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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 16

Gældende ordlyd Ændringsforslag

3a) Artikel 16 affattes således:
Artikel 16 "Artikel 16

Almindelige principper for afsætning ved 
offentlig intervention

Almindelige principper for afsætning ved 
offentlig intervention

1. Produkter opkøbt ved offentlig 
intervention afsættes på en sådan måde:

1. Produkter opkøbt ved offentlig 
intervention afsættes på en sådan måde:

a) at enhver forstyrrelse af markedet 
undgås

a) at enhver forstyrrelse af markedet 
undgås

b) at alle købere har lige adgang til 
produkterne og behandles ens, og

b) at alle købere har lige adgang til 
produkterne og behandles ens, og

c) at det er i overensstemmelse med 
de forpligtelser, der følger af internationale 
aftaler indgået i overensstemmelse med 
TEUF.

c) at det er i overensstemmelse med 
de forpligtelser, der følger af internationale 
aftaler indgået i overensstemmelse med 
TEUF.

2. Afsætning af produkter, der er 
opkøbt ved offentlig intervention, kan ske 
ved at gøre dem tilgængelige for ordningen 

2. Afsætning af produkter, der er 
opkøbt ved offentlig intervention, kan ske 
ved at gøre dem tilgængelige for ordningen 
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for uddeling af fødevarer til de socialt 
dårligst stillede i Unionen, som fastsat i de 
relevante EU-retsakter.  Regnskabsværdien 
af disse produkter er i sådanne tilfælde lig 
med niveauet for den relevante faste 
offentlige interventionspris, som er 
omhandlet i denne forordnings artikel 14, 
stk. 2.

for uddeling af fødevarer til de socialt 
dårligst stillede i Unionen, som fastsat i de 
relevante EU-retsakter. Regnskabsværdien 
af disse produkter er i sådanne tilfælde lig 
med niveauet for den relevante faste 
offentlige interventionspris, som er 
omhandlet i denne forordnings artikel 14, 
stk. 2.

2a. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke virksomheder 
der har anvendt offentlig intervention, og 
købere af offentlige interventionslagre.

3.  Kommissionen offentliggør hvert 
år de betingelser, hvorunder produkter, der 
er opkøbt ved offentlig intervention, er 
blevet afsat det foregående år.

3. Kommissionen offentliggør hvert år 
de betingelser, hvorunder produkter, der er 
opkøbt ved offentlig intervention, er blevet 
købt, og hvis det er relevant, solgt det 
foregående år. Disse oplysninger skal 
omfatte identiteten af selskaberne, de 
relevante mængder og købs- og 
salgspriser."

Or. en
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Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 68

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5a) Artikel 68 affattes således:
Artikel 68 "Artikel 68

Overgangsbestemmelser Overgangsbestemmelser

1. Plantningsrettigheder, der blev 
tildelt producenter i overensstemmelse med 
artikel 85h, artikel 85i eller artikel 85k i 
forordning (EF) nr. 1234/2007 inden den 
31. december 2015, som ikke er blevet 
udnyttet af disse producenter og fortsat er 
gyldige på denne dato, kan konverteres til 
tilladelser i henhold til dette kapitel fra og 
med den 1. januar 2016.

1. Plantningsrettigheder, der blev 
tildelt producenter i overensstemmelse med 
artikel 85h, artikel 85i eller artikel 85k i 
forordning (EF) nr. 1234/2007 inden den 
31. december 2015, som ikke er blevet 
udnyttet af disse producenter og fortsat er 
gyldige på denne dato, kan konverteres til 
tilladelser i henhold til dette kapitel fra og 
med den 1. januar 2016.

En sådan konvertering finder sted efter en 
anmodning fra producenterne inden den 
31. december 2015. Medlemsstater kan 
beslutte at tillade producenter at indgive en 
sådan anmodning til at konvertere 

En sådan konvertering finder sted efter en 
anmodning fra producenterne inden den 
31. december 2015. Medlemsstater kan 
beslutte at tillade producenter at indgive en 
sådan anmodning til at konvertere 
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rettigheder til tilladelse indtil den 31. 
december 2020.

rettigheder til tilladelse indtil den 31. 
december 2020.

1a. "Efter den 31. december 2020 står 
de arealer, der er omfattet af 
plantningsrettigheder, som ikke er blevet 
konverteret til tilladelser, fortsat til 
rådighed for medlemsstaterne, der kan 
omfordele dem i overensstemmelse med 
artikel 66 senest den 31. december 2025.

2. Tilladelser tildelt i medfør af stk. 1 
har samme gyldighedsperiode som de i stk. 
1 omhandlede plantningsrettigheder. Hvis 
disse tilladelser ikke udnyttes, udløber de 
senest den 31. december 2018 eller, hvis 
medlemsstaterne har truffet den beslutning, 
der er nævnt i stk. 1, andet afsnit, senest 
den 31. december 2023.

2. Tilladelser tildelt i medfør af stk. 1 
og 1a har samme gyldighedsperiode som 
de i stk. 1 omhandlede 
plantningsrettigheder. Hvis disse tilladelser 
ikke udnyttes, udløber de senest den 31. 
december 2018 eller, hvis medlemsstaterne 
har truffet den beslutning, der er nævnt i 
stk. 1, andet afsnit, senest den 31. 
december 2028.

3. Arealer, der er omfattet af sådanne 
tilladelser, skal ikke tælles med i 
forbindelse med artikel 63.

3. Arealer, der er omfattet af 
tilladelser, der er indrømmet i henhold til 
stk. 1, skal ikke tælles med i forbindelse 
med artikel 63."

Or. en
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 75

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5b) Artikel 75 affattes således:
Artikel 75 "Artikel 75

Fastsættelse og indhold Fastsættelse og indhold

1.  Handelsnormer kan finde 
anvendelse på en eller flere af følgende 
sektorer og et eller flere af følgende 
produkter:

1. Handelsnormer kan finde 
anvendelse på en eller flere af følgende 
sektorer og et eller flere af følgende 
produkter:

a) olivenolie- og spiseoliven a) olivenolie og spiseoliven

b) frugt og grøntsager b) frugt og grøntsager

c) produkter af forarbejdede frugter og 
grøntsager

c) produkter af forarbejdede frugter og 
grøntsager

d) bananer d) bananer

e) levende planter e) levende planter

f) æg f) æg
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g) fjerkrækød g) fjerkrækød

h) smørbare fedtstoffer til konsum h) smørbare fedtstoffer til konsum

i) humle i) humle

ia) ris
ib) mælk og mejeriprodukter
ic) honning og bistadeprodukter
id) oksekød
ie) fårekød
if) svinekød

ig) hamp

2. For at tage hensyn til forbrugernes 
forventninger og forbedre de økonomiske 
vilkår for produktion og afsætning af samt 
kvaliteten af de landbrugsprodukter, der er 
omfattet af denne artikels stk. 1 og 4, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 227 om sektor- eller 
produktspecifikke handelsnormer i alle 
afsætningsled samt dispensationer og 
undtagelser fra anvendelsen af sådanne 
normer med det formål at foretage 
tilpasning til stadigt skiftende 
markedsforhold, til udvikling i 
forbrugernes efterspørgsel, til udvikling i 
de relevante internationale standarder og at 
undgå, at der opstår hindringer for 
produktinnovationen.

2. For at tage hensyn til forbrugernes 
forventninger og forbedre de økonomiske 
vilkår for produktion og afsætning af samt 
kvaliteten af de landbrugsprodukter, der er 
omfattet af denne artikels stk. 1 og 4, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 227 om sektor- eller 
produktspecifikke handelsnormer i alle 
afsætningsled samt dispensationer og 
undtagelser fra anvendelsen af sådanne 
normer med det formål at foretage 
tilpasning til stadigt skiftende 
markedsforhold, til udvikling i 
forbrugernes efterspørgsel, til udvikling i 
de relevante internationale standarder og at 
undgå, at der opstår hindringer for 
produktinnovationen.

3. Med forbehold af artikel 26 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1169/2011 (27) kan 
handelsnormerne omhandlet i stk. 1 
vedrøre et eller flere af følgende krav, som 
fastsættes på sektor- eller produktspecifikt 
grundlag og baseres på de enkelte sektorers 
særlige forhold, nødvendigheden af at 
regulere afsætningen og de betingelser, der 
er fastsat i stk. 5 i denne artikel:

3. Med forbehold af artikel 26 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1169/2011 [27] kan 
handelsnormerne omhandlet i stk. 1 
vedrøre et eller flere af følgende krav, som 
fastsættes på sektor- eller produktspecifikt 
grundlag og baseres på de enkelte sektorers 
særlige forhold, nødvendigheden af at 
regulere afsætningen og de betingelser, der 
er fastsat i stk. 5 i denne artikel:

a) tekniske definitioner, betegnelser 
og varebetegnelser for sektorer, bortset fra 
dem, der er fastsat i artikel 78

a) tekniske definitioner, betegnelser 
og varebetegnelser for sektorer, bortset fra 
dem, der er fastsat i artikel 78

b) klassifikationskriterier som f.eks. 
klasseinddeling, vægt, størrelsessortering, 

b) klassifikationskriterier som f.eks. 
klasseinddeling, vægt, størrelsessortering, 
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alder og kategori alder og kategori

c) arten, plantesorten eller dyreracen 
eller handelstypen

c) arten, plantesorten eller dyreracen 
eller handelstypen

d) præsentationen, mærkningen i 
tilknytning til obligatoriske handelsnormer, 
emballeringen, reglerne for pakkerier, 
mærkningen, høståret og anvendelsen af 
bestemte udtryk med forbehold af artikel 
92-123

d) præsentationen, mærkningen i 
tilknytning til obligatoriske handelsnormer, 
emballeringen, reglerne for pakkerier, 
mærkningen, høståret og anvendelsen af 
bestemte udtryk med forbehold af artikel 
92-123

e) kriterier som f.eks. udseende, 
konsistens, kropsbygning og 
produktegenskaber og vandindhold i 
procent

e) kriterier som f.eks. udseende, 
konsistens, kropsbygning og 
produktegenskaber og vandindhold i 
procent

f) bestemte stoffer eller bestanddele, 
der anvendes i produktionen, herunder 
deres mængde, renhed og identifikation

f) bestemte stoffer eller bestanddele, 
der anvendes i produktionen, herunder 
deres mængde, renhed og identifikation

g) landbrugstypen og 
produktionsmetoden, herunder ønologiske 
fremgangsmåder og avancerede 
bæredygtige produktionssystemer

g) landbrugstypen og 
produktionsmetoden, herunder ønologiske 
fremgangsmåder, fodringspraksis og 
avancerede bæredygtige 
produktionssystemer.

h) forskæring af most og vin, 
inklusive definitioner, sammenstikning og 
restriktioner for sammenstikning

h) forskæring af most og vin, 
inklusive definitioner, sammenstikning og 
restriktioner for sammenstikning

i) indsamlingshyppigheden, 
leveringen, opbevaringen og behandlingen, 
konserveringsmetoden og -temperaturen, 
oplagringen og transporten

i) indsamlingshyppigheden, 
leveringen, opbevaringen og behandlingen, 
konserveringsmetoden og -temperaturen, 
oplagringen og transporten

j) produktionsstedet og/eller 
oprindelsen, bortset fra fjerkrækød og 
smørbare fedtstoffer

j) produktionssted og/eller oprindelse

k) restriktioner for brugen af visse 
stoffer og/eller fremgangsmåder

k) restriktioner for brugen af visse 
stoffer og/eller fremgangsmåder

l) bestemt anvendelsesformål l) bestemt anvendelsesformål

m) betingelserne for bortskaffelse, 
oplagring, omsætning og anvendelse af 
produkter, der ikke er i overensstemmelse 
med handelsnormerne som omhandlet i stk. 
1 eller definitionerne, betegnelserne og 
varebetegnelserne som omhandlet i artikel 
78, samt bortskaffelse af biprodukter.

m) betingelserne for bortskaffelse, 
oplagring, omsætning og anvendelse af 
produkter, der ikke er i overensstemmelse 
med handelsnormerne som omhandlet i stk. 
1 eller definitionerne, betegnelserne og 
varebetegnelserne som omhandlet i artikel 
78, samt bortskaffelse af biprodukter

ma) dyrevelfærd.

4. Udover stk. 1, kan handelsnormer 4. Udover stk. 1, kan handelsnormer 
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finde anvendelse på vinsektoren. Stk. 3, 
litra f), g), h), k) og m) finder anvendelse 
på den pågældende sektor. 

finde anvendelse på vinsektoren. Stk. 3, 
litra f), g), h), k) og m) finder anvendelse 
på den pågældende sektor.

5. De sektor- eller produktspecifikke 
handelsnormer vedtaget i henhold til denne 
artikels stk. 1 fastsættes, uden at dette 
berører i artikel 84-88 og bilag IX, under 
hensyn til:

5. De sektor- eller produktspecifikke 
handelsnormer vedtaget i henhold til denne 
artikels stk. 1 fastsættes, uden at dette 
berører i artikel 84-88 og bilag IX, under 
hensyn til:

a) særlige forhold vedrørende de 
pågældende produkter

a) særlige forhold vedrørende de 
pågældende produkter

b) nødvendigheden af at skabe 
betingelser for at lette produkternes 
afsætning på markedet

b) nødvendigheden af at skabe 
betingelser for at lette produkternes 
afsætning på markedet

c) producenternes interesse i at oplyse 
om produkternes karakteristika og 
produktionsmetoderne, og forbrugernes 
interesse i at få tilstrækkelige og 
gennemsigtige produktoplysninger, 
herunder oplysninger om produktionssted, 
idet disse fastlægges på et passende 
geografisk niveau i hvert enkelt tilfælde, 
efter at der er foretaget en evaluering, 
navnlig af de udgifter og administrative 
byrder, der pålægges aktøren, samt de 
fordele, som producenterne og den 
endelige forbruger opnår

c) producenternes interesse i at oplyse 
om produkternes karakteristika og 
produktionsmetoderne, og forbrugernes 
interesse i at få tilstrækkelige og 
gennemsigtige produktoplysninger, 
herunder oplysninger om produktionssted, 
idet disse fastlægges på et passende 
geografisk niveau i hvert enkelt tilfælde, 
efter at der er foretaget en evaluering, 
navnlig af de udgifter og administrative 
byrder, der pålægges aktøren, samt de 
fordele, som producenterne og den 
endelige forbruger opnår

d) de metoder, der er til rådighed til at 
bestemme produkternes fysiske, kemiske 
og organoleptiske egenskaber

d) de metoder, der er til rådighed til at 
bestemme produkternes fysiske, kemiske 
og organoleptiske egenskaber

e) de standarder, der anbefales af 
internationale organer

e) de standarder, der anbefales af 
internationale organer

f) nødvendigheden af at bevare 
produkternes naturlige og væsentlige 
karakteristika og undgå væsentlige 
ændringer i det pågældende produkts 
sammensætning.

f) nødvendigheden af at bevare 
produkternes naturlige og væsentlige 
karakteristika og undgå væsentlige 
ændringer i det pågældende produkts 
sammensætning.

6. For at tage hensyn til forbrugernes 
forventninger og behovet for at forbedre 
kvaliteten og de økonomiske vilkår for 
produktion og afsætning af 
landbrugsprodukter, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
227 for at ændre listen over sektorer i stk. 
1. Sådanne delegerede retsakter gælder 

6. For at tage hensyn til forbrugernes 
forventninger og behovet for at forbedre 
kvaliteten og de økonomiske vilkår for 
produktion og afsætning af 
landbrugsprodukter, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
227 for at ændre listen over sektorer i stk. 
1. Sådanne delegerede retsakter gælder 
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udelukkende påviste behov som følge af 
udviklingen i forbrugernes efterspørgsel, 
tekniske fremskridt eller behovet for 
produktinnovation og skal være genstand 
for en rapport fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet og Rådet, bl.a. med en 
evaluering af forbrugerens behov, 
omkostningerne og de administrative 
byrder for aktører, herunder indvirkningen 
på det indre marked og den internationale 
handel, samt de fordele, det vil have for 
producenterne og for den endelige 
forbruger.

udelukkende påviste behov som følge af 
udviklingen i forbrugernes efterspørgsel, 
tekniske fremskridt eller behovet for 
produktinnovation og skal være genstand 
for en rapport fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet og Rådet, bl.a. med en 
evaluering af forbrugerens behov, 
omkostningerne og de administrative 
byrder for aktører, herunder indvirkningen 
på det indre marked og den internationale 
handel, samt de fordele, det vil have for 
producenterne og for den endelige 
forbruger."

(Fodnote nr. 27 i stk. 3 forbliver uændret)

Or. en
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Ændringsforslag 235
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Benoît Biteau
for Verts/ALE-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 93

Gældende ordlyd Ændringsforslag

9) Artikel 9 affattes således:
Artikel 93 "Artikel 93

Definitioner Definitioner

1. 1.   Ved anvendelsen af denne 
underafdeling forstås ved:

1. Ved anvendelsen af denne 
underafdeling forstås ved:

a)  "en oprindelsesbetegnelse": 
navnet på en region, et bestemt sted eller 
undtagelsesvis og i behørigt begrundede 
tilfælde et land, der betegner et produkt 
som nævnt i artikel 92, stk. 1, som 
opfylder følgende krav:

a) "en oprindelsesbetegnelse": 
betegnelsen for en region, et bestemt sted 
eller undtagelsesvis og i behørigt 
begrundede tilfælde et land eller en 
betegnelse, der traditionelt bruges i en 
bestemt egn til at beskrive et produkt, jf. 
artikel 92, stk. 1:

i) produktets kvalitet og kendetegn 
kan hovedsagelig eller fuldstændigt 
tilskrives et bestemt geografisk miljø med 
dets naturbetingede og menneskelige 

i) produktets kvalitet og kendetegn 
kan hovedsagelig eller fuldstændigt 
tilskrives et bestemt geografisk miljø med 
dets naturbetingede og menneskelige 
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faktorer faktorer

ii) de druer, produktet er fremstillet af, 
hidrører udelukkende fra det geografiske 
område

ii) de druer, produktet er fremstillet af, 
hidrører udelukkende fra det geografiske 
område

iii) det produceres i det geografiske 
område, og  

iii) det produceres i det geografiske 
område, og

iv) produktet er fremstillet af druesorter, 
der tilhører arten Vitis vinifera

iv) produktet er fremstillet af druesorter, 
der tilhører arten Vitis vinifera

b) "en geografisk betegnelse": et 
betegnelse, der henviser til en region, et 
bestemt sted eller undtagelsesvis og i 
behørigt begrundede tilfælde et land, der 
betegner et produkt som nævnt i artikel 92, 
stk. 1, som opfylder følgende krav:

b) "en geografisk betegnelse": en 
betegnelse, der henviser til en region, et 
bestemt sted eller undtagelsesvis og i 
behørigt begrundede tilfælde et land, der 
betegner et produkt som nævnt i artikel 92, 
stk. 1, som opfylder følgende krav:

i) det har en særlig kvalitet, et særligt 
omdømme eller andre kendetegn knyttet til 
den pågældende geografiske oprindelse

i) det har en særlig kvalitet, et særligt 
omdømme eller andre kendetegn knyttet til 
den pågældende geografiske oprindelse

ii) mindst 85 % af de druer, der 
anvendes til fremstillingen, hidrører 
udelukkende fra dette geografiske område

ii) mindst 85 % af de druer, der anvendes 
til fremstillingen, hidrører udelukkende fra 
dette geografiske område

iii) det produceres i dette geografiske 
område, og og

iii) det produceres i det geografiske 
område, og

iv) det er fremstillet af druesorter, der 
tilhører arten Vitis vinifera eller en 
krydsning af Vitis vinifera-arten med andre 
arter af Vitis-slægten.

iv) det er fremstillet af druesorter, der 
tilhører arten Vitis vinifera eller en 
krydsning af Vitis vinifera-arten med andre 
arter af Vitis-slægten.

2. 2.   Visse traditionelt anvendte 
betegnelser udgør oprindelsesbetegnelser, 
hvis de:

2. Visse traditionelt anvendte 
betegnelser udgør oprindelsesbetegnelser, 
hvis de:

a) betegner en vin a) betegner en vin

b) henviser til et geografisk navn b) henviser til et geografisk navn

c) opfylder kravene i stk. 1, litra a), nr. 
i)-iv), og og

c) opfylder kravene i stk. 1, litra a), nr. 
i)-iv), og

d) et underkastet den procedure for 
beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og 
geografiske betegnelser, der er fastsat i 
denne underafdeling.

d) et underkastet den procedure for 
beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og 
geografiske betegnelser, der er fastsat i 
denne underafdeling.

3. Oprindelsesbetegnelser og 
geografiske betegnelser, herunder sådanne, 
som vedrører geografiske områder i 
tredjelande, kan beskyttes i EU efter 
reglerne i denne underafdeling.

3. Oprindelsesbetegnelser og 
geografiske betegnelser, herunder sådanne, 
som vedrører geografiske områder i 
tredjelande, kan beskyttes i EU efter 
reglerne i denne underafdeling.
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4. Produktion som omhandlet i stk. 1, 
litra a), nr. iii), omfatter alle processer lige 
fra druehøsten til afslutningen af 
vinfremstillingsprocesserne undtagen 
eventuelle processer efter produktionen.

4. Produktion som omhandlet i stk. 1, 
litra a), nr. iii), omfatter alle processer lige 
fra druehøsten til afslutningen af 
vinfremstillingsprocesserne undtagen 
eventuelle processer efter produktionen.

5. Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), 
nr. ii), skal maksimumandelen på 15 % af 
druerne, der må have deres oprindelse uden 
for det afgrænsede område, have 
oprindelse i den medlemsstat eller det 
tredjeland, hvor det afgrænsede område 
ligger.

5. Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), 
nr. ii), skal maksimumandelen på 15 % af 
druerne, der må have deres oprindelse uden 
for det afgrænsede område, have 
oprindelse i den medlemsstat eller det 
tredjeland, hvor det afgrænsede område 
ligger.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Ændringsforslag 236
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Benoît Biteau
for Verts/ALE-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EU) nr. 1308/2013.
Artikel 94

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(10) Artikel 94 affattes således:
Artikel 94 "Artikel 94

Ansøgninger om beskyttelse Ansøgninger om beskyttelse

1. Ansøgninger om beskyttelse af 
oprindelsesbetegnelser eller geografiske 
betegnelser skal bl.a. indeholde et teknisk 
dossier med følgende:

1. Ansøgninger om beskyttelse af 
oprindelsesbetegnelser eller geografiske 
betegnelser skal bl.a. indeholde:

a) den betegnelse, der skal beskyttes a) den betegnelse, der skal beskyttes

b) ansøgerens navn og adresse b) ansøgerens navn og adresse

c) produktspecifikationen omhandlet i 
stk. 2 og

c) produktspecifikationen omhandlet i 
stk. 2 og

d) et enhedsdokument, der 
opsummerer den i stk. 2 omhandlede 
produktspecifikation.

d) et enhedsdokument, der 
opsummerer den i stk. 2 omhandlede 
produktspecifikation.

2. Produktspecifikationen skal gøre 
det muligt for interesserede parter at 

2. Produktspecifikationen skal gøre 
det muligt for interesserede parter at 
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verificere de relevante produktionsvilkår 
iforbindelse med oprindelsesbetegnelsen 
eller den geografiske betegnelse. 
Produktionsspecifikationen skal mindst 
bestå af:

verificere de relevante produktionsvilkår i 
forbindelse med oprindelsesbetegnelsen 
eller den geografiske betegnelse. 
Produktionsspecifikationen skal mindst 
bestå af:

a) den betegnelse, der skal beskyttes a) den betegnelse, der skal beskyttes

b) en beskrivelse af vinen eller vinene: b) en beskrivelse af vinen eller vinene:

i) for vine med oprindelsesbetegnelse 
det vigtigste analytiske og organoleptiske 
kendetegn

i) for vine med oprindelsesbetegnelse 
det vigtigste analytiske og organoleptiske 
kendetegn

ii) for vine med geografisk betegnelse 
det vigtigste analytiske kendetegn samt en 
vurdering eller angivelse af dens/deres 
organoleptiske kendetegn

ii) for vine med geografisk betegnelse 
det vigtigste analytiske kendetegn samt en 
vurdering eller angivelse af dens/deres 
organoleptiske kendetegn

c) hvis det er relevant, de særlige 
ønologiske fremgangsmåder, der anvendes 
til fremstilling af vinen eller vinene, samt 
de relevante restriktioner for fremstilling 
heraf

c) hvis det er relevant, de særlige 
ønologiske fremgangsmåder, der anvendes 
til fremstilling af vinen eller vinene, samt 
de relevante restriktioner for fremstilling 
heraf

d) en afgrænsning af det pågældende 
geografiske område

d) en afgrænsning af det pågældende 
geografiske område

e) de maksimale udbytter pr. hektar e) de maksimale udbytter pr. hektar

f) angivelse af den eller de druesorter, 
som vinen eller vinene er fremstillet af

f) angivelse af den eller de druesorter, 
som vinen eller vinene er fremstillet af

g) nærmere oplysninger til bekræftelse 
af sammenhængen som omhandlet i 
artikel 70, stk. 1, litra a), nr. i), eller, alt 
efter tilfældet, artikel 93, stk. 1, litra b), 
nr. i)

g) nærmere oplysninger til bekræftelse 
af følgende sammenhænge:

i) hvad angår en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse, sammenhængen 
mellem produktets kvalitet eller 
karakteristika og det geografiske miljø og 
de nærmere oplysninger vedrørende de 
naturlige og menneskelige faktorer for 
dette geografiske miljø, der er nævnt i 
artikel 93, stk. 1, litra a), nr. i)
ii) hvad angår en beskyttet geografisk 
betegnelse, sammenhængen mellem 
produktets særlige kvalitet, omdømme 
eller andre kendetegn og den geografiske 
oprindelse som omhandlet i artikel 93, stk. 
1, litra b), nr. i)
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ga) hvis det er relevant, dets bidrag til 
en bæredygtig udvikling

h) gældende krav, der er fastlagt i EU-
lovgivningen eller i national lovgivning, 
eller, når medlemsstaterne har foreskrevet 
det, af en organisation, der forvalter den 
beskyttede oprindelsesbetegnelse eller 
geografiske betegnelse under hensyntagen 
til, at sådanne krav skal være objektive, 
ikkediskriminerende og forenelige med 
EU-retten generelt

h) gældende krav, der er fastlagt i EU-
lovgivningen eller i national lovgivning, 
eller, når medlemsstaterne har foreskrevet 
det, af en organisation, der forvalter den 
beskyttede oprindelsesbetegnelse eller 
geografiske betegnelse under hensyntagen 
til, at sådanne krav skal være objektive, 
ikkediskriminerende og forenelige med 
EU-retten generelt

i) navn og adresse på de myndigheder 
eller organer, der verificerer, at 
bestemmelserne i produktspecifikationen er 
overholdt, og angivelse af deres specifikke 
opgaver.

i) navn og adresse på de myndigheder 
eller organer, der verificerer, at 
bestemmelserne i produktspecifikationen er 
overholdt, og angivelse af deres specifikke 
opgaver.

3. Vedrører ansøgningen om 
beskyttelse et geografisk område i et 
tredjeland, skal den ud over de elementer, 
der anført i stk. 1 og 2, også indeholde 
bevis for, at den pågældende betegnelse er 
beskyttet i oprindelseslandet.

3. Vedrører ansøgningen om 
beskyttelse et geografisk område i et 
tredjeland, skal den ud over de elementer, 
der anført i stk. 1 og 2, også indeholde 
bevis for, at den pågældende betegnelse er 
beskyttet i oprindelseslandet."

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Ændringsforslag 237
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Benoît Biteau
for Verts/ALE-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013.
Artikel 105

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(14a) Artikel 105 affattes således:
Artikel 105 "Artikel 105

Ændringer af produktspecifikationer Ændringer af produktspecifikationer

En ansøger, der opfylder betingelserne i 
artikel 95, kan ansøge om godkendelse af 
en ændring af en beskyttet 
oprindelsesbetegnelses eller af en beskyttet 
geografisk betegnelses 
produktspecifikation, navnlig for at tage 
hensyn til den videnskabelige og tekniske 
udvikling eller for at omdefinere 
afgrænsningen af det geografiske område, 
der er omhandlet i artikel 94, stk. 2, andet 
afsnit, litra d). I ansøgningen beskrives og 
angives begrundelserne for de ønskede 
ændringer.

1. En ansøger, der opfylder 
betingelserne i artikel 95, kan ansøge om 
godkendelse af en ændring af en beskyttet 
oprindelsesbetegnelses eller af en beskyttet 
geografisk betegnelses 
produktspecifikation, navnlig for at tage 
hensyn til den videnskabelige og tekniske 
udvikling eller for at omdefinere 
afgrænsningen af det geografiske område, 
der er omhandlet i artikel 94, stk. 2, andet 
afsnit, litra d). I ansøgningen beskrives og 
angives begrundelserne for de ønskede 
ændringer.

1a. Ændringer af en 
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produktspecifikation inddeles i to 
kategorier efter vigtighed: ændringer, der 
kræver en indsigelsesprocedure på EU-
niveau ("EU-ændringer"), og ændringer, 
der behandles i medlemsstaten eller 
tredjelandet ("standardændringer").
En ændring anses for at være en EU-
ændring, hvis:
a) den omfatter en ændring af navnet 
på den beskyttede oprindelsesbetegnelse 
eller den beskyttede geografiske 
betegnelse
b) den består i en ændring, en 
sletning eller en tilføjelse af en kategori af 
vinavlsprodukter som omhandlet i bilag 
VII, del II
c) den eventuelt kan ugyldiggøre den 
i artikel 93, stk. 1, litra a), nr. i), eller litra 
b), nr. i), omhandlede tilknytning
d) den medfører yderligere 
restriktioner for afsætningen af produktet.
Ansøgninger om EU-ændringer, der 
indgives af tredjelande eller af 
producenter i tredjelande, skal indeholde 
dokumentation for, at den ændring, der 
anmodes om, er i overensstemmelse med 
den lovgivning om beskyttelse af 
oprindelsesbetegnelser eller geografiske 
betegnelser, der er gældende i de 
pågældende tredjelande.
Alle andre ændringer betragtes som 
standardændringer.
1b. En midlertidig ændring er en 
standardændring, der vedrører en 
midlertidig ændring af 
produktspecifikationen, som følger af, at 
de offentlige myndigheder har indført 
obligatoriske sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger, eller som 
er forbundet med naturkatastrofer eller 
ugunstige vejrforhold, der formelt er 
anerkendt af de kompetente myndigheder.
1c. I tilfælde af en ændring af 
produktionsbetingelserne for vinstokke til 
fremstilling af en beskyttet 
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oprindelsesbetegnelse skal de indførte 
vinstokke fortsat have ret til at producere 
den beskyttede oprindelsesbetegnelse i en 
periode, der er specificeret i 
produktspecifikationen, og senest til de 
bliver gravet op."

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Ændringsforslag 238
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Benoît Biteau
for Verts/ALE-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013.
Artikel 153

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(22a) Artikel 153 affattes således:
Artikel 153 "Artikel 153

Vedtægt for producentorganisationer Vedtægt for producentorganisationer

1. Producentorganisationens 
vedtægter forpligter bl.a. de tilsluttede 
producenter til:

1. Producentorganisationens 
vedtægter forpligter bl.a. de tilsluttede 
producenter til:

a) at følge de regler, 
producentorganisationen har vedtaget for 
indberetning af produktionsdata og for 
produktion, afsætning og miljøbeskyttelse

a) at følge de regler, 
producentorganisationen har vedtaget for 
indberetning af produktionsdata og for 
produktion, afsætning og miljøbeskyttelse

b) kun at være medlem af én 
producentorganisation for en given bedrift, 
medlemsstaterne kan dog fravige denne 
betingelse i behørigt begrundede tilfælde, 
hvor de tilsluttede producenter ejer to 
forskellige produktionsenheder i 

b) kun at være medlem af én 
producentorganisation for en given bedrift,
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forskellige geografiske områder
c) at give producentorganisationen de 
oplysninger, den ønsker til statistiske 
formål,

c) at give producentorganisationen de 
oplysninger, den ønsker til statistiske 
formål.
Medlemsstaterne kan dog fravige første 
afsnit, litra b), i behørigt begrundede 
tilfælde:
i) hvis de tilsluttede producenter har 
to forskellige produktionsenheder 
beliggende i forskellige geografiske 
områder, eller
ii) hvis den producentorganisation, 
der er anerkendt i henhold til artikel 152, 
og som producenterne allerede er medlem 
af, i henhold til stk. 2, litra c), på 
demokratisk vis har besluttet at lade sine 
tilsluttede producenter være medlem af en 
anden anerkendt producentorganisation 
på følgende betingelser:
– De tilsluttede producenter har et 
bestemt produkt til forskellige 
anvendelsesformål, og den primære 
producentorganisation, som 
producenterne allerede tilhører, giver ikke 
afsætningsmuligheder for det andet 
anvendelsesformål, som producenterne 
har tiltænkt for deres produkt eller
– de tilsluttede medlemmer af en 
producentorganisation har på et tidligere 
tidspunkt gennem aftaler eller 
medlemskaber af kooperativer påtaget sig 
at levere en del af deres produkter til flere 
andre købere, og mindst en af disse 
købere bliver en anerkendt 
producentorganisation.

2. Producentorganisationens 
vedtægter indeholder bestemmelser om:

2. Producentorganisationens 
vedtægter indeholder bestemmelser om:

a) procedurer for fastlæggelse, 
vedtagelse og ændringsforslag af reglerne i 
stk. 1, litra a)

a) procedurer for fastlæggelse, 
vedtagelse og ændringsforslag af reglerne i 
stk. 1, litra a)

b) at medlemmerne skal erlægge de 
finansielle bidrag, der er nødvendige til at 
finansiere producentorganisationen

b) at medlemmerne skal erlægge de 
finansielle bidrag, der er nødvendige til at 
finansiere producentorganisationen

c) regler, der sikrer, at de tilsluttede c) regler, der sikrer, at de tilsluttede 
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producenter kan føre demokratisk kontrol 
med producentorganisationen og dens 
beslutninger

producenter kan føre demokratisk kontrol 
med producentorganisationen og dens 
beslutninger samt dens regnskaber og 
budgetter

d) sanktioner såvel for overtrædelse af 
de vedtægtsbestemte forpligtelser, bl.a. 
manglende betaling af finansielle bidrag, 
som for overtrædelse af 
producentorganisationens regler

d) sanktioner såvel for overtrædelse af 
de vedtægtsbestemte forpligtelser, bl.a. 
manglende betaling af finansielle bidrag, 
som for overtrædelse af 
producentorganisationens regler

e) regler for optagelse af nye 
medlemmer og navnlig minimumsperioden 
for medlemskab, som ikke må være på 
under et år

e) regler for optagelse af nye 
medlemmer og navnlig minimumsperioden 
for medlemskab, som ikke må være på 
under et år

f) de regnskabsmæssige og 
budgetmæssige regler, der kræves, for at 
organisationen kan fungere.

f) de regnskabsmæssige og 
budgetmæssige regler, der kræves, for at 
organisationen kan fungere.

2a. Producentorganisationens 
vedtægter kan også, såfremt 
producentorganisationen er ansvarlig for 
salg af nogle af eller alle sine 
producentmedlemmers produkter, og hvis 
der fra de tilsluttede producenters side 
ikke sker nogen overdragelse af 
ejendomsretten til produkterne til 
producentorganisationen, fastsætte, at 
disse tilsluttede producenter er i kontakt 
med køberne, medmindre der er tale om 
forhold, der vedrører prisen eller 
omfanget af salget af disse produkter.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse 
på producentorganisationer i mælke- og 
mejerisektoren.

3. Stk. 1, 2 og 2a finder ikke 
anvendelse på producentorganisationer i 
mælke- og mejerisektoren."

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Ændringsforslag 239
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Benoît Biteau
for Verts/ALE-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013.
Artikel 157

Gældende ordlyd Ændringsforslag

22b) Artikel 157 affattes således:
Artikel 157 "Artikel 157

Brancheorganisationer Brancheorganisationer

1. Medlemsstaterne kan på anmodning 
anerkende brancheorganisationer inden for 
en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, 
stk. 2,

1. Medlemsstaterne kan på anmodning 
anerkende brancheorganisationer inden for 
en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, 
stk. 2,

a) der består af repræsentanter for 
økonomiske aktiviteter, der er knyttet til 
produktion og til mindst ét af følgende led i 
forsyningskæden: forarbejdning af eller 
handel med, herunder distribution af, 
produkter inden for en eller flere sektorer

a) der består af repræsentanter for 
økonomiske aktiviteter, der er knyttet til 
produktion og til mindst ét af følgende led i 
forsyningskæden: forarbejdning af eller 
handel med, herunder distribution af, 
produkter inden for en eller flere sektorer

b) der er oprettet på initiativ af alle 
eller nogle af de organisationer eller 
sammenslutninger, som de er sammensat af

b) der er oprettet på initiativ af alle 
eller nogle af de organisationer eller 
sammenslutninger, som de er sammensat af
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c) der forfølger et bestemt mål under 
hensyntagen til medlemmernes og 
forbrugernes interesser, og som især har ét 
af følgende formål:

c) der forfølger et bestemt mål under 
hensyntagen til alle deres medlemmers og 
forbrugernes interesser, og som især har ét 
af følgende formål:

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 
gennemsigtigheden i produktionen og på 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
aggregerede statistiske data om 
produktionsomkostninger, priser, 
herunder om relevant ledsaget af 
prisindikatorer, mængder og varigheden 
af tidligere indgåede kontrakter og ved at 
fremskaffe analyser af den mulige 
fremtidige markedsudvikling på regionalt, 
nationalt eller internationalt plan

i) forbedring af kendskabet til 
produktionens og markedets 
gennemsigtighed gennem:

— offentliggørelse og/eller udveksling af 
aggregerede statistiske data om 
produktionsomkostninger, priser, 
herunder i givet fald prisindeks, antal og 
varighed af tidligere indgåede kontrakter, 
samt data om marginer, der er tildelt i de 
forskellige led af forsyningskæden
– udarbejdelse af analyser af den 
potentielle fremtidige markedsudvikling på 
regionalt, nationalt eller internationalt plan

ii) prognoser for 
produktionspotentialet og fastlæggelsen af 
markedspriser

ii) prognoser for 
produktionspotentialet og fastlæggelsen af 
markedspriser

iii) medvirken til bedre koordinering 
af den måde, som produkter bringes i 
omsætning på, bl.a. ved markedsforskning 
og markedsundersøgelser

iii) medvirken til bedre koordinering af 
den måde, som produkter bringes i 
omsætning på, bl.a. ved markedsforskning 
og markedsundersøgelser

iv) undersøgelse af mulige 
eksportmarkeder

iv) undersøgelse af mulige 
eksportmarkeder

v) uden at det berører artikel 148 og 
168, udarbejdelse af standardkontrakter, 
der er forenelige med EU-reglerne, 
vedrørende salg af landbrugsprodukter til 
købere eller levering af forarbejdede 
produkter til distributører og/eller 
detailhandlere under hensyntagen til 
behovet for at opnå fair 
konkurrenceforhold og undgå 
markedsforvridning

v) uden at det berører artikel 148 og 
168, udarbejdelse af standardkontrakter, 
der er forenelige med EU-reglerne, 
vedrørende salg af landbrugsprodukter til 
købere eller levering af forarbejdede 
produkter til distributører og/eller 
detailhandlere under hensyntagen til 
behovet for at opnå fair 
konkurrenceforhold og undgå 
markedsforvridning. Disse 
standardkontrakter kan omfatte to eller 



AM\1215878DA.docx PE658.378

DA Forenet i mangfoldighed DA

flere virksomheder, som hver især opererer 
på forskellige niveauer i produktions-, 
forarbejdnings eller forsyningskæden, og 
skal indeholde relevante og let forståelige 
indikatorer og økonomiske indekser samt 
metoderne for beregning af den endelige 
pris, der er baseret på og henviser til 
relevante produktionsomkostninger og 
deres udvikling, men også tage hensyn til 
produktkategorier og deres forskellige 
afsætningsmuligheder, indikatorer for 
produktvurdering, priser på landbrugs- og 
fødevarer observeret på markeder og 
variationer deri samt kriterier vedrørende 
sammensætning, kvalitet, sporbarhed og 
indhold af produktspecifikationer

vi) bedre udnyttelse af produkternes 
potentiale, herunder omfanget af 
afsætningsmuligheder, og udvikling af 
initiativer til at styrke den økonomiske 
konkurrenceevne og innovation

vi) bedre udnyttelse af produkternes 
potentiale, herunder omfanget af 
afsætningsmuligheder, og udvikling af 
initiativer til at styrke den økonomiske 
konkurrenceevne og innovation

vii) tilvejebringelse af informationer 
og gennemførelse af forskning for at 
nyskabe, rationalisere, forbedre og 
omlægge produktion og i påkommende 
tilfælde forarbejdning og afsætning til 
produkter, som er bedre tilpasset 
markedets behov og forbrugernes smag og 
ønsker, navnlig hvad angår 
produktkvalitet, herunder de særlige 
karakteristika ved produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse

vii) tilvejebringelse af informationer og 
gennemførelse af forskning for at nyskabe, 
rationalisere, forbedre og omlægge 
produktion og i påkommende tilfælde 
forarbejdning og afsætning til produkter, 
som er bedre tilpasset markedets behov og 
forbrugernes smag og ønsker, navnlig hvad 
angår produktkvalitet, herunder de særlige 
karakteristika ved produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse, 
klimaindsats, dyresundhed og dyrevelfærd

viii) forskning i metoder, der gør det 
muligt at begrænse anvendelsen af 
veterinærlægemidler og 
plantebeskyttelsesmidler, bedre at forvalte 
andre rå- og hjælpestoffer, sikre 
produktkvaliteten og beskyttelse af jorden 
og vandet, fremme fødevaresikkerhed, 
navnlig gennem produkternes 
sporbarhed, og forbedre dyresundhed og -
velfærd

viii) forskning i metoder, der gør det 
muligt at begrænse anvendelsen af 
veterinærlægemidler og 
plantebeskyttelsesmidler, bedre at forvalte 
andre rå- og hjælpestoffer, sikre 
produktkvaliteten og beskyttelse af jorden 
og vandet, fremme fødevaresikkerhed, 
navnlig gennem produkternes sporbarhed, 
og forbedre dyresundhed og -velfærd

ix) udvikling af metoder og 
instrumenter til forbedring af 
produktkvaliteten i alle produktions- og i 
påkommende tilfælde forarbejdnings- og 

ix) udvikling af metoder og 
instrumenter til forbedring af 
produktkvaliteten i alle produktions- og i 
påkommende tilfælde forarbejdnings- og 
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afsætningsled afsætningsled

x) træffe enhver foranstaltning for at 
fastholde, beskytte og fremme økologisk 
landbrug og oprindelsesbetegnelser, 
kvalitetsmærker og geografiske 
betegnelser

x) træffe enhver foranstaltning for at 
fastholde, beskytte og fremme økologisk 
landbrug og oprindelsesbetegnelser, 
kvalitetsmærker og geografiske betegnelser

xi ) fremme og gennemførelse af 
forskning i integreret, bæredygtig 
produktion eller andre miljøvenlige 
produktionsmetoder

xi) fremme og gennemførelse af 
forskning i integreret, bæredygtig 
produktion eller andre miljøvenlige 
produktionsmetoder

xii) tilskyndelse til sundt og ansvarligt 
forbrug af produkter på det indre marked 
og/eller oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

xii) tilskyndelse til sundt og ansvarligt 
forbrug af produkter på det indre marked 
og/eller oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

xiii fremme af forbruget og/eller 
formidling af oplysninger om produkter 
på det indre og ydre marked

xiii) fremme af forbruget og/eller 
formidling af oplysninger om produkter på 
det indre og ydre marked

xiv) bidrage til forvaltningen af 
biprodukter og mindskelsen og 
forvaltningen af affald.

xiv) bidrage til forvaltningen og 
udviklingen af initiativer til udnyttelse af 
biprodukter og mindskelsen og 
forvaltningen af affald

xv) fastsættelse af standardklausuler 
om værdideling som omhandlet i artikel 
172a, herunder deling af 
markedsbonusser og -tab, der fastsætter, 
hvordan en eventuel udvikling af 
relevante markedspriser på de 
pågældende produkter eller andre 
råvaremarkeder skal fordeles mellem dem

xv) fastsættelse af regler for 
værdifordeling mellem aktørerne i 
forsyningskæden, herunder fordeling af 
markedsbonusser og -tab, der fastsætter, 
hvordan en eventuel udvikling af relevante 
markedspriser på de pågældende produkter 
eller andre råvaremarkeder skal fordeles; 
disse regler kan tage form af 
standardbestemmelser om deling af 
værdien i henhold til artikel 172a eller 
omfatte eller henvise til økonomiske 
indikatorer såsom de relevante 
produktions- og 
markedsføringsomkostninger og deres 
udvikling, priserne på landbrugs- og 
fødevarer, der er noteret på de(t) 
pågældende marked(er), udviklingen i 
disse og mængden, sammensætningen, 
kvaliteten, sporbarheden eller respekten for 
de pågældende produkter og tager hensyn 
til produktionsomkostningerne

xva) fastsættelse af standardklausuler 
med henblik på rimelig kompensation for 
de omkostninger, som landbrugerne har 
pådraget sig for at overholde de 
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udenretslige krav med hensyn til miljø, 
klima, dyresundhed og dyrevelfærd, 
herunder metoder til at beregne disse 
omkostninger

xvi) gennemførelse af foranstaltninger 
til at forebygge og styre risici vedrørende 
dyresundhed og plantebeskyttelse samt 
miljømæssige risici.

xvi) fremme og gennemførelse af 
foranstaltninger til at forebygge, 
kontrollere og styre risici vedrørende 
dyresundhed og plantebeskyttelse samt 
miljømæssige risici, herunder gennem 
oprettelse og forvaltning af gensidige fonde 
eller ved at bidrage til sådanne fonde med 
henblik på at betale økonomisk 
kompensation til landbrugere for 
omkostninger og økonomiske tab som 
følge af fremme og gennemførelse af 
sådanne foranstaltninger

xvia) bidrage til gennemsigtighed i 
handelsforbindelserne mellem de 
forskellige led i kæden, navnlig gennem 
udformning, gennemførelse og kontrol af, 
at medlemmerne i sektoren overholder de 
tekniske forskrifter.

1a. Medlemsstaterne kan efter 
anmodning beslutte at udstede mere end 
en anerkendelse til en 
brancheorganisation, der opererer i flere 
af de sektorer, der er omhandlet i artikel 
1, stk. 2, forudsat at 
brancheorganisationen opfylder 
betingelserne i stk. 1 og, hvor det er 
relevant, stk. 3, for hver sektor, for 
hvilken den søger om anerkendelse.

1a. Medlemsstaterne kan efter 
anmodning beslutte at udstede mere end en 
anerkendelse til en brancheorganisation, 
der opererer i flere af de sektorer, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, forudsat at 
brancheorganisationen opfylder 
betingelserne i stk. 1 og, hvor det er 
relevant, stk. 3, for hver sektor, for hvilken 
den søger om anerkendelse.

2. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne ud fra objektive og 
ikkediskriminerende kriterier træffe 
afgørelse om, at betingelsen i artikel 158, 
stk. 1, litra c), er opfyldt ved at begrænse 
antallet af brancheorganisationer på 
regionalt eller nationalt niveau, hvis der 
inden den 1. januar 2014 er fastsat 
bestemmelse herom i de nationale regler, 
og såfremt dette ikke skader det indre 
markeds funktion.

2. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne ud fra objektive og 
ikkediskriminerende kriterier træffe 
afgørelse om, at betingelsen i artikel 158, 
stk. 1, litra c), er opfyldt ved at begrænse 
antallet af brancheorganisationer på 
regionalt eller nationalt niveau, hvis der 
inden den 1. januar 2014 er fastsat 
bestemmelse herom i de nationale regler, 
og såfremt dette ikke skader det indre 
markeds funktion."

3. Uanset stk. 1 for så vidt angår 
mælke- og mejerisektoren kan 
medlemsstaterne anerkende 
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brancheorganisationer,
a) der formelt har anmodet om 
anerkendelse og består af repræsentanter 
for økonomiske aktiviteter, som er knyttet 
til produktion af råmælk og til mindst ét 
af følgende led i forsyningskæden: 
forarbejdningen af eller handlen med, 
herunder distribution af, produkter i 
mælke- og mejerisektoren
b) der er oprettet på initiativ af alle 
eller nogle af de repræsentanter, der er 
nævnt i litra a)
c) der under hensyntagen til disse 
brancheorganisationers medlemmers og 
forbrugernes interesser udøver en eller 
flere af følgende aktiviteter i en eller flere 
af Unionens regioner:
i) forbedring af kendskabet til og 
gennemsigtigheden af produktionen og 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
statistiske data om priser, mængder og 
varighed af tidligere indgåede kontrakter 
om levering af råmælk og ved at levere 
analyser af den mulige fremtidige 
markedsudvikling på regionalt, nationalt 
og internationalt plan
ii) medvirken til bedre koordinering 
af den måde, som mælk og 
mejeriprodukter bringes i omsætning på, 
bl.a. ved markedsforskning og 
markedsundersøgelser
iii) fremme af forbruget af og levering 
af information om mælk og 
mejeriprodukter på både det indre marked 
og på eksterne markeder
iv) undersøgelse af mulige 
eksportmarkeder
v) udarbejdelse af 
standardkontrakter, der er i 
overensstemmelse med EU-
bestemmelserne om salg af råmælk til 
opkøbere eller levering af forarbejdede 
produkter til distributører og forhandlere, 
under hensyntagen til behovet for at opnå 
rimelige konkurrencevilkår og undgå 
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markedsforvridning
vi) levering af information og 
udførelse af den forskning, der er 
nødvendig for at tilpasse produktionen i 
retning af produkter, som er bedre 
tilpasset markedets behov og forbrugernes 
smag og ønsker, navnlig hvad angår 
produktkvalitet og miljøbeskyttelse
vii) opretholdelse og udvikling af 
mejerisektorens produktionspotentiale, 
bl.a. ved at fremme innovation og støtte 
programmer for anvendt forskning og 
udvikling med henblik på at udnytte 
mælks og mejeriprodukters fulde 
potentiale, navnlig for at skabe produkter 
med merværdi, som er mere tiltrækkende 
for forbrugeren
viii) undersøgelse af måder til at 
begrænse anvendelsen af 
veterinærlægemidler, forbedring af 
håndteringen af andre rå- og 
hjælpestoffer og forøgelse af 
fødevaresikkerheden og dyresundheden
ix) udvikling af metoder og 
instrumenter til forbedring af 
produktkvaliteten i alle produktions- og 
afsætningsled
x) udnytter potentialet for økologisk 
landbrug og beskyttelse og fremme af et 
sådant landbrug samt produktionen af 
produkter med oprindelsesbetegnelser, 
kvalitetsmærker og geografiske 
betegnelser, og
xi) fremme af integreret produktion 
eller andre miljøvenlige 
produktionsmetoder.

(stk. 3 og alle underafsnit hertil udgår som 
følge af denne ændring)

Or. en
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Ændringsforslag 240
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Benoît Biteau
for Verts/ALE-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013.
Artikel 158

Gældende ordlyd Ændringsforslag

22c) Artikel 158 affattes således:
Artikel 158 "Artikel 158

Anerkendelse af brancheorganisationer Anerkendelse af brancheorganisationer

1. Medlemsstaterne anerkender de 
brancheorganisationer, som ansøger herom, 
såfremt de:

1. Medlemsstaterne anerkender de 
brancheorganisationer, som ansøger herom, 
såfremt de:

a) opfylder kravene i artikel 157 a) opfylder kravene i artikel 157

b) udøver deres aktiviteter i en eller 
flere regioner på det pågældende område

b) udøver deres aktiviteter i en eller 
flere regioner på det pågældende område

c) tegner sig for en betydelig andel af 
de økonomiske aktiviteter, der er 
omhandlet i artikel 157, stk. 1, litra a)

c) tegner sig for en betydelig andel af 
de økonomiske aktiviteter, der er 
omhandlet i artikel 157, stk. 1, litra a)

ca) sikrer en afbalanceret 
repræsentation af de forskellige led i 
forsyningskæden, som er omhandlet i 
artikel 157, stk. 1, litra a)
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d) ikke selv udfører produktions-, 
forarbejdnings- eller 
afsætningsaktiviteterne, dog med forbehold 
af tilfældene i artikel 162.

d) ikke selv udfører produktions-, 
forarbejdnings- eller 
afsætningsaktiviteterne, dog med forbehold 
af tilfældene i artikel 162.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
brancheorganisationer, der har opnået 
anerkendelse efter national ret inden den 1. 
januar 2014, og som opfylder betingelserne 
i stk. 1 i denne artikel, skal betragtes som 
anerkendte brancheorganisationer i 
henhold til artikel 157.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
brancheorganisationer, der har opnået 
anerkendelse efter national ret inden den 1. 
januar 2014, og som opfylder betingelserne 
i stk. 1 i denne artikel, skal betragtes som 
anerkendte brancheorganisationer i 
henhold til artikel 157.

3. Brancheorganisationer, der har 
opnået anerkendelse efter national ret inden 
den 1. januar 2014, og som ikke opfylder 
betingelserne i stk. 1 i denne artikel, kan 
fortsætte deres virksomhed i 
overensstemmelse med national ret frem til 
1. januar 2015.

3. Brancheorganisationer, der har 
opnået anerkendelse efter national ret inden 
den 1. januar 2014, og som ikke opfylder 
betingelserne i stk. 1 i denne artikel, kan 
fortsætte deres virksomhed i 
overensstemmelse med national ret frem til 
1. januar 2015.

4. Medlemsstaterne kan anerkende 
brancheorganisationer i alle sektorer, som 
er oprettet inden den 1. januar 2014, uanset 
om de blev anerkendt efter anmodning 
eller oprettet ved lov, også selv om de ikke 
opfylder forpligtelsen i artikel 157, stk. 1, 
litra b), eller i artikel 157, stk. 3, litra b).

4. Medlemsstaterne kan anerkende 
brancheorganisationer i alle sektorer, som 
er oprettet inden den 1. januar 2014, uanset 
om de blev anerkendt efter anmodning 
eller oprettet ved lov, også selv om de ikke 
opfylder forpligtelsen i artikel 157, stk. 1, 
litra b), eller i artikel 157, stk. 3, litra b).

5. Når medlemsstaterne anerkender en 
brancheorganisation i medfør af stk. 1 eller 
stk. 2:

5. Når medlemsstaterne anerkender en 
brancheorganisation i medfør af stk. 1 eller 
stk. 2:

a) træffer beslutning om, hvorvidt en 
producentorganisation skal anerkendes, 
senest fire måneder efter, at der er indgivet 
ansøgning med al den relevante 
dokumentation; ansøgningen indgives til 
den medlemsstat, hvor organisationen har 
hovedkontor

a) træffer beslutning om, hvorvidt en 
producentorganisation skal anerkendes, 
senest fire måneder efter, at der er indgivet 
ansøgning med al den relevante 
dokumentation; ansøgningen indgives til 
den medlemsstat, hvor organisationen har 
hovedkontor

b) foretager de med bestemte 
mellemrum, som de selv fastsætter, kontrol 
for at sikre, at de anerkendte 
brancheorganisationer opfylder 
betingelserne for anerkendelse

b) foretager de med bestemte 
mellemrum, som de selv fastsætter, kontrol 
for at sikre, at de anerkendte 
brancheorganisationer opfylder 
betingelserne for anerkendelse

c) pålægger de i tilfælde af manglende 
opfyldelse eller uregelmæssigheder i 
gennemførelsen af foranstaltningerne i 
denne forordning de pågældende 
organisationer de gældende sanktioner, 
som medlemsstaterne har fastsat, og 

c) pålægger de i tilfælde af manglende 
opfyldelse eller uregelmæssigheder i 
gennemførelsen af foranstaltningerne i 
denne forordning de pågældende 
organisationer de gældende sanktioner, 
som medlemsstaterne har fastsat, og 
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beslutter om nødvendigt om anerkendelsen 
skal tilbagekaldes

beslutter om nødvendigt om anerkendelsen 
skal tilbagekaldes

d) tilbagekalder de anerkendelsen, 
hvis kravene og betingelserne i denne 
artikel vedrørende anerkendelse ikke 
længere er opfyldt

d) tilbagekalder de anerkendelsen, 
hvis kravene og betingelserne i denne 
artikel vedrørende anerkendelse ikke 
længere er opfyldt

e) underretter de Kommissionen 
senest den 31. marts hvert år om alle 
beslutninger om udstedelse, nægtelse eller 
tilbagekaldelse af anerkendelse, der er 
truffet i løbet af det foregående kalenderår.

e) underretter Kommissionen senest 
den 31. marts hvert år om alle beslutninger 
om udstedelse, nægtelse eller 
tilbagekaldelse af anerkendelse, der er 
truffet i løbet af det foregående kalenderår.

Or. en
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Ændringsforslag 241
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013.
Artikel 163 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22d) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 163a
Anerkendelse af brancheorganisationer i 
vinsektoren
1. Medlemsstaterne kan efter 
anmodning anerkende 
brancheorganisationer på nationalt plan 
eller i et produktionsområde for produkter 
i vinsektoren, forudsat at disse 
organisationer:
a) består af repræsentanter for 
økonomiske aktiviteter, der er knyttet til 
produktion og til mindst ét af følgende led 
i forsyningskæden: forarbejdning af eller 
handel med, herunder distribution af, 
produkter
b) opfylder kravene i artikel 157, litra 
b) og c).
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DA Forenet i mangfoldighed DA

For produkter med en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse, der er anerkendt i 
henhold til EU-retten, kan de i første 
afsnit, litra a), omhandlede 
repræsentanter for økonomiske aktiviteter 
omfatte ansøgere som omhandlet i artikel 
95.
2. Når medlemsstaterne gør brug af 
muligheden for at anerkende 
brancheorganisationer i vinsektoren i 
medfør af denne artikels stk. 1, finder 
artikel 158 tilsvarende anvendelse."

Or. en


