningsklausuler,
iv) uppgifter om betalningsfrister och 
betalningsförfaranden,
v) villkoren för hämtning eller leverans av 
produkterna, och
vi) Regler som gäller vid force majeure.
3. Genom undantag från punkt 1 ska ett 
avtal och eller anbud för ett avtal inte 
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krävas när obehandlad mjölk levereras
från en jordbrukare till ett ▌ kooperativ 
som jordbrukaren tillhör och 
kooperativets stadgar eller de 
bestämmelser och beslut som fastställts i 
eller inom ramen för 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 
obehandlad mjölk som ingås av 
jordbrukare, mottagare eller 
bearbetningsföretag som hanterar 
obehandlad mjölk, inbegripet de delar 
som avses i punkt 2 c, ska förhandlas fritt 
mellan parterna.
Utan hinder av första stycket 
i) Om en medlemsstat beslutar att i 
enlighet med punkt 1 göra det 
obligatoriskt med skriftliga avtal för 
leverans av obehandlad mjölk kan den 
lägga fast en minimiperiod som bara ska 
gälla för skriftliga avtal mellan en 
jordbrukare och en första köpare av 
obehandlad mjölk. En sådan 
minimiperiod ska vara minst sex månader 
och inte skada funktionen på den inre 
marknaden, och/eller
ii) om en medlemsstat beslutar att göra det 
obligatoriskt för den första köparen av 
obehandlad mjölk att ge jordbrukaren ett 
skriftligt anbud i enlighet med punkt 1, 
kan den ange att erbjudandet ska omfatta 
en minimiperiod för kontraktet såsom 
anges i nationell lagstiftning i detta syfte. 
En sådan minimiperiod ska vara minst 
sex månader och inte skada funktionen 
på den inre marknaden.
Det andra stycket ska inte påverka 
jordburkarnas rätt att vägra en 
minimiperiod under förutsättning att de 
gör detta skriftligen, i vilket fall parterna 
fritt kan förhandla om alla delar i avtalet, 
inklusive de som anges i punkt 2c.
5. De medlemsstater som använder 
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alternativen under detta avsnitt ska 
meddela kommissionen om hur de 
tillämpas.
6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med de åtgärder som 
krävs för en enhetlig tillämpning av 
punkterna 2a, 2b och 3 i denna artikel 
och de åtgärder som rör den information 
som medlemsstaterna ska ge enligt denna 
artikel. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

(en upprepning av förordning 261/2012 (EUT94 från 30.3.2012) se artikel 185f)

Motivering

För alla ändringsförslag i detta avsnitt rör det sig om en upprepning av förordning nr 
261/2012 om avtalsförhållanden i mjölk och mjölkprodukter.

Ändringsförslag 287

Förslag till förordning
Artikel 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105 utgår
Avtalsförhandlingar inom sektorn för 

mjölk och mjölkprodukter
1. En producentorganisation inom 
sektorn för mjölk och mjölkprodukter som 
är erkänd enligt artikel 106 får för sina 
jordbrukarmedlemmars räkning 
förhandla om avtal om leverans av 
obehandlad mjölk från en jordbrukare till 
ett bearbetningsföretag för obehandlad 
mjölk eller till företag som samlar in 
mjölk i den mening som avses i artikel 
104.1 andra stycket, för hela eller delar av 
medlemmarnas samlade produktion. 
2. Producentorganisationen får driva en 
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förhandling
a) oavsett om äganderätten till den 
obehandlade mjölken överförs från 
jordbrukarna 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 jordbrukarna,
c) under förutsättning att den 
sammanlagda volymen av obehandlad 
mjölk som omfattas av den förhandling 
som drivs av en viss 
producentorganisation inte överstiger
i) 3,5 % av den sammanlagda 
produktionen inom unionen,
ii) 33 % av den sammanlagda nationella 
produktionen i en viss medlemsstat som 
omfattas av producentorganisationens 
förhandlingar,
iii 33 % av den sammanlagda nationella 
produktionen i samtliga de medlemsstater 
som omfattas av 
producentorganisationens förhandlingar,
d) under förutsättning att de berörda 
jordbrukarna inte är medlemmar i någon 
annan producentorganisation som också 
förhandlar om sådana avtal för deras 
räkning, och och
e) under förutsättning att 
producentorganisationen meddelar de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat eller de medlemsstater där 
den bedriver sin verksamhet.
3. Vid tillämpningen av denna artikel 
avses med producentorganisationer även 
sammanslutningar av sådana 
producentorganisationer. För att säkra att 
sammanslutningarna av 
producentorganisationerna övervakas på 
lämpligt sätt ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 rörande villkoren 
för erkännande av sådana 
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sammanslutningar.
4. Genom undantag från punkt 2 c ii och 
iii får den konkurrensmyndighet som 
avses i andra stycket, även när tröskeln på 
33 % inte överskrids, i enskilda fall 
besluta att producentorganisationen inte 
får bedriva förhandlingar, om 
myndigheten anser att ett sådant beslut är 
nödvändigt för att konkurrensen inte ska 
hindras eller för att allvarlig skada ska 
undvikas för små och medelstora företag 
som bearbetar obehandlad mjölk på dess 
territorium.
Det beslut som avses i första stycket ska 
fattas av kommissionen, genom en 
genomförandeakt, som antas genom det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
14 i förordning (EG) nr 1/2003 för 
förhandlingar som omfattar produktion i 
mer än en medlemsstat. I andra fall ska 
det fattas av den nationella 
konkurrensmyndigheten i den 
medlemsstat vars produktion omfattas av 
förhandlingarna. 
De beslut som avses i första och andra 
styckena ska inte tillämpas tidigare än 
den dag de anmäls till de berörda 
företagen.
5. I denna artikel avses med
a) nationell konkurrensmyndighet: den 
myndighet som avses i artikel 5 i 
förordning (EG) nr 1/2003,
b) små och medelstora företag: 
mikroföretag, små företag eller 
medelstora företag i den mening som 
avses i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG.

Or. fr

(en upprepning av förordning 261/2012 (EUT94 från 30.3.2012) se artikel 126c)
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Ändringsförslag 288

Förslag till förordning
Artikel 105a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105a
Avtalsförhandlingar inom sektorn för 

mjölk och mjölkprodukter
En producentorganisation inom sektorn 
mjölk och mjölkprodukter som är erkänd 
enligt artiklarna 106 och 106a får för sina 
jordbrukarmedlemmars räkning 
förhandla om avtal om leverans av 
obehandlad mjölk från en jordbrukare till 
ett bearbetningsföretag för obehandlad 
mjölk eller till en mottagare i den mening 
som avses i artikel 104.1 andra stycket, för 
hela eller delar av medlemmarnas 
samlade produktion.
2. En producentorganisation får föra 
förhandlingar
a) oavsett om äganderätten till den 
obehandlade mjölken överförs från 
jordbrukarna till 
producentorganisationen eller ej,
(b) oavsett om det pris som förhandlas 
fram är detsamma i fråga om den 
gemensamma produktionen hos samtliga 
eller hos några av de medlemmar som är 
jordbrukare,
c) under förutsättning att den 
producentorganisationens
(i) volym av obehandlad mjölk som 
omfattas av sådana förhandlingar inte 
överstiger 3,5 procent av den 
sammanlagda produktionen inom 
unionen, och
(ii) volym av obehandlad mjölk som 
omfattas av sådana förhandlingar och 
som produceras i en viss medlemsstat inte 
överstiger 33 procent av den 
medlemsstatens sammanlagda nationella 
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produktion, och
(iii) volym av obehandlad mjölk som 
omfattas av sådana förhandlingar och 
som levereras i en viss medlemsstat inte 
överstiger 33 procent av den 
medlemsstatens sammanlagda nationella 
produktion,
d) under förutsättning att de berörda 
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 
jordbrukarna har två distinkta 
produktionsenheter i olika geografiska 
områden,
(e) under förutsättning att en 
jordbrukares medlemskap i ett kooperativ 
inte innebär åtaganden om att den 
obehandlade mjölken ska levereras i 
enlighet med kooperativets stadgar eller 
regler och beslut som föreskrivs i eller 
följer av dessa stadgar, och
(f) under förutsättning att 
producentorganisationen meddelar de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat eller de medlemsstater där 
den bedriver sin verksamhet om vilken 
volym av obehandlad mjölk som omfattas 
av sådana förhandlingar.
3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
2 c ii och iii kan en 
producentorganisation föra förhandlingar 
enligt punkt 1, under förutsättning att 
denna producentorganisations volym av 
obehandlad mjölk som omfattas av 
förhandlingarna och som produceras 
eller levereras i en medlemsstat som har 
en total årsproduktion av obehandlad 
mjölk på mindre än 500000 ton inte 
överstiger 45 procent av den totala 
nationella produktionen i den 
medlemsstaten.
4. Vid tillämpningen av denna artikel 
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avses med producentorganisationer även 
sammanslutningar av sådana 
producentorganisationer. 
5. Vid tillämpningen av punkterna 2 c och 
3, ska kommissionen på ett 
ändamålsenligt sätt offentliggöra 
storleken på produktionen av obehandlad 
mjölk i unionen och i medlemsstaterna 
med hjälp av den mest aktuella 
information som finns tillgänglig.
6. Genom undantag från punkterna 2 c 
och 3 får den konkurrensmyndighet som 
avses i andra stycket i den här punkten, 
även när de där angivna tröskelvärdena 
inte överskrids, i enskilda fall besluta att 
en viss förhandling med 
producentorganisationen antingen ska 
återupptas eller inte bör äga rum alls, om 
myndigheten anser att ett sådant beslut är 
nödvändigt för att konkurrensen inte ska 
hindras eller för att allvarlig skada ska 
undvikas för små och medelstora företag 
som bearbetar obehandlad mjölk på dess 
territorium.
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.
7. I denna artikel avses med
(a) nationell konkurrensmyndighet : den 
myndighet som avses i artikel 5 i rådets 
förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 
december 2002 om tillämpning av de 
konkurrensregler som anges i artiklarna 
101 och 102 i fördraget,
(b) små och medelstora företag : 
mikroföretag, små eller medelstora 
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företag enligt kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 6 
maj 2003 om definitionen av mikroföretag 
samt små och medelstora företag.
8. De medlemsstater där förhandlingarna 
kring denna artikel äger rum ska 
informera kommissionen om 
tillämpningen av punkterna 2 f och 6.
9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 för att fastställa ytterligare 
regler om beräkningen av den mängd 
obehandlad mjölk som omfattas av 
förhandlingarna som avses i punkterna 2 
och 3.
10. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa innehållet i 
reglerna som är nödvändiga för anmälan 
som avses i punkt 2 f i denna artikel. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

(taget från förordning 261/2012 (EUT L 94, 30.3.2012) artikel 126d)

Ändringsförslag 289

Förslag till förordning
Artikel 105b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105b (ny)
Saluföringsregler för ostar med en 

skyddad ursprungsbeteckning eller en 
skyddad geografisk beteckning:

1. På begäran av en 
producentorganisation erkänd i enlighet 
med artiklarna 106 och 106a, en 
branschorganisation erkänd i enlighet 
med artiklarna 108.1 och 108a, eller en 
grupp som avses i artikel 5.1 i förordning 
(EG) nr 510/2006 får medlemsstaterna för
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en begränsad tidsperiod fastställa 
bindande bestämmelser beträffande 
saluföringsregler för ostar som har 
skyddad ursprungsbeteckning eller 
skyddad geografisk beteckning i enlighet 
med artikel 2.1 a och b i förordning (EG) 
nr 510/2006.
2. De regler som anges i punkt 1 ska följa 
bestämmelserna i de villkor som fastställs 
i punkt 4 och ska även omfattas av en 
befintlig förhandsöverenskommelse 
mellan parterna i det geografiska område 
som anges i artikel 4.2 c i förordning 
(EG) nr 510/2006. En sådan 
överenskommelse ska slutas mellan minst 
två tredjedelar av mjölkproducenterna 
eller deras företrädare och de ska 
motsvara minst två tredjedelar av den 
obehandlade mjölk som används för 
produktionen av den ost som avses i punkt 
1; dessutom ska i tillämpliga fall minst två 
tredjedelar av producenterna av denna ost 
motsvara minst två tredjedelar av 
produktionen av osten inom det 
geografiska område som avses i artikel 4.2 
c i förordning (EG) nr 510/2006.
3. För tillämpningen av punkt 1, 
angående ost som har skyddad geografisk 
beteckning, ska den obehandlade 
mjölkens geografiska ursprungsområde 
enligt ostens produktspecifikation vara 
detsamma som det som anges i artikel 4.2 
c i förordning (EG) nr 510/2006 för den 
berörda osten.
4. De regler som avses i punkt 1.
(a) ska endast avse reglering av utbudet 
av den berörda produkten och ska syfta 
till att anpassa utbudet av den berörda 
osten till efterfrågan,
(b) ska endast gälla den berörda 
produkten,
(c) får inte vara bindande i mer än tre år 
men kan därefter förnyas efter en ny 
begäran i enlighet med punkt 1,
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(d) får inte hämma handeln med andra 
produkter än de som omfattas av reglerna 
i punkt 1,
(e) får inte gälla transaktioner efter den 
första saluföringen av den berörda osten,
(f) får inte tillåta fastställande av priser, 
inte heller riktpriser eller 
rekommenderade priser,
(g) får inte leda till att en alltför stor andel 
av den berörda produkten som annars 
skulle ha varit tillgänglig blockeras,
(h) får inte verka diskriminerande, utgöra 
ett hinder för nya aktörer på marknaden 
eller leda till att små producenter 
påverkas negativt,
(i) ska bidra till att bevara kvaliteten 
och/eller utvecklingen av den aktuella 
produkten,
(j) får inte påverka tillämpningen av 
artikel 105.
5. De regler som avses i punkt 1 ska 
offentliggöras i en officiell tidning i den 
aktuella medlemsstaten.
6. Medlemsstaterna ska utföra kontroller 
för att säkerställa att de villkor som anges 
i punkt 4 uppfylls och, om de nationella 
myndigheterna upptäcker att dessa villkor 
inte har uppfyllts, ska de regler som har 
införts enligt punkt 1 upphöra att gälla.
7. Medlemsstaterna ska omedelbart 
informera kommissionen om de regler 
som de har antagit enligt punkt 1. 
Kommissionen ska skicka information om 
sådana regler till medlemsstaterna.
8. Kommissionen får när som helst anta 
genomförandeakter som kräver att en 
medlemsstat ska avskaffa de regler som 
den har infört enligt punkt 1 om 
kommissionen anser att dessa regler inte 
följer bestämmelserna i punkt 4, att de 
förhindrar eller snedvrider konkurrensen 
på en stor del av den inre marknaden, att 
de äventyrar frihandeln eller syftena med 
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artikel 39 i EUF-fördraget. 
Dessa genomförandeakter ska antas utan 
att tillämpa det förfarande som avses i 
artikel 162.2 eller 162.3.

Or. fr

(taget från förordning 261/2012 (EUT L 94, 30.3.2012) artikel 126a)

Ändringsförslag 290

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Att minska produktionskostnaderna och
stabilisera produktionspriserna.

iii) Att minska produktionskostnaderna, 
stabilisera produktionspriserna och 
tillförsäkra konsumenterna skäliga priser.

Or. fr

Motivering

För alla ändringar i artikel 106 c. Producentorganisationerna bör spela en viktig roll i 
styrningen av jordbruksmarknaden. För att de ska kunna vara så effektiva som möjligt bör de 
uppgifter som anförtros dem vara mer omfattande än de som föreslås av kommissionen.

Ändringsförslag 291

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) Fastställa striktare produktionsregler 
än de som föreskrivs i 
unionslagstiftningen eller nationell 
lagstiftning.

Or. fr
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Ändringsförslag 292

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vb) Att hantera användning av certifierat 
utsäde.

Or. fr

Ändringsförslag 293

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 294

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viia) Att utveckla initiativ som förstärker 
innovation. 

Or. fr



PE485.843v02-00 188/299 PR\904214SV.doc

SV

Ändringsförslag 295

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viib) Att hantera gemensamma fonder 
som avses i artikel 37 i förordning (EU) 
nr […] om stöd till landsbygdsutveckling 
från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU), liksom 
verksamhetsprogram och driftsfonder som 
avses i artiklarna 30 och 21 i denna 
förordning. 

Or. fr

Ändringsförslag 296

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viic) Att skapa instrument för 
krisförebyggande och krishantering, 
särskilt vad gäller åtgärder som rör 
återtag från marknaden, privat lagring, 
bearbetning och säljfrämjande åtgärder. 

Or. fr

Ändringsförslag 297

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt c – led viid (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viid) Att främja och bidra med det 
tekniska stöd som behövs för att deras 
medlemmar ska använda sig av 
terminshandel och försäkringssystem 
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Or. fr

Ändringsförslag 298

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt c – led viie (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viie) Att för egen eller i förkommande fall 
sina medlemmars räkning förhandla om 
leveransavtal med aktörer inom 
föregående sektorer. 

Or. fr

Ändringsförslag 299

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt c – led viif (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viie) Att för egen eller i förkommande fall 
sina medlemmars räkning förhandla om 
avtal om leverans av jordbruks- och 
livsmedelsprodukter med aktörer inom 
efterföljande sektorer. 

Or. fr

Ändringsförslag 300

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. fr

Motivering

Att inta en dominerande ställning är inte i sig klandervärt, till skillnad från missbruk av 
dominerande ställning. Denna bestämmelse orsakar svåra problem i fall av uppköp av en 
producentorganisation som har en dominerande ställning i sin egen rätt, och den strider 
dessutom mot kommissionens mål för koncentrering av utbud i syfte att återställa jämvikten i 
förbindelserna inom livsmedelsförsörjningskedjan. Denna bestämmelse bör därför utgå.

Ändringsförslag 301

Förslag till förordning
Artikel 106a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106a
Producentorganisationers stadgar

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

Or. fr

Motivering

Il s'agit d'éléments essentiels qu'il convient de réintégrer à l'acte de base. Ces dispositions 
s'inspirent de l'article 213 de la proposition de règlement (2010) 799 alignant l'OCM unique 
aux dispositions du traité de Lisbonne.

Ändringsförslag 302

Förslag till förordning
Artikel 106b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106b (ny)
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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 b 
och c första stycket,
(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, effektivt 
tillhandahållande av personal, material 
och teknik till sina medlemmar, samt 
koncentration av utbud,
(d) de har stadgar som är i 
överensstämmelse med leden a, b och c i 
denna punkt.
2. Medlemsstaterna får besluta att 
producentorganisationer som på grundval 
av nationell lagstiftning har erkänts före 
den 1 januari 2014 och som uppfyller de 
villkor som anges i punkt 1 i denna artikel 
ska anses vara erkända som 
producentorganisationer enligt artikel 
106.
3. 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; 



PR\904214SV.doc 193/299 PE485.843v02-00

SV

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. fr

(taget från förordning 261/2012 (EUT L 94, 30.3.2012) artikel 126a)

Motivering

Det är fråga om väsentliga delar som bör återinföra i den grundläggande rättsakten. Dessa 
bestämmelser bygger på artikel 214 i förslaget till förordning (2010) 799 om en samlad 
marknadsordning för bestämmelser i Lissabonfördraget, och de motsvarar artikel 1.3 i 
förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

Ändringsförslag 303

Förslag till förordning
Artikel 106c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106c (ny)
Utläggande på entreprenad

Medlemsstaterna får tillåta en erkänd 
producentorganisation eller en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer att lägga ut 
valfria delar av sin verksamhet på 
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entreprenad, även till filialer, om 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. 

Or. fr

Motivering

Det är fråga om väsentliga delar som bör återinföra i den grundläggande rättsakten och som 
motsvarar artikel 216 i förslaget till förordning (2010) 799 om en samlad marknadsordning 
för bestämmelser i Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 304

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

För alla ändringar i artikel 108: Branschorganisationerna bör spela en viktig roll i 
styrningen av livsmedelssektorn. För att de ska kunna vara så effektiva som möjligt bör de 
uppgifter som anförtros dem vara mer omfattande än de som föreslås av kommissionen. 
Dessa bestämmelser tar även i beaktande dem som anges i artikel 1.2 i förordning nr 
261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.
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Ändringsförslag 305

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 306

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Att förbättra kunskapen om och insynen i 
produktion och marknad, bland annat 
genom offentliggörande av statistiska 
uppgifter om 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.

Or. fr

Ändringsförslag 307

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Att underlätta den preliminära 
rapporteringen om 
produktionskapaciteten och 
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marknadspriset. 

Or. fr

Ändringsförslag 308

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) Att utforska potentiella 
exportmarknader. 

Or. fr

Ändringsförslag 309

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Att utarbeta standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna.

iii) Att utarbeta standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna utan att det 
påverkar bestämmelserna i artiklarna 104 
och 113a.

Or. fr

Ändringsförslag 310

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 311

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

v) Att ge information och bedriva den 
forskning som behövs för att rationalisera, 
förbättra och anpassa produktionen och vid 
behov också 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.

Or. fr

Ändringsförslag 312

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

vi) 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. 

Or. fr
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Ändringsförslag 313

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(vii) Att utveckla metoder och medel för att 
förbättra produktkvaliteten i alla 
produktionsstadier och, vid behov, 
bearbetningsstadier och saluföringsled.

Or. fr

Ändringsförslag 314

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Ändringsförslag 315

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(viii) Att genomföra alla åtgärder för att
skydda och främja ekologiskt jordbruk och
ursprungsbeteckningarna, 
kvalitetsmärkningarna och de geografiska 
beteckningarna-
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Or. fr

Ändringsförslag 316

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 317

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

xi) Att genomföra säljfrämjande åtgärder, 
särskilt i tredjeland.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 318

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xiia) Att genomföra kollektiva åtgärder 
med avsikt att förebygga och hantera 
hälsorisker, fytosanitära risker och 
miljörisker som är knutna till 
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produktionen och, vid behov, till 
bearbetningen och/eller saluföringen 
och/eller utdelningen av 
jordbruksprodukter och livsmedel.

Or. fr

Ändringsförslag 319

Förslag till förordning
Artikel 108a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 108a
Erkännande av branschorganisationer

1. Medlemsstaterna erkänner de 
branschorganisationer som ansöker om 
det förutsatt att dessa organisationer
(a) uppfyller de krav som anges i artikel 
108,
(b) bedriver sin verksamhet i en eller flera 
regioner inom det berörda territoriet,
(c) motsvarar en väsentlig andel av den 
ekonomiska verksamhet som avses i 
artikel 108.1 a,
(d) inte själva producerar, bearbetar eller 
saluför produkter, med undantag av de 
fall som avses i artikel 108.2.
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 
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2015. 
4. Då medlemsstaterna erkännt en 
branschorganisation i enlighet med punkt 
1 och/eller 2 ska de
(a) inom fyra månader efter det att en 
ansökan åtföljd av allt vederbörligt 
underlag har lämnats in besluta om en 
branschorganisation ska erkännas; 
ansökan ska göras i den medlemsstat där 
organisationen har sitt huvudkontor,
(b) med regelbundna och av dem 
fastställda intervaller kontrollera att 
erkända branschorganisationer uppfyller 
villkoren för erkännandet,
(c) vid bristande efterlevnad eller 
oegentligheter när det gäller 
bestämmelserna i denna förordning 
utdöma tillämpliga och av dem själva 
fastställda sanktioner för sådana 
organisationer, och om nödvändigt, 
besluta att återkalla erkännandet,
(d) återkalla erkännandet om
(i) de krav och villkor för erkännande som 
anges i denna artikel inte längre uppfylls,
(ii) branschorganisationen deltar i sådana 
avtal, beslut och samordnade förfaranden 
som avses i artikel 145.4, utan att detta 
påverkar tillämpningen av andra 
sanktioner som ska utdömas enligt den 
nationella lagstiftningen,
(iii) branschorganisationen inte fullgör 
den anmälningsskyldighet som avses i 
artikel 145.2,
(e) en gång per år, och senast den 31 
mars, till kommissionen anmäla varje 
beslut om beviljande av eller avslag på 
ansökningar om erkännande eller om 
återkallande av erkännanden som de har 
fattat under det föregående kalenderåret. 

Or. fr

(taget från förordning 261/2012 (EUT L 94, 30.3.2012) artikel 126b)
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Motivering

Det är fråga om väsentliga delar som bör återinföra i den grundläggande rättsakten. Dessa 
bestämmelser bygger på artikel 223 i förslaget till förordning (2010) 799 om en samlad 
marknadsordning för bestämmelser i Lissabonfördraget, och de motsvarar artikel 1.3 i 
förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

Ändringsförslag 320

Förslag till förordning
Artikel 109a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109a
Gidkännande av aktörsorganisationer

1. Medlemsstaterna ska godkänna de 
aktörsorganisationer som avses i artikel 
109 i denna förordning.
2. Medlemsstaterna ska fastställa 
villkoren för godkännandet och de ska 
minst omfatta följande:
(a) Producentorganisationerna ska 
uteslutande bestå av olivproducenter som 
inte ingår i någon annan godkänd 
producentorganisation.
(b) Sammanslutningar av 
producentorganisationer ska uteslutande 
bestå av godkända 
producentorganisationer som inte ingår i 
någon annan godkänd sammanslutning 
av producentorganisationer.
(c) Övriga aktörsorganisationer ska 
uteslutande bestå av aktörer inom 
olivsektorn som inte ingår i någon annan 
godkänd aktörsorganisation.
(d) Branschorganisationerna ska på ett 
omfattande och balanserat sätt vara 
representativa för all ekonomisk 
verksamhet som rör produktion, 
bearbetning och saluföring av olivolja 
och/eller bordsoliver.
(e) Aktörsorganisationen ska kunna lägga 
fram ett arbetsprogram för åtminstone ett 
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av de åtgärdsområden som avses i artikel 
27.1 första stycket a–d.
(f) Aktörsorganisationen ska åta sig att 
genomgå de kontroller som föreskrivs i 
artikel 14 av förordning (EG) nr 
867/20081.
3. Vid genomgången av de ansökningar 
om godkännande som 
aktörsorganisationerna lämnar in ska 
medlemsstaterna särskilt beakta
(a) olivsektorns särskilda egenskaper i 
varje regional zon, som medlemsstaten 
definierar,
(b) konsumentintresset och balansen på 
marknaden,
c) förbättringen av produktionskvaliteten 
på olivolja och bordsoliver,
(d) bedömningen av de framlagda 
arbetsprogrammens effektivitet. 
____________________

1 EUT L 237, 4.9.2008, s. 5.

Or. fr

Motivering

Det är fråga om väsentliga delar som bör införas i den grundläggande rättsakten. Dessa 
bestämmelser är tagna från artikel 2 i förordning nr 867/2008.

Ändringsförslag 321

Förslag till förordning
Artikel 109b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109b (ny)
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 
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(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 
kvalitetsordningar för 
jordbruksprodukter.
2. Bestämmelserna ska stå i proportion till 
det önskade syftet, och får inte
(a) omfatta annat än reglering av 
efterfrågan utan ska ha som syfte att 
anpassa tillgången på produkten till 
efterfrågan,
(b) göras obligatoriska för saluföring 
under en period på mer än fem år, som 
kan förlängas,
(c) gälla transaktioner efter den första 
saluföringen av den berörda produkten,
(d) tillåta bildandet av priskarteller, 
inbegripet sådana fall där priser fastställs 
som riktlinje eller rekommendation,
(e) blockera en alltför stor andel av den 
berörda produktion som normalt finns att 
tillgå,
(f) förhindra förekomsten av aktörer som 
börjar producera den berörda produkten.
3. De regler som avses i punkt 1 ska i sin 
helhet meddelas aktörerna genom 
offentliggörande i en officiell tidning i 
den berörda medlemsstaten.
4. Medlemsstaternas beslut och åtgärder 
år n i enlighet med bestämmelserna i 
denna artikel ska anmälas till 
kommissionen före den 1 mars år n+1.
5. Kommissionen får begära att en 
medlemsstat drar tillbaka sitt beslut om 
kommissionen konstaterar att beslutet 
utesluter konkurrens på en betydande del 
av den inre marknaden, hindrar den fria 
rörligheten för varor eller strider mot 
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målen i artikel 39 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. fr

Motivering

Taget från jordbruksutskottets ställningstagande inom förslaget till förordning (2010) 738 om 
handelsnormer.

Ändringsförslag 322

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. De regler för vilka utvidgning med andra 
aktörer får begäras enligt punkt 1 ska gälla 
en av verksamheterna som uppfyller 
målen som avses 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.
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(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.

Or. fr

Motivering

Eftersom utvidgningen av regler tillåts producentorganisationer, deras sammanslutningar 
och branschorganisationer, är det önskvärt att gränsen mellan olika parters verksamhet 
klarifieras. Medlemsstaterna bör kunna verkställa och välja ett system för att utvidga 
reglernas räckvidd som motsvarar deras situation för att kunna undvika dubletter eller 
förvirring och att återställa balansen inom varje bransch. 

Ändringsförslag 323

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Då det finns en erkänd 
branschorganisation för en eller flera 
produkter fastslår medlemsstaterna vilka 
beslut och förfaranden för 
producentorganisationer inte kan 
utvidgas, eftersom dessa gäller sådana 
verksamheters som utövas av 
branschorganisationen i fråga.

Or. fr

Motivering

Eftersom utvidgningen av regler tillåts producentorganisationer, deras sammanslutningar 
och branschorganisationer, är det önskvärt att gränsen mellan olika parters verksamhet 
klarifieras. Medlemsstaterna bör kunna verkställa och välja ett system för att utvidga 
reglernas räckvidd som motsvarar deras situation för att kunna undvika dubletter eller 
förvirring och att återställa balansen inom varje bransch. 



PR\904214SV.doc 207/299 PE485.843v02-00

SV

Ändringsförslag 324

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Utvidgningen av de regler som avses i 
punkt 1 ska i sin helhet meddelas 
aktörerna genom offentliggörande i en 
officiell publikation i den berörda 
medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 325

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen senast den 31 mars varje 
år om varje beslut som fattas i enlighet 
med denna artikel. 

Or. fr

Ändringsförslag 326

Förslag till förordning
Artikel 111 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om reglerna för en erkänd 
producentorganisation, en erkänd 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en erkänd 
branschorganisation utvidgas enligt artikel 
110 och om de verksamheter som reglerna 
avser är av allmänt ekonomiskt intresse för 

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 
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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.

de ekonomiska aktörer vilkas verksamhet 
är knuten till produkterna i fråga, då dessa 
produceras och/eller saluförs i den 
medlemsstat som har beviljat erkännandet,
får den ovannämnda medlemsstaten 
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 samtliga bidrag
är avsedda att täcka omkostnader som är
nödvändiga för de aktuella 
verksamheterna.

Or. fr

Motivering

Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar bör också gälla för importerade produkter som 
skulle gagnas av en utvidgning av regler, som t.ex. marknadsföringskampanjer.

Ändringsförslag 327

Förslag till förordning
Artikel 112 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Åtgärder som underlättar anpassningen av utbudet till marknadens behov kan visa sig 
nödvändiga i samtliga jordbrukssektorer. Åtgärdernas omfattning bör därför ökas.
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Ändringsförslag 328

Förslag till förordning
Artikel 113 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113 Artikel 113
Saluföringsregler för att förbättra och 

stabilisera den gemensamma 
vinmarknadens funktion

Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den inre marknadens funktion

Or. fr

Motivering

Saluföringsregler för att förbättra och stabilisera marknadens funktion kan visa sig 
nödvändiga inom samtliga jordbrukssektorer. Åtgärdernas omfattning bör därför ökas.

Ändringsförslag 329

Förslag till förordning
Artikel 113 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att förbättra och stabilisera den inre 
marknaden får de producerande 
medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom beslut som fattas av de 
erkända branschorganisationerna enligt 
artikel 108.

Or. fr

Motivering

Saluföringsregler för att förbättra och stabilisera marknadens funktion kan visa sig 
nödvändiga inom samtliga jordbrukssektorer. Åtgärdernas omfattning bör därför ökas.
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Ändringsförslag 330

Förslag till förordning
Artikel 113 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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

Or. fr

Motivering

Saluföringsregler för att förbättra och stabilisera marknadens funktion kan visa sig 
nödvändiga inom samtliga jordbrukssektorer. Åtgärdernas omfattning bör därför ökas.

Ändringsförslag 331

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De regler som avses i punkt 1 ska i sin 
helhet meddelas aktörerna genom 
offentliggörande i en officiell publikation 
i den berörda medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 332

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen senast den 31 mars varje 
år om varje beslut som fattas i enlighet 
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med denna artikel. 

Or. fr

Ändringsförslag 333

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 3A
KONTRAKTERINGSSYSTEM

Artikel 113a
Avtalsförhållanden

1. Utan att det påverkar artiklarna 104 
och 105 om sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter och artikel 101 om 
sockersektorn, om en medlemsstat 
bestämmer att varje leverans på dess 
territorium på jordbruksprodukter från en 
av de sektorer som avses i artikel 1.2 i 
denna förordning från en jordbrukare till 
ett bearbetningsföretag eller en distributör 
bör omfattas av ett skriftligt avtal mellan 
parterna, och/eller beslutar att den första 
köparen måste lämna ett skriftligt anbud 
för ett avtal för leverans av 
jordbruksprodukter, ska detta avtal 
och/eller anbud uppfylla de villkor som 
fastställs i punkt 2.
Då en medlemsstat beslutat att de berörda 
leveranserna från en jordbrukare till en 
köpare bör omfattas av ett skriftligt avtal 
mellan parterna beslutar medlemsstaten 
samtidigt vilka leveransstadier som 
omfattas av ett kontrakt av denna typ om 
leveransen av de berörda produkterna går 
via flera mellanhänder. 
2. Avtalet och/eller anbudet bör:
(a) ingås före leverans,
(b) vara skriftligt och
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(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 
återger förändringar av 
marknadsförhållandena, levererad volym 
och kvaliteten på eller sammansättningen 
av den levererade jordbruksprodukterna 
(ii) Kvantiteten och kvaliteten på de 
berörda produkterna som kan och/eller 
bör levereras, liksom tidpunkten för dessa 
leveranser,
(iii) avtalets giltighetstid, som får vara 
begränsad eller obegränsad och innehålla 
uppsägningsklausuler.
(iv) åtgärder beträffande procedurer och 
försenade betalningar,
(v) åtgärder för uppsamling eller leverans 
av jordbruksprodukter, och
(vi) regler om force majeure.
3. Genom undantag från punkt 1 ska ett 
avtal och/eller anbud inte krävas när 
berörda produkter levereras från en 
jordbrukare till en köpare där köparen är 
ett kooperativ som jordbrukaren tillhör, 
om kooperativets stadgar eller dess regler 
eller beslut omfattas i dessa stadgar och 
kooperativets 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 
jordbrukare, 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 
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för leverans av jordbruksprodukter, lägga 
fast 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 inte försämra funktionen av 
den inre marknaden.
Det andra stycket ska inte påverka 
jordbrukarens 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.
6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med åtgärder som 
krävs för en enhetlig tillämpning av punkt 
2 a och b och punkt 3 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. fr

Motivering

Antagandet av förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter välkomnades som ett framsteg i förhållandena inom 
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livsmedelsförsörjningskedjan. Alla sektorer bör kunna ta del av ett frivilligt
kontrakteringssystem.

Ändringsförslag 334

Förslag till förordning
Artikel 113b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113b (ny)
Avtalsförhandlingar

1. En producentorganisation inom en av 
sektorerna som avses i artikel 1.2 i denna 
förordning som 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 mottagare 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 producénterna,
(c) under förutsättning att de berörda 
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 
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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 och 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.
5. De medlemsstater där förhandlingarna 
kring denna artikel äger rum ska 
informera kommissionen om 
tillämpningen av punkterna 2 f och 5.

Or. fr

Motivering

Antagandet av förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter välkomnades som ett framsteg i förhållandena inom 
livsmedelsförsörjningskedjan. Alla sektorer bör kunna ta del av ett frivilligt 
kontrakteringssystem.
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Ändringsförslag 335

Förslag till förordning
Artikel 114 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

De specifika bestämmelserna som berör vissa enskilda sektorer bör fastställas genom en 
delegerad akt.

Ändringsförslag 336

Förslag till förordning
Artikel 114 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, vid 
behov inbegripet de mål som anges i 
artiklarna 106–109.

Or. fr

Ändringsförslag 337

Förslag till förordning
Artikel 114 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Organisationernas och 
sammanslutningarnas stadgar, erkännande 
av dem, deras struktur, juridiska form, 
medlemskap, storlek, ansvarighet och 
verksamhet, kravet enligt artikel 106 d på 

b) Organisationernas stadgar, med 
undantag av producentorganisationer, 
eftersom dessa har särskilda villkor 
beträffande stadgar för 
producentorganisationer inom vissa 
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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.

sektorer, och sammanslutningarnas 
stadgar, deras struktur, juridiska form, 
medlemskap, storlek, ansvarighet och 
verksamhet, konsekvenserna av att de 
erkänns, att erkännandet återkallas och 
sammanslagningar.

Or. fr

Ändringsförslag 338

Förslag till förordning
Artikel 114 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Taget från artikel 3 i förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter.

Ändringsförslag 339

Förslag till förordning
Artikel 114 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Or. fr
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Ändringsförslag 340

Förslag till förordning
Artikel 114 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 får, för en begränsad tid,
begära att en utvidgning av en regels 
räckvidd eller ett obligatoriskt bidrag ska 
stoppas eller dras tillbaka.

Or. fr

Ändringsförslag 341

Förslag till förordning
Artikel 114 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) De specifika villkoren för införandet 
av avtalssystem i de sektorer som avses i 
artikel 113a.1.

Or. fr
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Ändringsförslag 342

Förslag till förordning
Artikel 115 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta nödvändiga 
åtgärder rörande detta kapitel, särskilt 
åtgärder gällande:

(a) Tillämpningen av de villkor för 
erkännande av producentorganisationer 
och deras sammanslutningar och 
branschorganisationer som anges i 
artiklarna 106 och 108a. 
(b) De meddelande som medlemsstaterna 
ska skicka till kommissionen i enlighet 
med artiklarna 106b.4 d, 108a.3 e, 105.8 
och 105a.7. 
(c) De 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.

Or. fr

Motivering

Taget från artikel 1.3 i förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter, utvidgad till att omfatta alla sektorer.
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Ändringsförslag 343

Förslag till förordning
Artikel 116 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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, avslag på ansökningar om 
och 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.

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör kunna handla direkt inom det övergripande förfarandet för erkännande av 
organisationer då dessa är verksamma i flera medlemsstater.

Ändringsförslag 344

Förslag till förordning
Artikel 116 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
dess återkallande.

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör inte inkräkta på de medlemsstaters kompetenser som berörs av förfarandet 
för erkännande av organisationer och på utvidgningen av deras regler eller obligatoriska 
bidrag då dessa organisationer verkar i en enda medlemsstat.
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Ändringsförslag 345

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. fr

Motivering

I dessa beslut ingår inte enskilda beslut i den meningen att de inte riktas direkt till en eller 
flera fysiska eller juridiska personer förtecknade med namn, utan direkt till medlemsstaterna.

Ändringsförslag 346

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 5
INSYN I OCH INFORMATION OM 

MARKNADEN
Artikel 116a

Europeiskt instrument 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 utvecklingen på 
marknaden rapporterar kommissionen 
regelbundet om Europeiska instrument 
för övervakning av livsmedelspriser 
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aktiviteter och undersökningsresultat
2. Vid tillämpning av punkt 1, och i 
samband med verksamhet hos de 
nationella statistiska instituten och de 
nationella kontrollorganen för pris 
samlar instrumentet särskilt statistik och 
information som behövs för att utarbeta 
analyser och studier om:
(a) produktion och försörjning,
(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 lång sikt.
I denna punkt undersöker intrsumentet 
särskilt export och import, pris fritt gård, 
prisen som konsumenterna betalar, 
vinstmarginalen, samt produktions-, 
bearbetnings- och utdelningskostnaderna 
i alla skeden av livsmedelskedjan i 
Unionen och medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Kommissionens arbete för att inom Eurostat skapa ett Europeiskt instrument för övervakning 
av livsmedelspriser bör välkomnas. Rapporter om resultaten av dessa arbeten bör dock 
regelbundet tillhandahållas parlamentet och rådet. Instrumentet bör också befatta sig med 
största möjliga spektrum av ekonomiska uppgifter för att de offentliga myndigheterna och de 
ekonomiska aktörerna ska ha tillgång till sådan information om livsmedelssektorn och -
kedjan som är så precis, så tydlig och så fullständig som möjligt
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Ändringsförslag 347

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande produkter berörs av licenskrav: 
spannmål, ris, socker, lin, hampa, utsäde, 
levande växter, olivolja, frukt och 
grönsaker, bearbetad frukt och grönsaker, 
bananer, nöt- och kalvkött, griskött, får-
och getkött, fjäderfäkött, ägg, mjölk och 
mjölkprodukter, vin, jordbruksetylalkohol.

Or. fr

Motivering

Taget från förteckningen i artikel 233 i förslaget till förordning (2010) 799 om en samlad 
marknadsordning för bestämmelser i Lissabonfördraget. Förteckningen på produkter bör 
finnas i den grundläggande rättsakten. På grund av jordbruksprodukters flyktighet är 
förhandsövervakning av importen och exporten nödvändig för en god kunskap om marknaden 
och för att kunna förutse störningar.

Ändringsförslag 348

Förslag till förordning
Artikel 118 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förteckningen över de 
jordbruksprodukter för vilka det krävs 
uppvisande av en import- eller 
exportlicens.

a) Modifiera och komplettera 
förteckningen över de jordbruksprodukter 
för vilka det krävs uppvisande av en 
import- eller exportlicens.

Or. fr

Motivering

Voir amendement à l'article 117.
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Ändringsförslag 349

Förslag till förordning
Artikel 118 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med hänsyn till behovet av att fastställa 
de viktigaste delarna i licenssystemet ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
för att

Med hänsyn till behovet av att klargöra 
bestämmelserna rörande licenssystemet 
ska kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
för att

Or. fr

Motivering

Det är lagstiftaren, inte kommissionen, som bör fastställa de viktigaste delarna av 
licenssystemet.

Ändringsförslag 350

Förslag till förordning
Artikel 119 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder som 
krävs för detta avsnitt, inbegripet regler för

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder som 
krävs för detta kapitel, inbegripet regler för

Or. fr

Motivering

Denna artikel ingår i ett kapitel, inte ett avsnitt.

Ändringsförslag 351

Förslag till förordning
Artikel 120 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Detta är en viktig precisering till förfarande.

Ändringsförslag 352

Förslag till förordning
Artikel 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder för att 
genomföra internationella avtal som ingåtts 
enligt artikel 218 i fördraget eller någon 
annan akt som antagits enligt artikel 43.2 
i fördraget eller Gemensamma tulltaxan 
när det gäller beräkningen av importtull 
för jordbruksprodukter. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder för att 
genomföra internationella avtal som ingåtts 
enligt artikel 218 i fördraget eller 
Gemensamma tulltaxan när det gäller 
beräkningssättet av importtull för 
jordbruksprodukter. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
162.2.

Or. fr

Motivering

Det kan inte vara fråga om att ge kommissionen fria händer att ändra andra rättsakter i 
enlighet med artikel 43 i fördraget genom denna förordning. De delegerade befogenheterna i 
fråga bör fastställas i varje berörd akt.

Ändringsförslag 353

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpning av tullsatsen i den 
gemensamma tulltaxan för produkter från 
sektorerna frukt och grönsaker och 
bearbetad frukt och bearbetade grönsaker 
och för druvsaft och druvmust ska 

(Berör inte den svenska versionen.)
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ingångspriset på ett parti vara detsamma 
som dess tullvärde beräknat enligt 
bestämmelserna i förordning (EG) nr 
2913/92 av den 12 oktober 1992 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen (tullkodexen) och förordning 
(EG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EEG) nr 2913/92 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen (tillämpningsföreskrifterna).

Or. fr

Ändringsförslag 354

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ingångspriset på ett parti kan också 
vid behov bestämmas med hjälp av ett 
schablonvärde vid import, som beräknas 
med hänsyn till ursprung och produkt, på 
grundval av det vägda genomsnittet av 
priserna för produkten på de 
representativa importmarknaderna i 
medlemsstaterna eller, vid behov, på 
andra marknader. 

Or. fr

Motivering

Taget delvis från artikel 246 i förslaget till förordning (2010) 799 om en samlad 
marknadsordning för bestämmelser i Lissabonfördraget. Det är viktigt att definiera, om än 
kortfattat, schablonvärdet för import.
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Ändringsförslag 355

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av artikel 248 i 
tillämpningsföreskrifterna ska de kontroller 
som tullmyndigheterna ska genomföra för 
att bestämma om en säkerhet ska ställas 
omfatta en kontroll av tullvärdet mot den 
berörda produktens styckepris enligt artikel 
30.2 c i tullkodexen.

Vid tillämpning av artikel 248 i 
tillämpningsföreskrifterna ska de kontroller 
som tullmyndigheterna ska genomföra för 
att bestämma om en säkerhet ska ställas 
omfatta en kontroll av tullvärdet mot den 
berörda produktens styckepris enligt artikel 
30 i tullkodexen.

Or. fr

Motivering

Hela artikel 30 bör beaktas för att innefatta alla metoder för tullklarering. 

Ändringsförslag 356

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa att systemet är 
effektivt ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 för att föreskriva att de 
kontroller som tullmyndigheterna 
genomför enligt punkt 2 i denna artikel, 
utöver eller som ett alternativ till 
kontrollen av tullvärdet mot styckepriset, 
ska omfatta en kontroll av tullvärdet mot 
ett annat värde.

3. För att säkerställa att systemet är 
effektivt ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 för att föreskriva under vilka 
förhållanden de kontroller som 
tullmyndigheterna genomför enligt punkt 2 
i denna artikel, utöver eller som ett 
alternativ till kontrollen av tullvärdet mot 
styckepriset, ska omfatta en kontroll av 
tullvärdet mot ett schablonvärde för 
import.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att bevara hänvisningen till schablonvärdet för import, eftersom det är 
viktigt både för att uppskatta tullvärdet och för att utlösa själva mekanismen för ingångspris.
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Ändringsförslag 357

Förslag till förordning
Artikel 123 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa för vilka 
produkter från sektorerna för spannmål, ris, 
socker, frukt och grönsaker, bearbetad 
frukt och bearbetade grönsaker, nöt- och 
kalvkött, mjölk och mjölkprodukter, 
griskött, får- och getkött, ägg, fjäderfäkött 
och bananer samt druvsaft och druvmust en 
tilläggstull enligt den tullsats som fastställs 
i Gemensamma tulltaxan ska tas ut vid 
import i syfte att förhindra eller motverka 
de negativa effekter för unionsmarknaden 
som kan bli följden av sådan import om

1. Kommissionen fastställer genom 
genomförandeakter för vilka produkter från 
sektorerna för spannmål, ris, socker, frukt 
och grönsaker, bearbetad frukt och 
bearbetade grönsaker, nöt- och kalvkött, 
mjölk och mjölkprodukter, griskött, får-
och getkött, ägg, fjäderfäkött och bananer 
samt druvsaft och druvmust en tilläggstull 
enligt den tullsats som fastställs i 
Gemensamma tulltaxan tas ut vid import i 
syfte att förhindra eller motverka de 
negativa effekter för unionsmarknaden som 
kan bli följden av sådan import om

Or. fr

Motivering

Automatiken av uttagandet av tillägstullar som avses i artikel 141 i förordning nr 1234/2007 
bör återinföras.

Ändringsförslag 358

Förslag till förordning
Artikel 124 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Detta är en viktig precisering till förfarande.
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Ändringsförslag 359

Förslag till förordning
Artikel 125 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) för tullkvoter vid import lägga 
vederbörlig vikt vid försörjningsbehoven 
på unionsmarknaden och behovet av att 
säkra marknadens jämvikt, eller

(a) för tullkvoter vid import lägga 
vederbörlig vikt vid försörjningsbehoven 
på unionsmarknaden, både för 
utgångsvaror och färdigvaror, och 
behovet av att säkra marknadens jämvikt, 
eller

Or. fr

Motivering

Vissa tullkvoter innehåller både utgångsvaror och färdigvaror utan åtskillnad. Därför 
uppfylls inte alltid de specifika kraven för försörjningen inom unionens marknad av 
färdigvaror eller utgångsvaror.

Ändringsförslag 360

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) användning av licenser och, när så krävs, 
särskilda regler rörande särskilt de villkor 
på vilka ansökningar om import ska 
lämnas in och tillstånd beviljas inom 
tullkvoten,

(e) användning av licenser och, när så 
krävs, särskilda regler rörande särskilt 
förfaranden för ingivande av ansökningar 
om import och beviljandet av tillstånd 
inom tullkvoten,

Or. fr

Motivering

Denna ändring överensstämmer med jordbruksutskottets ställningstagande inom förslaget till 
förordning (2010) 799 om en samlad marknadsordning för bestämmelser i Lissabonfördraget. 
Reglerna om skyldigheter, och särskilt termen ”villkor”, tillhör en vokabulär som vanligtvis 
används i delegerade akter. Ändringen preciserar formuleringen för att bättre avgränsa 
tillämpningsområdet. 
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Ändringsförslag 361

Förslag till förordning
Artikel 128 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Detta är en viktig precisering till förfarande.

Ändringsförslag 362

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Traditionellt försörjningsbehov för 

raffinering av socker
1. Till och med slutet av regleringsår 
2019/2020 ska ett traditionellt 
försörjningsbehov av socker för 
raffinering för unionen fastställas till 
2 500 000 ton per regleringsår, uttryckt i 
vitt socker.
2. Den enda anläggningen för 
bearbetning av sockerbetor i drift 2005 i 
Portugal bedöms vara ett 
heltidsraffinaderi.
3. Importlicenser för socker för 
raffinering får endast utfärdas till 
heltidsraffinaderier förutsatt att de 
berörda kvantiteterna inte överstiger de 
kvantiteter som får importeras inom 
ramen för det traditionella 
försörjningsbehovet enligt punkt 1.
Licenserna får endast överföras mellan 
heltidsraffinaderier och upphör att gälla i 
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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,
(c) regler om administrativa sanktioner.
5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter i enlighet med 
granskningsförfarandet som avses i 
artikel 162.2 anta de regler som är 
nödvändiga med avseende på vilka bevis 
och dokument som ska läggas fram med 
avseende på aktörernas, och i synnerhet 
heltidsraffinaderiernas, importkrav och 
importskyldigheter.

Or. fr

Motivering

Taget från artiklarna 260, 261 och 262 i förslaget till förordning (2010) 799 om en samlad 
marknadsordning för bestämmelser i Lissabonfördraget. Inom förlängningen av 
sockerkvotsystemet bör de befintliga bestämmelserna om import av socker återinföras för 
samma tid för att inte kränka de raffinörer som importerar sockerrör. Därför höjs kvoten i 
förslaget till förordning (2010) 799 från 2 489 735 ton till 2 500 000 ton.
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Ändringsförslag 363

Förslag till förordning
Artikel 130b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130b (ny)
Befrielse från importtullar inom 

sockersektorn
Till och med slutet av regleringsår 
2019/2020 får kommissionenr genom 
genomförandeakter helt eller delvis 
tillfälligt avskaffa importtullarna för vissa 
kvantiteter av följande produkter för att 
säkerställa den försörjning som krävs för 
tillverkning av sådana produkter som 
avses i artikel 101m.2:
(a) Socker enligt KN-nummer 1701.
(b) Isoglukos enligt KN-nummer 1702 30 
10, 1702 40 10, 1702 60 10 och 1702 90 
30.

Or. fr

Motivering

Taget från artikel 248 i förslaget till förordning (2010) 799 om en samlad marknadsordning 
för bestämmelser i Lissabonfördraget. 

Ändringsförslag 364

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Komissionen fastställer bidragen 
genom genomförandeakterna som ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
162.2.
De kan fastställas
(a) med regelbundna intervall
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(b) genom anbudsförfaranden för 
spannmål, ris, socker, mjölk och 
mjölkprodukter.
Om fastställandet inte sker genom 
anbudsförfarande ska kommissionen 
fastställa den förteckning över produkter 
för vilka exportbidrag beviljas liksom 
exportbidragsbeloppet minst en gång var 
tredje månad. Bidragsbeloppet får 
emellertid ligga kvar på samma nivå i mer 
än tre månader och under tiden får 
kommissionen utan att anta artikel 162.2 
eller 162.3, på begäran av en medlemsstat 
eller på eget initiativ.
2a. En eller flera av följande aspekter ska 
beaktas när exportbidrag fastställs för en 
viss produkt:
(a) Den rådande situationen och 
förväntade utvecklingen vad avser
(i) priserna och tillgången på produkten 
på unionsmarknaden,
(ii) priserna på produkten på 
världsmarknaden.
(b) Målen för den gemensamma 
organisationen av marknaden, 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 tredjeland och 
användningen av produkter från dessa 
länder som får importeras för 
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bearbetning.
(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. fr

(Ändringsförslag 31 i rapport A7-0322/2011)

Motivering

Denna ändring överensstämmer med jordbruksutskottets ställningstagande inom förslaget till 
förordning (2010) 799 om en samlad marknadsordning för bestämmelser i Lissabonfördraget. 
Artikel 43.3. i fördraget är inte tillämplig. Taget från artikel 2 i förslaget till kommissionens 
förordning (2011) 629 om fastställande av vissa stöd, bidrag och priser avseende den 
gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

Ändringsförslag 365

Förslag till förordning
Artikel 135a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 135a
Specifika åtgärder för exportbidrag för 

spannmål och ris
1. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa ett anpassat 
belopp för de exportbidrag som fastställts 
för spannmål och ris. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 162.2. När så krävs får 
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kommissionen genom genomförandeakter 
ändra de anpassade beloppen.
Kommissionen får tillämpa första stycket 
på produkter från sektorerna för 
spannmål och ris som exporteras i form 
av bearbetade varor i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 1216/2009.
2. Under regleringsårets första tre 
månader ska det bidrag som tillämpas på 
export av malt som fanns i lager vid det 
föregående regleringsårets slut eller som 
framställts av korn som vid den 
tidpunkten fanns i lager vara det som 
skulle ha gällt för exportlicensen i fråga 
för export under det föregående 
regleringsårets sista månad.
3. Bidraget för produkterna i del I leden a 
och b bilaga I, som fastställts i enlighet 
med artikel 136.2 i den förordningen, får 
justeras av kommissionen genom 
genomförandeakter, med hänsyn till 
eventuella ändringar av 
interventionspriset.
Första stycket kan tillämpas, helt eller 
delvis, på produkter som anges i del I 
leden c och d i bilaga I samt på produkter 
som förtecknas i del I i bilaga I och som 
exporteras i form av bearbetade varor i 
enlighet med förordning (EG) nr 
1216/2009. I sådana fall ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
korrigera den justering som avses i första 
stycket genom att tillämpa en koefficient 
som uttrycker förhållandet mellan 
kvantiteten basprodukt och den kvantitet 
basprodukt som den bearbetade 
exporterade produkten innehåller eller 
som har använts i de exporterade varorna.
De genomförandeakter som föreskrivs i 
första och andra stycket ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr
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(Ändringsförslag 32 i rapport A7-0322/2011)

Motivering

Denna ändring överensstämmer med jordbruksutskottets ställningstagande inom förslaget till 
förordning (2010) 799 om en samlad marknadsordning för bestämmelser i Lissabonfördraget. 
Artikel 43.3. i fördraget är inte tillämplig. Taget från artikel 4 i förslaget till kommissionens 
förordning (2011) 629 om fastställande av vissa stöd, bidrag och priser avseende den 
gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

Ändringsförslag 366

Förslag till förordning
Artikel 136a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 136a
Beviljande av exportbidrag

För att ta hänsyn till handelsvillkorens 
och transportens särdrag vad beträffar 
kläckägg och dagsgamla kycklingar kan 
exportlicenser utfärdas i efterhand.

Or. fr

Motivering

Mot bakgrund av denna sektors särskilda begränsningar kan exportlicenser och bidrag 
utfärdas i efterhand. Denna bestämmelse bör tas i beaktande i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 367

Förslag till förordning
Artikel 141 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr
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Motivering

Detta är en viktig precisering till förfarande.

Ändringsförslag 368

Förslag till förordning
Artikel 143 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

I enlighet med artikel 42 i fördraget ska 
artiklarna 101–106 i fördraget samt 
bestämmelser för tillämpningen av dessa 
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
endast i den mån detta fastställs i 
artiklarna 143a–146 i denna förordning. 

Or. fr

Motivering

Fördraget fastställer att ”Bestämmelserna i kapitlet om konkurrensregler ska tillämpas på 
produktion av och handel med jordbruksprodukter endast i den mån Europaparlamentet och 
rådet beslutar detta”. Det bör påminnas om dessa viktiga rättsliga grunder och att det  inom 
en politik för återinförande av balansen i förhållandena inom livsmedelskedjan och slutet av 
en politik för administrativa priser bör användas denna artikel, som tar i beaktande den 
specifika situationen inom jordbruket beträffande konkurrenslagstiftningen.

Ändringsförslag 369

Förslag till förordning
Artikel 143 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkra en enhetlig tillämpning av 
artiklarna 143a–146 offentliggör 
kommissionen riktlinjer och bästa praxis 
som kan förtydliga verksamheten hos 
olika nationella konkurrensmyndigheter 
och ekonomiska aktörer inom jordbruks-
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och livsmedelssektorn.

Or. fr

Motivering

För att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl bör en av dess grundläggande delar, 
konkurrenslagstiftningen, tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater, vilket inte nu är 
fallet. 

Ändringsförslag 370

Förslag till förordning
Artikel 143a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 143a
Relevant marknad

1. Marknadsdefinitionen 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 varor eller 
tjänster 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) En relevant produktmarknad 
analyseras för utgångsvaror, i första hand 
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på artinivå för vegetabilie- och 
animalieproduktion; det är väl motiverat 
att ta i beaktande en lägre löneklass,
(b) En relevant geografisk marknad 
analyseras i första hand på unionens 
marknadsnivå; det är väl motiverat att ta i 
beaktande en lägre löneklass.

Or. fr

Motivering

Punkt 1 är tagen från punkter 7 och 8 i kommissionens meddelande om definitionen av 
relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning (97/C 372/03). Beträffande punkt 2 
bör det föreslås ett bredare tillvägagångssätt för delar av marknadsdefinitionerna för att inte 
förhindra kommissionens mål för koncentrering av utbud genom att skilja av 
producentorganisationernas verksamhetsområden.

Ändringsförslag 371

Förslag till förordning
Artikel 143b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 143b (ny)
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. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 143c anses en dominerande 
ställning inte ha uppnåts av ett företag då 
marknadsparterna tillhör en relevant 
marknad, eller av flera företag som tillhör 
ett horisontellt avtal inom jordbruks- och 
livsmedelssektorn, uppnås inte nivån för 
marknadsparter av det viktigaste företaget 
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inom samma relevanta marknad och som 
befinner sig som följande i 
livsmedelskedjan.

Or. fr

Motivering

Beträffande punkt 1 är den tagen från gemenskapens rättspraxis om både vad gäller 
definitionen av begreppet dominerande ställning (dom Hoffmann – La Roche av EG-
domstolen den 13 februari 1979). Beträffande punkt 2 bör det föreslås ett bredare 
tillvägagångssätt för delar av definitionerna av dominant position, och särskilt ha som 
huvudprincip att den inte kan analyseras utan att också analysera köparnas 
koncentrationsgrad, och att den inte kan nås om de följande sektorerna är mycket mer 
koncentrerade.

Ändringsförslag 372

Förslag till förordning
Artikel 144 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag för den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål och för 
jordbrukare och deras sammanslutningar

Undantag för den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål och för 
producenter och deras organisationer eller 
sammanslutningar av organisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 373

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på de avtal, beslut och 
förfaranden som avses i artikel 143.1 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 374

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 anses som nödvändiga för 
förverkligandet av målen för artikel 39 av 
fördraget sådana avtal, beslut och 
framordnade förfaranden som antas av 
producenter 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.

Or. fr

Motivering

För att verkligen understryka målet för genomförandet av ett regelverk för konkurrens som 
anpassats till jordbruket är det nödvändigt att införa antagande om förenlighet för 
horisontella avtal med den gemensamma jordbrukspolitikens mål, liksom ett antagande om 
förenlighet med artikel 101 i fördraget.
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Ändringsförslag 375

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa avtal, beslut och samordnade 
förfaranden medför ingen skyldighet att 
hålla samma priser, med undantag av de 
avtal som avses i artiklarna 105a och 
113b.

Or. fr

Ändringsförslag 376

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas om 
konkurrensen sätts ur spel, i vilket fall 
bevisbördan, i enlighet med artikel 2 i 
förordning (EG) nr 1/2003, ligger på den 
part eller myndighet som gör detta 
gällande.

Or. fr

Motivering

I fall då konkurrensen sätts ur spel genom avtal, beslut och samordnade förfaranden bör 
bevis för detta framläggas av den part eller myndighet som gör detta gällande. 

Ändringsförslag 377

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Särskilt artikel 101.1 i fördraget ska 
inte tillämpas på:
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(a) avtal som ska stabilisera 
produktionspriserna och tillförsäkra 
konsumenterna skäliga priser,
(b) avtal rörande regler som kan utvidgas 
i enlighet med artikel 110 i denna 
förordning, inbegripet anpassning till 
säsongprodukter,
(c) marknadsföringsavtal,
(d) avtal om enhetliga rabatter eller 
marknadsföringsbonusar,
(e) handlingsregler som inte innehåller 
konkurrensbegränsande klausuler,
(f) forskningsavtal,
(g) avtal om kvalitetsregler,
(h) avtal som tar fram initiativ med målet 
att förbättra kvaliteten och innovationen 
inom området för livsmedel.

Or. fr

Ändringsförslag 378

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen får genom delegerade 
akter som antagits i enlighet med artikel 
160 precisera och komplettera 
förteckningen på avtal som avses i punkt 
1a i denna artikel.

Or. fr
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Ändringsförslag 379

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. 

utgår

Kommissionen ska fastställa detta på eget 
initiativ eller på begäran av en 
medlemsstats behöriga myndighet eller av 
ett företag eller en 
företagssammanslutning som berörs.

Or. fr

Ändringsförslag 380

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 381

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 alla uppgifter som 
krävs, genom genomförandeakter som 
antagits utan att artikel 162.2 eller 162.3 
tillämpas, inte har kunnat konstatera att 
dessa avtal inte omfattas av räckvidden av 
punkt 4.

Or. fr

Motivering

För att bevara aktörernas rättsäkerhet bör kommissionens tolkningsutrymme fastställas 
tydligare då branschorganisationers avtal, beslut och samordnade förfaranden granskas, 
samt begränsas vad gäller konkurrensen, i de fall som avses i punkt 4.

Ändringsförslag 382

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan hinder av bestämmelserna i 
punkt 2 i denna artikel träder de avtal, 
beslut och samordnade förfaranden som 
avses i punkt 1 i kraft i krissituationer, 
vilket meddelas kommissionen då dessa 
antagits.
Kommissionen besluter inom 21 dagar 
från det att den underrättats, genom 
genomförandeakter som antagits utan att 
artikel 162.2 eller 162.3 tillämpas, att 
dessa avtal eventuellt omfattas av 
räckvidden av punkt 4.

Or. fr
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Motivering

I fall av marknadskris är den två månader långa tidsfristen för att avtal, beslut och 
samordnade förfaranden ska träda i kraft inte realistisk. I detta fall bör denna förkortas och 
antaganden tillåtas. 

Ändringsförslag 383

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) innebär fastställande av priser eller 
fastställande av kvoter,

(d) innebär fastställande av priser, 

Or. fr

Motivering

De olika åtgärderna för volymhantering som branschoraginationerna kan gagnas av är 
ibland underställda kvoter. Alla oklarheter i lagstiftningen bör undvikas.

Ändringsförslag 384

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
oförenlighet.

6. Om fleråriga avtal ingås ska anmälan för 
det första året gälla även för de därpå 
följande åren av avtalet.

Or. fr
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Ändringsförslag 385

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta 
genomförandeakter som definierar de 
nödvändiga åtgärderna för en enhetlig 
tillämpning av denna artikel. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

Ändringsförslag 386

Förslag till förordning
Artikel 146a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 146a
Särskilda bestämmelser för sektorn för 

mjölk och mjölkprodukter
1. Om inte annat följer av artikel 107.2 i 
fördraget ska stöd vars belopp fastställs på 
grundval av priset på eller kvantiteten av 
produkter som förtecknas i del XVI i 
bilaga I till den här förordningen vara 
förbjudna.
Det ska även vara förbjudet med 
nationella åtgärder som medger en 
utjämning mellan priserna på produkter 
som förtecknas i del XVI i bilaga I till den 
här förordningen.
2. Fram till och med den 31 mars 2014 får 
medlemsstaterna bevilja statligt stöd till 
totalt årligt belopp på upp till 55 % av det 
maximibelopp som anges i artikel 69.4 
och 69.5 i förordning (EG) nr 73/2009 till 
jordbrukare inom mejerisektorn utöver 
unionens stöd som beviljas i enlighet med 
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artikel 68.1 b i den förordningen.
Emellertid får inte i något fall det totala 
beloppet på unionens stöd enligt de 
åtgärder som avses i artikel 69.4 i den 
förordningen och det statliga stödet 
överstiga det maximibelopp som avses i 
artikel 69.4 och 69.5 i den förordningen.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 163.1 d.

Ändringsförslag 387

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
tillämpas på alla de produkter som anges i 
bilaga I.

Or. fr

Motivering

Gör att ett skyddsnät i kristid ska kunna  aktiveras för alla produkter inom den samlade 
marknadsordningen bör denna begränsning utgå.

Ändringsförslag 388

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) hästkött.

Or. fr
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Ändringsförslag 389

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Or. fr

Motivering

Gör att ett skyddsnät i kristid ska kunna  aktiveras för alla produkter inom den samlade 
marknadsordningen bör denna begränsning utgå.

Ändringsförslag 390

Förslag till förordning
Artikel 156

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter som antagits i enlighet med det 
brådskande förfarandet i artikel 161,
fastställa åtgärder som är både nödvändiga 
och berättigade i en nödsituation för att 
lösa specifika problem. Sådana åtgärder får 
avvika från bestämmelserna i denna 
förordning, liksom från bestämmelserna i 
andra förordningar rörande den 
gemensamma jordbrukspolitiken för 
lösningar till särskilda problem som möts, 
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 som antagits i enlighet 
med det brådskande förfarandet i 
artikel 161.
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Or. fr

Motivering

Denna ändring överensstämmer med jordbruksutskottets ställningstagande inom förslaget till 
förordning (2010) 799 om en samlad marknadsordning för bestämmelser i Lissabonfördraget. 
Avvikelser från grundläggande rättsakter med allmän giltighet bör antas av delegerade akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget. I artikel 261 i förordningen föreskrivs också 
möjligheten att anta delegerade akter med brådskande förfarande om nödvändigt. 

Ändringsförslag 391

Förslag till förordning
Artikel 156a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156a
Åtgärder för att motverka den allvarliga 

obalansen inom marknaden för mjölk och 
mjölkprodukter

1. I fall av allvarlig obalans inom 
marknaden för mjölk och mjölkprodukter 
kan kommissionen besluta att bevilja ett 
stöd åt mjölkproducenterna som frivilligt 
minskar sin produktion med minst 5 % 
jämfört med samma period året och innan 
under en period på minst 3 som kan 
förnyas.
Då detta stöd beviljas avgiftsbelägger 
kommissionen också de mjölkproducenter 
som ökar sin produktion under samma 
period och i samma proportion.
2. Mängderna mjölk som gratis delas ut 
till välgörenhetsorganisationer kan anses 
som en minskning i produktionen, under 
de villkor som kommissionen fastställt i 
enlighet med punkt 4.
3. Under den period som avses i punkt 1 
första stycket kan produkter från företag 
som har tagit i bruk detta system, i 
enlighet med det som avses i punkt 1 
första stycket, som första prioritering
omfattas av de interventionsåtgärder på 
marknaden som avses i del II avdelning I, 



PR\904214SV.doc 251/299 PE485.843v02-00

SV

vilka utförs på marknaden för mjölk och 
mjölkprodukter.
4. Med hänsyn till behovet av att 
garantera att denna mekanism fungerar 
på ett effektivt och korekt sätt ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 för att fastställa:
(a) mängden för stödet och avgifterna 
som avses i punkt 1,
(b) kriterierna som bör respekteras för att 
kunna ta del av stödet,
(c) de särskilda villkoren för att aktivera 
denna mekanism,
(d) villkoren för att gratis mjölkutdelning 
till välgörenhetsorganisationer som avses 
i punkt 2 ska anses som en minskning av 
produktion.

Or. fr

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
Artikel 156b (ny)

Tillämpning av artikel 101.1 i fördraget
1. Under perioder av allvarlig obalans 
inom marknaderna tillämpas artikel 101.1 
i fördraget inte på erkända avtal, beslut 
och samordnade förfaranden för de 
relevanta producentorganisationerna, 
sammanslutningarna av 
producentorganisationer och 
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branschorganisationerna inom vilken som 
helst av de sektorer som avses i artikel 
1.2 a–w i denna förordning, i den 
utsträckning där dessa avtal, beslut och 
samordnade förfaranden ska stabilisera 
den berörda sektorn genom åtgärder för 
att fastställa priser och kontrollera 
utbudet.
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 
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. fr

Motivering

I extrema fall, till exempel stora hälsokriser eller marknadskriser som inte lösts trots att 
verktyg för offentlig intervention och bidrag till privat lagring har aktiverats, bör aktörer 
tillåtas att under en begränsad tidsperiod och under kommissionens och medlemsstaternas 
kontroll sinsemellan fastställa priserna och starkt kontrollera produktionen och saluföringen 
för att undvika att den berörda sektorn försätts i konkurs.
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Ändringsförslag 393

Förslag till förordning
Artikel 157 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att tillämpa denna förordning, 
övervaka, analysera och förvalta 
marknaden för jordbruksprodukter, 
säkerställa insyn på marknaden och 
säkerställa att åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
tillfredsställande, att kontrollerna, 
övervakningen, utvärderingen och 
revisionen av åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
korrekt och för att genomföra 
internationella avtal, även 
anmälningsplikten enligt de avtalen, får 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i punkt 2 anta de 
åtgärder som krävs i fråga om de 
meddelanden som ska lämnas av företag, 
medlemsstater och/eller tredjeländer. 
Kommissionen bör därvid ta hänsyn till 
uppgiftsbehovet och till möjliga 
synergieffekter mellan uppgiftskällorna.

1. För att tillämpa denna förordning, 
övervaka, analysera och förvalta 
marknaden för jordbruksprodukter, 
säkerställa insyn på marknaden och 
säkerställa att åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
tillfredsställande, att kontrollerna, 
övervakningen, utvärderingen och 
revisionen av åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
korrekt och för att genomföra 
internationella avtal, även 
anmälningsplikten enligt de avtalen, får 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i punkt 2 anta de 
åtgärder som krävs i fråga om de 
meddelanden som ska lämnas av företag, 
medlemsstater och/eller tredjeländer. 
Kommissionen bör därvid ta hänsyn till 
uppgiftsbehovet och till möjliga 
synergieffekter mellan uppgiftskällorna, 
och övervaka att den princip respekteras 
enligt vilken personuppgifter inte kan 
behandlas på något annat sätt än det som 
överensstämmer med syftet för vilket de 
samlades in.

Or. fr

Motivering

Dessa tillägg motiveras avEuropeiska datatillsynsmannens yttrande som publicerades den 14 
december 2011.
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Ändringsförslag 394

Förslag till förordning
Artikel 157 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den erhållna informationen får 
vidarebefordras eller göras tillgänglig för 
internationella organisationer och 
tredjeländers behöriga myndigheter samt 
får offentliggöras, under förutsättning att 
personuppgifter skyddas och företagens 
berättigade intresse av att skydda sina 
affärshemligheter, däribland priser, 
beaktas. 

Den erhållna informationen får 
vidarebefordras eller göras tillgänglig för 
internationella organisationer och 
tredjeländers behöriga myndigheter samt 
får offentliggöras, under förutsättning att 
personuppgifter skyddas och företagens 
berättigade intresse av att skydda sina 
affärshemligheter, däribland priser, 
beaktas. Personuppgifter kan 
vidarebefordras till internationella 
organisationer och tredjeländers behöriga 
myndigheter endast i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i förordning 
45/2001/EG eller artiklarna 25 och 26 i 
direktiv 95/46/EG, och endast för 
genomförandet av internationella avtal.

Or. fr

Motivering

Dessa tillägg motiveras avEuropeiska datatillsynsmannens yttrande som publicerades den 14 
december 2011.

Ändringsförslag 395

Förslag till förordning
Artikel 157 – punkt 2 – led da (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) angående personuppgifter, kategorier 
av uppgifter som ska behandlas, rätten om 
tillgång till dessa uppgifter, minimal och 
maximal lagringsperiod, liksom deras 
slutliga behandling, särskilt i fall av 
publicering av dessa uppgifter och 
överföring till tredjeländer.

Or. fr
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Motivering

Dessa tillägg motiveras avEuropeiska datatillsynsmannens yttrande som publicerades den 14 
december 2011.

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 104 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 
om innehållet, formatet och tidpunkten 
för de förklaringar och åtgärder som rör 
meddelanden från medlemsstaterna i 
enlighet med denna artikel. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.
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Or. fr

(taget från förordning 261/2012 (EUT L 94, 30.3.2012) artikel 185e)

Motivering

Taget från förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter.

Ändringsförslag 397

Förslag till förordning
Artikel 157b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 157b (ny)
Obligatoriska deklarationer inom 

vinsektorn
1. Producenter av druvor avsedda för 
vinframställning och producenter av 
druvmust och vin, ska varje år till de 
behöriga nationella myndigheterna 
deklarera vilka mängder som producerats 
av den senaste skörden.
2. Medlemsstaterna får kräva att 
försäljare av druvor för vinframställning 
varje år deklarerar vilka mängder som 
saluförts från den senaste skörden.
3. Producenter av druvmust och vin och 
andra näringsidkare än detaljhandlare, 
ska varje år till de behöriga nationella 
myndigheterna deklarera sina lager av 
druvmust och vin, oavsett om dessa 
hänför sig till innevarande eller tidigare 
års skörd. Druvmust och vin som 
importerats från tredjeland ska anges 
separat.
4. För att säkerställa att producenter och 
säljare enligt punkterna 1, 2 och 3 fullgör 
sina skyldigheter får kommissionen 
genom delegerade akter anta regler om
a) innehållet i obligatoriska deklarationer 
och undantag,
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b) innehållet i de deklarationer som avses 
i a och villkoren för deras inlämnande, 
samt undantag från skyldigheten att 
lämna in deklarationer,
c) sanktioner som ska tillämpas om 
deklarationerna inte lämnas in till 
medlemsstaterna i rätt tid.
5. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter
a) fastställa villkor för de 
standardblanketter som ska användas för 
de obligatoriska deklarationerna,
b) anta regler om 
omräkningskoefficienter för andra 
produkter än vin,
c) ange tidsfristerna för inlämnande av 
obligatoriska deklarationer,
d) fastställa regler om medlemsstaternas 
inspektioner och rapportering till 
kommissionen.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

Motivering

Taget från artikel 305 i förslaget till förordning (2010) 799 om en samlad marknadsordning 
för bestämmelser i Lissabonfördraget. De obligatoriska deklarationerna i vinsektorn bör 
bibehållas för att försäkra den nödvändiga övervakningen av branschen.

Ändringsförslag 398

Förslag till förordning
Artikel 158 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) senast den 30 juni 2014 och den 31 
december 2018 om marknadssituationens 
utveckling inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter och särskilt om 
genomförandet av artiklarna 104–107 och

(b) senast den 30 juni 2014 och den 31 
december 2018 om marknadssituationens 
utveckling inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter och särskilt om 
genomförandet av artiklarna 104, 105, 
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145 i den sektorn, framför allt när det 
gäller möjliga incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal, tillsammans med 
lämpliga förslag.

105a och 157 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 incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal, tillsammans med 
lämpliga förslag.

Or. fr

Motivering

Taget från förordning nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter.

Ändringsförslag 399

Förslag till förordning
Artikel 158 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) senast 12 månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft, om möjligheten att 
införa produktspecifika handelsnormer 
för griskött samt får- och getkött, denna 
detaljerade rapport med särskilda 
bestämmelser som kommissionen föreslår 
att antas genom delegerade akter.

Or. fr

Motivering

Taget från jordbruksutskottets ställningstagande inom förslaget till förordning (2010) 738 om 
handelsnormer.
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Ändringsförslag 400

Förslag till förordning
Artikel 158 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) senast den 1 januari 2018, om 
marknadssituationens utveckling inom 
sektorn för socker, om de relevanta 
åtgärderna vid utträde ur det nuvarande 
kvotsystemet och om sektorns framtid 
efter 2020, med särskilt mycket 
uppmärksamhet på vikten av att bibehålla 
ett rättvist avtalssystem, liksom ett 
anmälningssystem för sockerpriser, 
tillsammans med lämpliga förslag.

Or. fr

Ändringsförslag 401

Förslag till förordning
Artikel 158 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) senast fyra år efter att denna 
förordning trätt i kraft, om funktionen 
och effektiviteten av hanteringsverktyg på 
jordbruksmarknader och deras lämplighet 
till den nya internationella kontexten, 
med särskilt mycket uppmärksamhet på 
deras överensstämmelse med målen 
målen som definieras i artikel 39 i 
fördraget, tillsammans med lämpliga 
förslag.

Or. fr
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Ändringsförslag 402

Förslag till förordning
Artikel 158 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bd) senast två år efter att denna 
förordning trätt i kraft, om tillämpning av 
konkurrensregler på jordbruks- och
livsmedelssektorerna i alla medlemsstater, 
med särskilt mycket uppmärksamhet på 
tillämpningen av undantagen som avses i 
artiklarna 144 och 145 och på potentiella 
skillnader i tolkning och tillämpning av 
både nationella och europeiska 
konkurrensregler, tillsammans med 
lämpliga förslag.

Or. fr

Ändringsförslag 403

Förslag till förordning
Artikel 158 – led be

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(be) senast ett år efter att denna 
förordning trätt i kraft, om att införa 
specifika handelsnormer som anpassas till 
lokala djur- och växtarter som används 
och produceras av små producenter, 
tillsammans med lämpliga förslag på 
lösningar på problemen som små 
producenter har att möta unionens 
handelsnormer.

Or. fr

Motivering

Taget från jordbruksutskottets ställningstagande inom förslaget till förordning (2010) 738 om 
handelsnormer.
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Ändringsförslag 404

Förslag till förordning
Artikel 158 – led bf

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bf) vart tredje år efter att denna 
förordning trätt i kraft, om bestämmelser 
för att skydda ursprungsbeteckningar och 
geografiska beteckningar mot missbruk i 
tredjeländer.

Or. fr

Ändringsförslag 405

Förslag till förordning
Artikel 160 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Denna ändring överensstämmer med jordbruksutskottets ställningstagande inom förslaget till 
förordning (2010) 799 om en samlad marknadsordning för bestämmelser i Lissabonfördraget.
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Ändringsförslag 406

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förordning (EU) nr [KOM(2010)799]
ska upphöra att gälla. 

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

Or. fr

Ändringsförslag 407

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 408

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 409

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Artiklarna 82–87 vad gäller de områden 
som avses i artikel 82.2 och som ännu inte 
har röjts och vad gäller de områden som 
avses i artikel 83.1 och som ännu inte har 
reglerats till dess att områdena har röjts 
eller reglerats.

(i) Artiklarna 85a–85d 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 och som 
ännu inte har reglerats till dess att 
områdena har röjts eller reglerats.

Or. fr

Ändringsförslag 410

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 411

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Artikel 291.2 till och med den 31 mars 
2014.

utgår
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Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 146a. Artikel 291 i förslag till förordning (2010) 799 bör 
återinföras i den grundläggande rättsakten för de tre första tillämpningsmånaderna, eftersom 
artikel 181 i förordning nr 1234/2007 inte innefattar någpn avvikelse.

Ändringsförslag 412

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 413

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Artikel 326. utgår

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 163a. Artikel 326 i förslaget till förordning (2010) 799 är inte 
likvärdig med varken förordning nr 1234/2007 eller denna förordning. För att denna 
bestämmelse fortsättningsvis ska gälla bör artikel 326 i förslaget till förordning (2010) 799 
återinföras i den grundläggande rättsakten.
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Ändringsförslag 414

Förslag till förordning
Artikel 163 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hänvisningar till förordning (EU) nr 
[KOM(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 enligt jämförelsetabellerna 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.

Or. fr

Ändringsförslag 415

Förslag till förordning
Artikel 163a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 163a
Tillämpningsdag för saluföringsreglerna

För att säkerställa rättssäkerheten när det 
gäller tillämpningen av 
saluföringsreglerna ska kommissionen 
genom delegerade akter fastställa den dag 
då de bestämmelser i förordning (EG) nr 
1234/2007 som avses i artikel 160 ska 
upphöra att gälla för den berörda sektorn:
- artiklarna 113a, 113b, 114, 115, 116, 
117.1–117.4, 
- bilagor XIa.II andra stycket, XIa.IV och 
XIa.IX, XII.IV.2, XIII.VI andra stycket, 
XIV.A, XIV.B.I.2 och 3, XIV.B.III, 
XIV.C, XV.II–VI.
Den dagen ska vara tillämpningsdagen 
för motsvarande saluföringsregler som 
ska fastställas enligt de delegerade akter 
som föreskrivs i del II avdelning II kapitel 
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I avsnitt I i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 163.1 g.

Ändringsförslag 416

Förslag till förordning
Artikel 164

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en smidig övergång från 
bestämmelserna i förordning (EU) nr 
[KOM(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.

Or. fr

Ändringsförslag 417

Förslag till förordning
Artikel 164 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtliga fleråriga stödprogram som 
antagits före den 1 januari 2014 på 
grundval av artiklarna 103, 103i, och 105 
i förordning (EG) nr 1234/2007 kommer 
att omfattas av dessa bestämmelser även 
efter ikraftträdandet av denna förordning, 
till dess att deras löptid går ut.

Or. fr
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Motivering

De fleråriga program som redan inletts inom sektorerna för vinodling, biodling och olivolja 
bör få fortsätta programtiden ut.

Ändringsförslag 418

Förslag till förordning
Artikel 165 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 419

Förslag till förordning
Artikel 165 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 104, 105 
och 105a tillämpas till och med den 
30 juni 2020 och artikel 146a tillämpas till 
och med den 31 mars 2014.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslagen till artiklarna 163 och 163a.
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Ändringsförslag 420

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ex 1207 99 15
Hampfrön
– för utsäde

Or. fr

Ändringsförslag 421

Förslag till förordning
Bilaga I – del IX

Kommissionens förslag

KN-nummer Varubeskrivning

0702 00 00 Tomater, färska eller kylda
0703 Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra 

Allium-arter, färska eller kylda

0704 Kål, färsk eller kyld

0705 Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), 
färska eller kylda

0706 Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och 
liknande rotfrukter, färska eller kylda

0707 00 Gurkor, färska eller kylda
0708 Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda

ex 0709 Andra grönsaker, färska eller kylda, med undantag av grönsaker enligt 
undernummer 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 
39 och 0709 90 60

ex 0802 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade, med undantag av 
arekanötter (eller betelnötter) och kolanötter enligt undernummer 0802 90 
20

0803 00 11 Mjölbananer, färska 
ex 0803 00 90 Mjölbananer, torkade

0804 20 10 Fikon, färska
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0804 30 00 Ananas
0804 40 00 Avokado

0804 50 00 Guava, mango och mangostan
0805 Citrusfrukter, färska eller torkade

0806 10 10 Bordsdruvor, färska
0807 Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska

0808 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska
0809 Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och 

slånbär, färska

0810 Annan frukt och andra bär, färska

0813 50 31
0813 50 39

Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801 och 0802

0910 20 Saffran
ex 0910 99 Timjan, färsk eller kyld

ex 1211 90 85 Basilikört, citronmeliss, mynta, origanum vulgare (oregano/vild mejram), 
rosmarin, salvia, färska eller kylda

1212 99 30 Johannesbröd

Ändringsförslag

KN-nummer Varubeskrivning

0702 00 00 Tomater, färska eller kylda

0703 Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra 
Allium-arter, färska eller kylda

0704 Kål, färsk eller kyld
0705 Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), 

färska eller kylda

0706 Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och 
liknande rotfrukter, färska eller kylda

0707 00 Gurkor, färska eller kylda

0708 Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda
ex 0709 Tryffel och andra grönsaker, färska eller kylda, med undantag av 

grönsaker enligt undernummer 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 
90 31, 0709 90 39 och 0709 90 60

071320 00 Kikärter 
07 13 40 00 Linser 
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07 14 90 Jams och jordärtskockor
Ex 1214 Kålrötter 
09 05 00 00 Vanilj 
0906 Kanel och kanelknoppar
09 07 00 00 Kryddnejlika 
09 08 Muskot, muskotblomma och kardemumma
09 09 Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och enbär 
Ex 0910 Ingefära, gurkmeja, lagerblad, curry och andra kryddor, med undantag 

av timjan och saffran
ex 0802 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade, med undantag av

arekanötter (eller betelnötter) och kolanötter enligt undernummer 0802 90 
20

0803 00 11 Mjölbananer, färska 
ex 0803 00 90 Mjölbananer, torkade

0804 20 10 Fikon, färska
0804 30 00 Ananas

0804 40 00 Avokado
0804 50 00 Guava, mango och mangostan

0805 Citrusfrukter, färska eller torkade
0806 10 10 Bordsdruvor, färska

0807 Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska
0808 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0809 Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och 
slånbär, färska

0810 Annan frukt och andra bär, färska
0813 50 31
0813 50 39

Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801 och 0802

0910 20 Saffran

ex 0910 99 Timjan, färsk eller kyld
ex 1211 90 85 Basilikört, citronmeliss, mynta, origanum vulgare (oregano/vild mejram), 

rosmarin, salvia, färska eller kylda

1212 99 30 Johannesbröd

Or. fr
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Ändringsförslag 422

Förslag till förordning
Bilaga I – del X – produktrader (nya)

Kommissionens förslag

KN-nr Varuslag

a) ex 0710 Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, med undantag av 
sockermajs enligt undernummer 0710 40 00, oliver enligt undernummer 
0710 80 10 och frukter av släktena Capsicum eller Pimenta enligt 
undernummer 0710 80 59

ex 0711 Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i 
saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), 
men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, med undantag av 
oliver enligt undernummer 071120, frukter av släktena Capsicum eller 
Pimenta enligt undernummer 0711 90 10 och sockermajs enligt 
undernummer 0711 90 30

ex 0712 Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, 
men inte vidare beredda, med undantag av potatis enligt undernummer 
ex 0712 90 05 som är vakuumtorkad på artificiell väg eller genom 
uppvärmning och otjänlig som människoföda, sockermajs enligt 
undernummer ex 0712 90 11 och 0712 90 19 och oliver enligt
undernummer ex 0712 90 90

0804 20 90 Fikon, torkade

0806 20 Vindruvor, torkade
ex 0811 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan 

tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med undantag av frysta 
bananer enligt undernummer ex 0811 90 95

KN-nr Varuslag

ex 0812 Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas 
eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande 
lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, med 
undantag av bananer enligt undernummer ex 0812 90 98

ex 0813 Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt och bär enligt nr 0801–
0806: blandningar nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt 
detta kapitel, med undantag av blandningar av enbart nötter enligt 
nr 0801 och 0802 som hänförs till undernummer 0813 50 31 och 
0813 50 39

0814 00 00 Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt 
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konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra 
konserverade lösningar

0904 20 10 Torkad sötpaprika, varken krossade eller malda

b) ex 0811 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med 
tillsats av socker eller annat sötningsmedel

ex 1302 20 Pektinämnen, pektinater och pektater
ex 2001 Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller 

konserverade med ättika eller ättiksyra, med undantag för följande:
- frukter av släktet Capsicum andra än paprika enligt undernummer 
2001 90 20
- sockermajs (Zea mays var. saccharata) enligt undernummer 2001 90 
30
- jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande 

minst 5 viktprocent stärkelse enligt undernummer 2001 90 40
- palmhjärtan enligt undernummer 2001 90 60
- oliver enligt undernummer 2001 90 65
- vinblad, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar enligt 
undernummer ex 2001 90 97

2002 Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller 
ättiksyra

2003 Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med 
ättika eller ättiksyra

ex 2004 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika 
eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006, med undantag 
av sockermajs (Zea mays var. saccharata) enlig undernummer 2004 90 
10, oliver enligt undernummer ex 2004 90 30 och potatis, beredd eller 
konserverad i form av mjöl eller flingor enlig undernummer 2004 10 91

ex 2005 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika 
eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006, med 
undantag av oliver enligt undernummer 2005 70 00, sockermajs (Zea 
mays var. saccharata) enligt undernummer 2005 80 00 och frukter av 
släktet Capsicum andra än sötpaprika enligt undernummer 2005 99 10 
och potatis, beredd eller konserverad i form av mjöl eller flingor enligt 
undernummer 2005 20 10

ex 2006 00 Frukt, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker 
(avrunna, glaserade eller kanderade), med undantag av bananer 
konserverade med socker enligt nr ex 2006 00 38 och ex 2006 00 99

ex 2007 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär 
eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker 
eller annat sötningsmedel, med undantag av
- homogeniserade beredningar av bananer enligt undernummer ex 
2007 10
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- sylter, geléer, marmelader, mos och pastor av banan enligt 
undernummer ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 och ex 2007 99 97 

ex 2008 Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller 
konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel 
eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, med 
undantag av
- jordnötssmör enligt undernummer 2008 11 10
- palmhjärtan enligt undernummer 2008 91 00
- majs enligt undernummer 2008 99 85
- jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande 

minst 5 viktprocent stärkelse enligt undernummer 2008 99 91
- vinblad, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar enligt 
undernummer ex 2008 99 99
- blandningar av bananer, beredda eller konserverade på annat sätt, 

enligt undernummer ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 
och ex 2008 92 98

- bananer, beredda eller konserverade på annat sätt, enligt 
undernummer ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 och ex 2008 99 99

ex 2009 Frukt- och bärsaft (med undantag av druvsaft och druvmust enligt 
undernummer 2009 61 och 2009 69 och banansaft enligt undernummer 
ex 2009 80) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även 
med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Text ändrad av parlamentet

KN-nr Varuslag

a) ex 0710 Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, med undantag av 
sockermajs enligt undernummer 0710 40 00, oliver enligt undernummer 
0710 80 10 och frukter av släktena Capsicum eller Pimenta enligt 
undernummer 0710 80 59

ex 0711 Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i 
saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), 
men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, med undantag av 
oliver enligt undernummer 071120, frukter av släktena Capsicum eller 
Pimenta enligt undernummer 0711 90 10 och sockermajs enligt 
undernummer 0711 90 30

ex 0712 Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, 
men inte vidare beredda, med undantag av potatis enligt undernummer 
ex 0712 90 05 som är vakuumtorkad på artificiell väg eller genom 
uppvärmning och otjänlig som människoföda, sockermajs enligt 
undernummer ex 0712 90 11 och 0712 90 19 och oliver enligt 
undernummer ex 0712 90 90

0804 20 90 Fikon, torkade
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0806 20 Vindruvor, torkade
ex 0811 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan 

tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med undantag av frysta 
bananer enligt undernummer ex 0811 90 95

KN-nr Varuslag

ex 0812 Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas 
eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande 
lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, med 
undantag av bananer enligt undernummer ex 0812 90 98

ex 0813 Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt och bär enligt nr 0801–
0806: blandningar nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt 
detta kapitel, med undantag av blandningar av enbart nötter enligt 
nr 0801 och 0802 som hänförs till undernummer 0813 50 31 och 
0813 50 39

0814 00 00 Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt 
konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra 
konserverade lösningar

0904 20 10 Torkad sötpaprika, varken krossade eller malda

b) ex 0811 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med 
tillsats av socker eller annat sötningsmedel

ex 1302 20 Pektinämnen, pektinater och pektater
ex 2001 Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller 

konserverade med ättika eller ättiksyra, med undantag för följande:
- frukter av släktet Capsicum andra än paprika enligt undernummer 
2001 90 20
- sockermajs (Zea mays var. saccharata) enligt undernummer 2001 90 
30
- jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande 

minst 5 viktprocent stärkelse enligt undernummer 2001 90 40
- palmhjärtan enligt undernummer 2001 90 60
- oliver enligt undernummer 2001 90 65
- vinblad, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar enligt 
undernummer ex 2001 90 97

2002 Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller 
ättiksyra

2003 Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med 
ättika eller ättiksyra

ex 2004 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika 
eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006, med undantag 
av sockermajs (Zea mays var. saccharata) enlig undernummer 2004 90 
10, oliver enligt undernummer ex 2004 90 30 och potatis, beredd eller 
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konserverad i form av mjöl eller flingor enlig undernummer 2004 10 91

ex 2005 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika 
eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006, med 
undantag av oliver enligt undernummer 2005 70 00, sockermajs (Zea 
mays var. saccharata) enligt undernummer 2005 80 00 och frukter av 
släktet Capsicum andra än sötpaprika enligt undernummer 2005 99 10 
och potatis, beredd eller konserverad i form av mjöl eller flingor enligt 
undernummer 2005 20 10

ex 2006 00 Frukt, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker 
(avrunna, glaserade eller kanderade), med undantag av bananer 
konserverade med socker enligt nr ex 2006 00 38 och ex 2006 00 99

ex 2007 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär 
eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker 
eller annat sötningsmedel, med undantag av
- homogeniserade beredningar av bananer enligt undernummer ex 
2007 10
- sylter, geléer, marmelader, mos och pastor av banan enligt 

undernummer ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 och ex 2007 99 97 

ex 2008 Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller 
konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel 
eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, med 
undantag av
- jordnötssmör enligt undernummer 2008 11 10
- palmhjärtan enligt undernummer 2008 91 00
- majs enligt undernummer 2008 99 85
- jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande 

minst 5 viktprocent stärkelse enligt undernummer 2008 99 91
- vinblad, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar enligt 
undernummer ex 2008 99 99
- blandningar av bananer, beredda eller konserverade på annat sätt, 

enligt undernummer ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 
och ex 2008 92 98

- bananer, beredda eller konserverade på annat sätt, enligt 
undernummer ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 och ex 2008 99 99

ex 2009 Frukt- och bärsaft (med undantag av druvsaft och druvmust enligt 
undernummer 2009 61 och 2009 69 och banansaft enligt undernummer 
ex 2009 80) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även 
med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

ex 0910 Torkad timjan
ex 1211 Basilikaört, citronmeliss, mynta, origanum vulgare, rosmarin, salvia, 

torkade, 
även skurna, krossade eller pulveriserade

ex 0904 Peppar, frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade 
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eller malda, med undantag av sötpaprika enligt undernummer 
0904 20 10

ex 220600 Cider

Or. fr

Ändringsförslag 423

Förslag till förordning
Bilaga I – del XV – underavsnitt a – KN-nummer 0201 – stycken (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

0201 – Kött av nötkreatur eller andra 
oxdjur, färskt eller kylt

0201 – Kött av nötkreatur eller andra 
oxdjur, färskt eller kylt:
− 0201 10 00 − Hela eller halva 
slaktkroppar
– 0201 20 – Andra styckningsdelar med 
ben:
– 0201 20 20 – Kompenserade 
kvartsparter
– 0201 20 30 – Framkvartsparter, 
sammanhängande eller avskilda
– 0201 20 50 – Bakkvartsparter, 
sammanhängande eller avskilda

Or. fr

Ändringsförslag 424

Förslag till förordning
Bilaga II – del Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del Ia: Definitioner avseende 
sockersektorn vitt socker:

1. Vitt socker: socker utan tillsats av 
aromämnen, färgämnen eller andra 
ämnen, med en sackaroshalt i 
torrsubstansen av minst 99,5 viktprocent 
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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. 
3. Isoglukos: produkt som är framställd 
av glukos eller dess polymerer med ett 
fruktosinnehåll 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 utan inulinsirapskvot som 
bearbetar inulinfibrer, kan denna 
definition komma att ändras av 
kommissionen.
5. Kvotsocker, kvotisoglukos och 
kvotinulinsirap: den kvantitet socker, 
isoglukos eller inulinsirap som företaget i 
fråga tillverkar inom ramen för sin kvot 
och som hänför sig till ett visst 
regleringsår.
6. Industrisocker: den kvantitet socker 
som företaget i fråga tillverkar 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 kvantitet 
isoglukos eller inulinsirap som tillverkas, 
som hänför sig till ett visst regleringsår 
och som är avsedd för industriproduktion 
av någon av de produkter som avses i 
artikel 101m.2. 
8. Överskottssocker, överskottsisoglukos 
och överskottsinulinsirap: den kvantitet 
socker, isoglukos eller inulinsirap som 
tillverkas och som hänför sig till ett visst 
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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 
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: 
– produktionsenhet vars verksamhet 
uteslutande består i att raffinera 
importerat rörråsocker, eller 
– som under regleringsåret 2004/05 
raffinerade minst 15 000 ton importerat 
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rörråsocker.

Or. fr

Ändringsförslag 425

Förslag till förordning
Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

STANDARDKVALITET FÖR RIS OCH 
SOCKER ENLIGT ARTIKEL 7

STANDARDKVALITET FÖR RIS OCH 
SOCKER ENLIGT ARTIKEL 7 OCH 

ARTIKEL 101M

Or. fr

Ändringsförslag 426

Förslag till förordning
Bilaga IIIa (ny)

Parlamentets förslag

BILAGA IIIa

UNIONSSKALOR FÖR KLASSIFICERING AV SLAKTKROPPAR ENLIGT ARTIKEL 7

A: Unionsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur

I. Definitioner

Följande definitioner ska gälla:

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

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

II. Kategorier
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Slaktkropparna ska delas in i följande kategorier:

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

III. Klassificering

Slaktkropparna ska klassificeras genom på varandra följande bedömningar av följande:

1. Konformation enligt följande:

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

Konformation
sklass

Varuslag

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.

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

2. Fettansättning enligt följande definitioner:

Mängd fett på slakkroppens utsida och i brösthålan. 

Fettansättnings
klass

Varuslag

1 Ingen till låg fettansättning.
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Låg
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 delvis 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.

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

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

B: Slaktkroppar av andra får.

III. Klassificering

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

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

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

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. fr

Motivering

Denna ändring är förenlig med den ståndpunkt som antagits av jordbruksutskottet inom 
ramen för förordning nr (2010) 799, genom vilken den samlade marknadsordningen anpassas 
till Lissabonfördragets bestämmelser.

Kodifieringen av den samlade marknadsordningen måste göras i gällande rätt. Därför bör 
hela texten i den nu befintliga bilagan återtas.
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Ändringsförslag 427

Förslag till förordning
Bilaga IIIb (ny)

Parlamentets förslag

BILAGA IIIb

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

(ton)

Medlemsstater eller regioner 
(1)

Socker 
(2) 

Isoglukos 
(3) 

Inulinsirap 
(4) 

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

3 004 811,15 0

De franska utomeuropeiska 
departementen

432 220,05

Italien 508 379,0 32 492,5
Lettland 0
Litauen 90 252,0
Ungern 105 420,0 220 265,8
Nederländerna 804 888,0 0 0
Österrike 351 027,4
Polen 1 405 608,1 42 861,4
Portugal (fastlandet) 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
Storbritannien 1 056 474,0 0
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TOTALT 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. fr

Ändringsförslag 428

Förslag till förordning
Bilaga IIIc (ny)
Parlamentets förslag

BILAGA III C
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
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 
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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 kan 
medlemsstaten tilldela ett eller flera sockerproducerande företag den del av kvoten som 
berörs av nedläggningen;
(a) ett sockerproducerande företag,
(b) en eller flera anläggningar som ingår i ett sockerproducerande företag.
Medlemsstaten får fördela de berörda kvoterna mellan ett eller fler 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 
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
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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.

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. fr

Ändringsförslag 429

Förslag till förordning
Bilaga IIId (ny)

Parlamentets förslag

BILAGA IIId
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).
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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 punkt 1.

2. En bestämd sockerhalt för sockerbetor ska anges i leveransavtalen. Leveransavtalen 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.
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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.

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.
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(b) Att utan kostnad, fritt fabrik, återlämna en del av denna betmassa i pressat skick, torkat 
skick eller torkad och melasserad, till säljaren.

(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 III del II 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. fr

Ändringsförslag 430

Förslag till förordning
Bilaga VI – del V – kapitel II – punkt 7 – fotnoten nederst på sidan (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55

Or. fr
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Ändringsförslag 431

Förslag till förordning
Bilaga VI – del Va (ny)

Parlamentets förslag

Del Va. Ägg från höns av arten Gallus gallus

I. Tillämpningsområde

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

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

(a) på produktionsenheten, eller

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

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

Motivering

Det rör det sig om jordbruksutskottets ståndpunkt som tagits från förslaget till förordning 
(2010) 738 om handelsnormer.

Ändringsförslag 432

Förslag till förordning
Bilaga VI – del VI – inledningen till stycke I (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I. Försäljningsbeteckning

Or. fr

Ändringsförslag 433

Förslag till förordning
Bilaga VI – del VI – punkt II (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

II. Terminologi
1. Begreppet ”traditionell” får användas 
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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. fr

Ändringsförslag 434

Förslag till förordning
Bilaga VIIa (ny)

Parlamentets förslag

BILAGA VIIa
FAKULTATIVA RESERVERADE TERMER

Produktkategori Fakultativa reserverade Rättsakt som definierar 
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(hänvisning till 
klassificeringen i den 

kombinerade 
nomenklaturen)

termer 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

Uppfödd i full frihet

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

Topografiskt ursprung

Särskilda kvalitetskriterier

Olivolja
KN-nummer 1509

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

Kallextrahering

Syrahalt 

Stark

Fruktig: mogen eller 
omogen
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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. fr

Motivering

Detta är en upprepning av den ståndpunkt som antogs av jordbruksutskottet inom ramen för 
förslaget till förordning nr (2010) 738 vad gäller handelsnormer.
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MOTIVERING

Den ständigt ökande efterfrågan på livsmedel i världen, den växande internationaliseringen av 
handeln med jordbruksprodukter, de allt påtagligare verkningarna av klimatförändringarna, 
den strukturella ökningen av energipriserna och den tilltagande bristen på naturtillgångar som 
vatten, biologisk mångfald och åkermark innebär stora omvälvningar för dagens europeiska 
jordbruk.

Den växande volatiliteten på jordbruksmarknaderna som är ett resultat av detta innebär att 
man framför allt vill bevara den gemensamma jordbrukspolitikens budget för den samlade 
marknadsordningen, för att kunna hantera de kriser som när som helst kan hota den potentiella 
jordbruksproduktionen i Europa, och därmed äventyra den gemensamma jordbrukspolitikens 
första målsättning, nämligen att trygga EU-medborgarnas livsmedelsförsörjning. 

Denna nya globala situation gör emellertid att de offentliga organen hädanefter inte kan styra 
marknadernas inriktning genom massiva och återkommande interventioner som skulle visa 
sig kostsamma och framför allt föga effektiva. Smidigare och ”decentraliserade” mekanismer 
är nödvändiga i kombination med en internationell samordning som måste bli starkare och 
mer systematisk, till exempel i enlighet med den handlingsplan för volatiliteten i 
livsmedelspriserna och för jordbruket som antogs vid toppmötet mellan G20-ländernas stats-
och regeringschefer i Cannes i november 2011. 
Ett ”skyddsnät” för användningen av marknadsverktyg som offentlig intervention eller stöd 
för privat lagring kompletteras med de krishanteringsåtgärder som fastställs i den samlade 
marknadsordningen, genom direkta utbetalningar och genom de verktyg för riskhantering som 
är fastställda i den andra pelaren. I den samlade marknadsordningen utgör denna strategi, som 
är avsedd att stödja sektorer med stora svårigheter genom att bevara produktionssektorns 
hållbarhet, en viss stabilitet och förutsägbarhet som man bör stödja.

Dena målsättning för förutsägbarheten i de offentliga åtgärderna, som är viktig för 
ekonomiska aktörer som verkar på marknader som redan utmärks av stora spänningar, kräver 
emellertid att bestämmelserna för aktivering av interventionsverktygen inte lämnar utrymme 
för någon osäkerhet eller tvetydighet som kan göra att aktörerna på marknaden uppträder på 
ett instabilt sätt.

Ett ”skyddsnät” för producenterna bör också utvecklas helt, framför allt genom att se till att 
man vid definitionen av referenspriserna och genom bestämmelserna för aktivering av stödet 
för privat lagring tar fullständig hänsyn till utvecklingen av de priser som tillämpas på 
marknaderna och till producenternas produktionskostnader och vinstmarginaler. 

De offentliga organens gradvisa avveckling av den dagliga styrningen av marknaderna får 
under inga omständigheter innebära att man helt avstår från varje form av förvaltning. Det 
förefaller också viktigt att de olika aktörerna inom den privata sektorn under övervakning av 
de offentliga organen kan göra en insats och spela en större roll på detta område.

Att stärka marknadsstyrkan för sektorn för jordbruksproduktion inom livsmedelskedjan, 
framför allt genom att främja graden av koncentration, som fortfarande är mycket svag i 
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förhållande till de sektorer som ligger före och efter, utgör därför ett prioriterat arbetsområde 
för den samlade marknadsordningsreformen. 

Denna gruppering av jordbrukarna får inte leda till kartellbildning, som gör att producenterna 
avstår från de nödvändiga ansträngningar som gäller konkurrenskraft, innovation och 
förbättring av produktionen som de bör fortsätta med, men bör göra det möjligt för dem att 
lämna den situation av ekonomiskt beroende där de än i dag ofta är instängda. Därigenom bör 
det också bli möjligt för den gemensamma jordbrukspolitiken att nå ett av sina grundläggande 
mål, nämligen säkerställa en rättvis levnadsstandard för jordbruksbefolkningen.

Bildandet av starka producentorganisationer för samtliga sektorer med väsentligt ökat 
handlingsutrymme jämfört med Europeiska kommissionens förslag, framför allt när det gäller 
förvaltningen av utbudet och avtalsförhållandena, är ett lämpligt sätt att nå detta mål. 

Att främja organisationen och dialogen inom området för jordbruk och livsmedel utgör 
dessutom ett viktigt komplement till denna utveckling. Bildandet att branschorganisationer 
inom alla sektorer med ökade befogenheter i jämförelse med kommissionens förslag bör 
framför allt göra det möjligt att ersätta en samarbetskultur mellan de olika aktörerna med 
konfrontation och att uppmuntra utvecklandet av kollektiva metoder som är till ömsesidig 
nytta även för konsumenterna.  

Men i praktiken är det nödvändigt att de uppdrag som tilldelas dessa olika organisationer kan 
fullgöras korrekt och effektivt. Detta krav innebär att man grundligt tänker över 
konkurrensreglerna och deras tillämpning på jordbruks- och livsmedelssektorn.

I artikel 42 i EU-fördraget erkänner man den särskilda situationen för jordbruket när det gäller 
konkurrensrätten och fastställer att ”bestämmelserna i kapitlet om konkurrensregler ska 
tillämpas på produktion av och handel med jordbruksprodukter endast i den mån 
Europaparlamentet och rådet, med hänsyn till målsättningen i artikel 39, beslutar detta inom 
ramen för bestämmelserna i artikel 43.2 och enligt det förfarande som anges där”. Denna 
bestämmelse som har funnits sedan Rom-fördraget 1957 har aldrig ifrågasatts sedan dess men 
har aldrig genomförts. Konkurrensrättens tillämpningsföreskrifter för jordbruket har alltså 
knappast utvecklats sedan 1960-talet. 

Om tillämpningen av konkurrensreglerna på jordbruket tidigare i stort sett kunde motiveras 
med att det fanns en bred offentlig politik för administrerade priser och produktionsstöd 
tvingar oss den nuvarande utvecklingen av den europeiska jordbrukspolitiken att utveckla 
paradigmen. Hädanefter måste särdragen i jordbruket och livsmedelskedjan motivera en 
behandling av jordbruket som delvis vilar på undantag när det gäller 
konkurrensbestämmelserna som måste motsvara nödvändigheten av att koncentrera utbudet 
och stärka jordbrukarnas marknadsstyrka.

 Dessutom är tillämpningen av konkurrensbestämmelserna, även om den lyder under några 
viktiga gemensamma principer, fortfarande i stor utsträckning en nationell fråga, med ibland 
stora skillnader mellan de olika medlemsstaterna när det gäller tolkning och åtgärder. Det 
förefaller därför mycket viktigt att redan nu på bred front inleda en diskussion om denna 
fråga, som har många och djupgående återverkningar på den inre marknadens funktionssätt. 
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Denna diskussion bör framför allt gälla en samlad uppfattning om de grundläggande 
begreppen i konkurrensrätten för den aktuella marknaden genom vilka man fastställer 
tillämpningsområdet för en producentorganisation eller en interprofessionnell organisation 
och den dominerande ställningen som delvis definierar den koncentrationsgrad som anses 
vara godtagbar inom en sektor och som utgör grunden för att bestämma missbruk av den 
dominerande ställningen.
Slutligen måste de senaste sektorerna som regleras genom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (vinodling, socker och mjölk) få särskild uppmärksamhet.

När det gäller socker har den reform som genomfördes 2006 inneburit djupgående 
omvälvningar av hela sektorns organisation. För att göra det möjligt för sockerbetsodlarna 
avsluta sin anpassning till denna reform och fortsätta sina ansträngningar att öka 
konkurrenskraften som de sedan dess har gjort förefaller det nödvändigt att förlänga 
kvotsystemet fram till senast 2020. De starka och återkommande spänningar som har 
iakttagits på den europeiska sockermarknaden gör det emellertid nödvändigt att införa en 
mekanism som gör att man automatiskt och så länge det är nödvändigt kan omklassificera 
utomkvotssocker till kvotsocker och på detta sätt bevara den struktuella jämvikten för denna 
marknad.
Vad gäller mjölk och mjölkprodukter är det, på grund av återkommande marknadskriser och 
det planerade avskaffandet av kvotsystemet, nödvändigt att införa ett system med stöd och 
avgifter som grundas på utvecklingen av den enskilda mjölkproduktionen, om det uppstår 
allvarlig obalans på marknaden. När marknadspriserna närmar sig referenspriserna bör det 
genom detta system bli möjligt att få producenterna att anta åtgärder för kollektivt ansvar när 
det gäller fluktuationerna på marknaden. En sådan strategi skulle i vissa fall göra det möjligt 
att i vissa fall återupprätta marknaden i tillräckligt hög grad för att undvika stöd till privat 
lagring eller offentlig intervention.

Vad gäller vinodling har man genom den starka politiska mobiliseringen i medlemsstaterna 
klargjort det mycket stora engagemanget för systemet med planteringsrätten, som är en 
garanti för så skilda saker som vinernas kvalitet, kännedomen om dem, bevarandet av 
kulturlandskapen, den fysiska planeringen och vidmakthållandet av en produktion med 
karaktär av familjejordbruk. Erfarenheten har för övrigt visat att detta på intet sätt har hindrat 
vinsektorn från att anpassa sig till de stora förändringar som vinmarknaden har upplevt under 
flera år.  Dessa förhållanden talar alltså i mycket hög grad för att detta system ska behållas.

Detta betänkande har utarbetats på grundval av de globala finansiella belopp som Europeiska 
kommissionen har fastställt för den europeiska jordbrukspolitiken inom nästa fleråriga 
budgetram. Grundläggande förändringar av detta förslag skulle medföra en omarbetning av 
innehållet i detta betänkande.


