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Ändringsförslag 232
Eric Andrieu
för S&D-gruppen
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen
Benoît Biteau
för Verts/ALE-gruppen
Ruža Tomašić
för ECR-gruppen
Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 16

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3a) Artikel 16 ska ersättas med 
följande:

Artikel 16 ”Artikel 16

Allmänna principer för avsättning av 
produkter som köpts upp inom ramen för 

offentlig intervention

Allmänna principer för avsättning av 
produkter som köpts upp inom ramen för 

offentlig intervention

1. De produkter som köps upp inom 
ramen för offentlig intervention ska 
avyttras på ett sådant sätt att

1. De produkter som köps upp inom 
ramen för offentlig intervention ska 
avyttras på ett sådant sätt att

a) det inte förekommer några 
marknadsstörningar,

a) det inte förekommer några 
marknadsstörningar,

b) det är möjligt att säkra att 
uppköparna garanteras lika tillträde till 
varorna och likabehandling, och

b) det är möjligt att säkra att 
uppköparna garanteras lika tillträde till 
varorna och likabehandling, och

c) avsättningen är förenlig med de 
åtaganden som följer av internationella 
avtal som ingåtts i enlighet med EUF-

c) avsättningen är förenlig med de 
åtaganden som följer av internationella 
avtal som ingåtts i enlighet med EUF-
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fördraget. fördraget.

2. Produkter som köpts upp inom 
ramen för offentlig intervention får avyttras 
genom att de ställs till förfogande inom 
ordningen för utdelning av livsmedel till de 
sämst ställda i unionen i enlighet med 
relevanta unionsrättsakter. 
Bokföringsvärdet för sådana produkter ska 
i sådana fall motsvara det relevanta fasta 
interventionspris som avses i artikel 14.2 i 
den här förordningen.

2. Produkter som köpts upp inom 
ramen för offentlig intervention får avyttras 
genom att de ställs till förfogande inom 
ordningen för utdelning av livsmedel till de 
sämst ställda i unionen i enlighet med 
relevanta unionsrättsakter. 
Bokföringsvärdet för sådana produkter ska 
i sådana fall motsvara det relevanta fasta 
interventionspris som avses i artikel 14.2 i 
den här förordningen.

2a. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om vilka företag som 
använt sig av offentlig intervention och 
vilka som köpt offentliga 
interventionslager.

3. Varje år ska kommissionen 
offentliggöra de villkor på vilka de 
produkter som köpts upp inom ramen för 
offentlig intervention såldes under det 
föregående året.

3. Varje år ska kommissionen 
offentliggöra de villkor på vilka de 
produkter som köpts upp inom ramen för 
offentlig intervention köptes, och i 
tillämpliga fall, såldes under det 
föregående året. Dessa uppgifter ska 
omfatta företagens identitet, relevanta 
volymer, och inköps- och 
försäljningspriser.”

Or. en
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Ändringsförslag 233
Eric Andrieu
för S&D-gruppen
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen
Benoît Biteau
för Verts/ALE-gruppen
Ruža Tomašić
för ECR-gruppen
Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 68

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) Artikel 68 ska ersättas med 
följande:

Artikel 68 ”Artikel 68

Övergångsbestämmelser Övergångsbestämmelser

1. Planteringsrätter som beviljats 
producenter i enlighet med artikel 85h, 85i 
eller 85k i förordning (EG) nr 1234/2007 
före den 31 december 2015, som inte har 
använts av dessa producenter och som 
fortfarande är giltiga vid den tidpunkten, 
får omvandlas till tillstånd enligt detta 
kapitel från och med den 1 januari 2016.

1. Planteringsrätter som beviljats 
producenter i enlighet med artikel 85h, 85i 
eller 85k i förordning (EG) nr 1234/2007 
före den 31 december 2015, som inte har 
använts av dessa producenter och som 
fortfarande är giltiga vid den tidpunkten, 
får omvandlas till tillstånd enligt detta 
kapitel från och med den 1 januari 2016.

Denna omvandling ska genomföras efter en 
ansökan från dessa producenter, inlämnad 
före den 31 december 2015. 
Medlemsstaterna får besluta att tillåta att 
producenterna lämnar in en sådan ansökan 

Denna omvandling ska genomföras efter en 
ansökan från dessa producenter, inlämnad 
före den 31 december 2015. 
Medlemsstaterna får besluta att tillåta att 
producenterna lämnar in en sådan ansökan 
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om omvandling av planteringsrätter till 
tillstånd till och med den 31 december 
2020.

om omvandling av planteringsrätter till 
tillstånd till och med den 31 december 
2020.

1a. Efter den 31 december 2020 ska de 
områden som omfattas av 
planteringsrätter som inte har omvandlats 
till tillstånd förbli tillgängliga för 
medlemsstaterna, som kan omfördela dem 
i enlighet med artikel 66, senast den 31 
december 2025.

2. Tillstånd som beviljas enligt punkt 
1 ska ha samma giltighetstid som de 
planteringsrätter som avses i punkt 1. Om 
dessa tillstånd inte används ska de löpa ut 
senast den 31 december 2018, eller om en 
medlemsstat har fattat det beslut som avses 
i punkt 1 andra stycket, senast den 31 
december 2023.

2. Tillstånd som beviljas enligt punkt 
1 och 1a ska ha samma giltighetstid som 
de planteringsrätter som avses i punkt 1. 
Om dessa tillstånd inte används ska de löpa 
ut senast den 31 december 2018, eller om 
en medlemsstat har fattat det beslut som 
avses i punkt 1 andra stycket, senast den 31 
december 2028.

3. De arealer som omfattas av tillstånd 
som beviljats enligt punkt 1 ska inte räknas 
med avseende på i artikel 63.

3. De arealer som omfattas av tillstånd 
som beviljats enligt punkt 1 ska inte räknas 
med avseende på i artikel 63.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/234

Ändringsförslag 234
Eric Andrieu
för S&D-gruppen
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen
Benoît Biteau
för Verts/ALE-gruppen
Ruža Tomašić
för ECR-gruppen
Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 75

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5b) Artikel 75 ska ersättas med 
följande:

Artikel 75 ”Artikel 75

Fastställande och innehåll Fastställande och innehåll

1. Handelsnormer får gälla för en eller 
fler av följande sektorer och produkter:

1. Handelsnormer får gälla för en eller 
fler av följande sektorer och produkter:

a) Olivolja och bordsoliver. a) Olivolja och bordsoliver.

b) Frukt och grönsaker. b) Frukt och grönsaker.

c) Bearbetad frukt- och 
grönsaksprodukter.

c) Bearbetad frukt- och 
grönsaksprodukter.

d) Bananer. d) Bananer.

e) Levande växter. e) Levande växter.

f) Ägg. f) Ägg.

g) Fjäderfäkött. g) Fjäderfäkött.
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h) Bredbara fetter avsedda att 
användas som livsmedel.

h) Bredbara fetter avsedda att användas 
som livsmedel.

i) Humle. i) Humle.

ia) Ris.
ib) Mjölk och mjölkprodukter.
ic) Honung och biodlingsprodukter.
id) Nöt- och kalvkött.
ie) Fårkött.
if) Griskött.

ig) Hampa.

2. För att ta hänsyn till 
konsumenternas förväntningar och för att 
förbättra de ekonomiska villkoren för 
produktion och saluföring av och kvaliteten 
på de jordbruksprodukter som omfattas av 
punkterna 1 och 4 i den här artikeln ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 227 med 
avseende på sektor- eller produktspecifika 
handelsnormer i alla handelsled samt att 
anta undantag från tillämpningen av sådana 
normer, i syfte att göra anpassningar till 
ständigt skiftande marknadsvillkor, till 
utvecklingen av konsumenternas 
efterfrågan, för att ta hänsyn till 
utvecklingen när det gäller relevanta 
internationella normer och för att undvika 
att det uppstår hinder för 
produktinnovationen.

2. För att ta hänsyn till 
konsumenternas förväntningar och för att 
förbättra de ekonomiska villkoren för 
produktion och saluföring av och kvaliteten 
på de jordbruksprodukter som omfattas av 
punkterna 1 och 4 i den här artikeln ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 227 med 
avseende på sektor- eller produktspecifika 
handelsnormer i alla handelsled samt att 
anta undantag från tillämpningen av sådana 
normer, i syfte att göra anpassningar till 
ständigt skiftande marknadsvillkor, till 
utvecklingen av konsumenternas 
efterfrågan, för att ta hänsyn till 
utvecklingen när det gäller relevanta 
internationella normer och för att undvika 
att det uppstår hinder för 
produktinnovationen.

3. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 26 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (27), 
får de handelsnormer som avses i punkt 1 
omfatta ett eller flera av följande som ska 
fastställas sektors- eller produktvis och 
baseras på varje sektors särskilda särdrag, 
behovet av att reglera utsläppandet på 
marknaden och de villkor som fastställs i 
punkt 5 i den här artikeln:

3. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 26 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (27), 
får de handelsnormer som avses i punkt 1 
omfatta ett eller flera av följande som ska 
fastställas sektors- eller produktvis och 
baseras på varje sektors särskilda särdrag, 
behovet av att reglera utsläppandet på 
marknaden och de villkor som fastställs i 
punkt 5 i den här artikeln:

a) Tekniska definitioner, beteckningar 
och varubeskrivningar för andra sektorer 
än de som anges i artikel 78.

a) Tekniska definitioner, beteckningar 
och varubeskrivningar för andra sektorer 
än de som anges i artikel 78.

b) Klassificeringskriterier, t.ex. klass, b) Klassificeringskriterier, t.ex. klass, 
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vikt, storlek, ålder och kategori. vikt, storlek, ålder och kategori.

c) Art, växtsort, djurras eller 
handelstyp.

c) Art, växtsort, djurras eller 
handelstyp.

d) Presentation, märkning kopplad till 
obligatoriska handelsnormer, förpackning, 
regler som ska gälla för 
förpackningscentraler, märkning, skördeår 
och användning av särskilda begrepp, utan 
att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i artiklarna 92–123.

d) Presentation, märkning kopplad till 
obligatoriska handelsnormer, förpackning, 
regler som ska gälla för 
förpackningscentraler, märkning, skördeår 
och användning av särskilda begrepp, utan 
att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i artiklarna 92–123.

e) Kriterier som utseende, konsistens, 
konformation och produktegenskaper samt 
vattenhalten i procent.

e) Kriterier som utseende, konsistens, 
konformation och produktegenskaper samt 
vattenhalten i procent.

f) Särskilda ämnen som används i 
produktionen, eller ingredienser eller 
beståndsdelar, inklusive deras mängd, 
renhet och identifiering.

f) Särskilda ämnen som används i 
produktionen, eller ingredienser eller 
beståndsdelar, inklusive deras mängd, 
renhet och identifiering.

g) Typ av jordbruks- och 
produktionsmetod, inbegripet oenologiska 
metoder och avancerade system för hållbar 
produktion.

g) Typ av jordbruks- och 
produktionsmetod, inbegripet oenologiska 
metoder, metoder för utfodring av djur 
och avancerade system för hållbar 
produktion.

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

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

i) Uppsamlings-, leverans-, 
konserverings- och hanteringsfrekvens, 
förvaringsmetod och förvaringstemperatur, 
lagring och transport.

i) Uppsamlings-, leverans-, 
konserverings- och hanteringsfrekvens, 
förvaringsmetod och förvaringstemperatur, 
lagring och transport.

j) Produktionsplats och/eller 
ursprung, med undantag av fjäderfäkött 
och bredbara fetter.

j) Produktionsplats och/eller 
ursprung.

k) Begränsningar när det gäller 
användningen av vissa ämnen och metoder.

k) Begränsningar när det gäller 
användningen av vissa ämnen och metoder.

l) Särskilda användningsområden. l) Särskilda användningsområden.

m) Villkor för avsättning, lagring, 
omsättning och användning av produkter 
som inte överensstämmer med de 
handelsnormer som antagits enligt punkt 1 
eller med de definitioner, beteckningar och 
varubeskrivningar som avses i artikel 78, 
samt för avsättning av biprodukter.

m) Villkor för avsättning, lagring, 
omsättning och användning av produkter 
som inte överensstämmer med de 
handelsnormer som antagits enligt punkt 1 
eller med de definitioner, beteckningar och 
varubeskrivningar som avses i artikel 78, 
samt för avsättning av biprodukter.

ma) Djurskydd.



AM\1215878SV.docx PE658.378

SV Förenade i mångfalden SV

4. Utöver punkt 1 kan handelsnormer 
tillämpas för vinsektorn. Punkt 3 f, g, h, k 
och m ska tillämpas på den sektorn.

4. Utöver punkt 1 kan handelsnormer 
tillämpas för vinsektorn. Punkt 3 f, g, h, k 
och m ska tillämpas på den sektorn.

5. De sektor- eller produktspecifika 
handelsnormer som antas i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel ska fastställas utan 
att det påverkar tillämpningen av artiklarna 
84–88 och bilaga IX och hänsyn ska därvid 
tas till

5. De sektor- eller produktspecifika 
handelsnormer som antas i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel ska fastställas utan 
att det påverkar tillämpningen av artiklarna 
84–88 och bilaga IX och hänsyn ska därvid 
tas till

a) de berörda produkternas särdrag, a) de berörda produkternas särdrag,

b) behovet av att underlätta 
utsläppandet av produkterna på marknaden,

b) behovet av att underlätta 
utsläppandet av produkterna på marknaden,

c) producenternas intresse av att 
informera om vad som kännetecknar 
produkten och produktionen och 
konsumenternas intresse av att få riktig och 
tydlig produktinformation, även om 
produktionsplatsen, vilken ska fastställas i 
varje enskilt fall på lämplig geografisk 
nivå, efter en utvärdering av särskilt 
kostnaderna och de administrativa 
bördorna för aktörerna samt fördelarna för 
producenter och slutkonsumenter,

c) producenternas intresse av att 
informera om vad som kännetecknar 
produkten och produktionen och 
konsumenternas intresse av att få riktig och 
tydlig produktinformation, även om 
produktionsplatsen, vilken ska fastställas i 
varje enskilt fall på lämplig geografisk 
nivå, efter en utvärdering av särskilt 
kostnaderna och de administrativa 
bördorna för aktörerna samt fördelarna för 
producenter och slutkonsumenter,

d) de metoder som är tillgängliga för 
att fastställa produkternas fysikaliska, 
kemiska och organoleptiska egenskaper,

d) de metoder som är tillgängliga för 
att fastställa produkternas fysikaliska, 
kemiska och organoleptiska egenskaper,

e) de rekommendationer till normer 
som fastställts av internationella organ,

e) de rekommendationer till normer 
som fastställts av internationella organ,

f) behovet av att bevara produkters 
naturliga och kännetecknande egenskaper 
och undvika att orsaka en genomgripande 
ändring av den berörda produktens 
sammansättning.

f) behovet av att bevara produkters 
naturliga och kännetecknande egenskaper 
och undvika att orsaka en genomgripande 
ändring av den berörda produktens 
sammansättning.

6. För att ta hänsyn till 
konsumenternas förväntningar och behovet 
av att förbättra kvaliteten och de 
ekonomiska villkoren för produktion och 
saluföring av jordbruksprodukter ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 227 för att 
ändra förteckningen över sektorer i punkt 
1. Sådana delegerade akter ska vara strikt 
begränsade till styrkta behov som kan 
hänföras till utvecklingen av 
konsumenternas behov, tekniska framsteg 

6. För att ta hänsyn till 
konsumenternas förväntningar och behovet 
av att förbättra kvaliteten och de 
ekonomiska villkoren för produktion och 
saluföring av jordbruksprodukter ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 227 för att 
ändra förteckningen över sektorer i punkt 
1. Sådana delegerade akter ska vara strikt 
begränsade till styrkta behov som kan 
hänföras till utvecklingen av 
konsumenternas behov, tekniska framsteg 
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eller behovet av produktinnovation, och 
ska vara föremål för en rapport från 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet med en utvärdering av särskilt 
konsumenternas behov, aktörernas 
kostnader och administrativa bördor, 
inklusive effekterna på den inre marknaden 
och på den internationella handeln, samt 
fördelarna för producenter och 
slutkonsumenter.

eller behovet av produktinnovation, och 
ska vara föremål för en rapport från 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet med en utvärdering av särskilt 
konsumenternas behov, aktörernas 
kostnader och administrativa bördor, 
inklusive effekterna på den inre marknaden 
och på den internationella handeln, samt 
fördelarna för producenter och 
slutkonsumenter.”
(Fotnot 27 i punkt 3 förblir oförändrad).

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Ändringsförslag 235
Eric Andrieu
för S&D-gruppen
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen
Benoît Biteau
för Verts/ALE-gruppen
Ruža Tomašić
för ECR-gruppen
Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 93

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(9) Artikel 93 ska ersättas med 
följande:

Artikel 93 ”Artikel 93

Definitioner Definitioner

1.  I detta avsnitt gäller följande 
definitioner:

1. I detta avsnitt gäller följande 
definitioner:

a) ursprungsbeteckning : namn på en 
region, en ort eller i välmotiverade 
undantagsfall ett land, som används för att 
beskriva en produkt som avses i artikel 
92.1 och som uppfyller följande krav:

a) ursprungsbeteckning: namn på en 
region, en ort eller, i vederbörligen 
motiverade undantagsfall, ett land, eller 
ett namn som traditionellt används på en 
viss ort för att beskriva en produkt som 
avses i artikel 92.1:

i) Dess kvalitet och egenskaper beror 
helt eller väsentligen på en viss geografisk 
omgivning med de naturliga och mänskliga 
faktorer som förknippas med den.

i) Dess kvalitet och egenskaper beror 
helt eller väsentligen på en viss geografisk 
omgivning med de naturliga och mänskliga 
faktorer som förknippas med den.
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ii) De druvor som vinet framställts av 
kommer uteslutande från det geografiska 
området.

ii) De druvor som vinet framställts av 
kommer uteslutande från det geografiska 
området.

iii) Produktionen sker inom det 
geografiska området.

iii) Produktionen sker inom det 
geografiska området.

iv) Produkten framställs av druvsorter 
tillhörande arten Vitis vinifera.

iv) Produkten framställs av druvsorter 
tillhörande arten Vitis vinifera.

b) geografisk beteckning : beteckning 
för en region, en ort eller i välmotiverade 
undantagsfall ett land, som används för att 
beskriva en produkt som avses i artikel 
92.1 och som uppfyller följande krav:

b) geografisk beteckning: beteckning 
för en region, en ort eller i välmotiverade 
undantagsfall ett land, som används för att 
beskriva en produkt som avses i artikel 
92.1 och som uppfyller följande krav:

i) Den besitter en specifik kvalitet, ett 
specifikt anseende eller någon annan 
specifik egenskap som kan hänföras till det 
geografiska ursprunget.

i) Den besitter en specifik kvalitet, ett 
specifikt anseende eller någon annan 
specifik egenskap som kan hänföras till det 
geografiska ursprunget.

ii) Minst 85 % av de druvor som 
används för framställningen kommer 
uteslutande från det geografiska området.

ii) Minst 85 % av de druvor som används 
för framställningen kommer uteslutande 
från det geografiska området.

iii) Produktionen sker inom det 
geografiska området.

iii) Produktionen sker inom det 
geografiska området.

iv) Den framställs av druvsorter 
tillhörande arten Vitis vinifera eller en 
korsning mellan denna art och andra arter 
av släktet Vitis.

iv) Den framställs av druvsorter 
tillhörande arten Vitis vinifera eller en 
korsning mellan denna art och andra arter 
av släktet Vitis.

2. Vissa traditionellt använda namn 
ska utgöra ursprungsbeteckningar om de

2. Vissa traditionellt använda namn 
ska utgöra ursprungsbeteckningar om de

a) betecknar ett vin, a) betecknar ett vin,

b) hänvisar till ett geografiskt namn, b) hänvisar till ett geografiskt namn,

c) uppfyller kraven i punkt 1 a i–iv 
och

c) uppfyller kraven i punkt 1 a i–iv 
och

d) har genomgått det förfarande för 
beviljande av skydd för 
ursprungsbeteckningar och geografiska 
beteckningar som fastställs i detta 
underavsnitt.

d) har genomgått det förfarande för 
beviljande av skydd för 
ursprungsbeteckningar och geografiska 
beteckningar som fastställs i detta 
underavsnitt.

3. Ursprungsbeteckningar och 
geografiska beteckningar, även sådana som 
rör geografiska områden i tredjeländer, kan 
skyddas i unionen med stöd av reglerna i 
detta underavsnitt.

3. Ursprungsbeteckningar och 
geografiska beteckningar, även sådana som 
rör geografiska områden i tredjeländer, kan 
skyddas i unionen med stöd av reglerna i 
detta underavsnitt.

4. Produktion enligt punkt 1 a iii ska 
omfatta alla berörda produktionsmoment, 

4. Produktion enligt punkt 1 a iii ska 
omfatta alla berörda produktionsmoment, 
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från skörd av druvorna till slutförandet av 
vintillverkningsprocessen, med undantag 
för eventuella processer efter 
framställningen.

från skörd av druvorna till slutförandet av 
vintillverkningsprocessen, med undantag 
för eventuella processer efter 
framställningen.

5. Vid tillämpning av punkt 1 b ii ska 
de maximalt 15 % av druvorna som inte 
behöver komma från det avgränsade 
området komma från den medlemsstat eller 
det tredjeland där det avgränsade området 
är beläget.

5. Vid tillämpning av punkt 1 b ii ska 
de maximalt 15 % av druvorna som inte 
behöver komma från det avgränsade 
området komma från den medlemsstat eller 
det tredjeland där det avgränsade området 
är beläget.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

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

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 94

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(10) Artikel 94 ska ersättas med 
följande:

Artikel 94 ”Artikel 94

Ansökan om skydd Ansökan om skydd

1. Ansökningar om skydd av 
ursprungsbeteckningar eller geografiska 
beteckningar ska innehålla teknisk 
dokumentation med följande:

1. Ansökningar om skydd av 
ursprungsbeteckningar eller geografiska 
beteckningar ska innehålla följande:

a) Det namn som ska skyddas. a) Det namn som ska skyddas.

b) Sökandens namn och adress. b) Sökandens namn och adress.

c) Den produktspecifikation som 
avses i punkt 2. 

c) Den produktspecifikation som 
avses i punkt 2.

d) Ett dokument som sammanfattar 
den produktspecifikation som avses i punkt 
2.

d) Ett dokument som sammanfattar 
den produktspecifikation som avses i punkt 
2.

2. Produktspecifikationen ska göra det 2. Produktspecifikationen ska göra det 
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möjligt för berörda parter att kontrollera de 
relevanta produktionsvillkoren för 
ursprungsbeteckningen eller den 
geografiska beteckningen. 
Produktspecifikationen ska innehålla 
uppgifter om åtminstone följande:

möjligt för berörda parter att kontrollera de 
relevanta produktionsvillkoren för 
ursprungsbeteckningen eller den 
geografiska beteckningen. 
Produktspecifikationen ska innehålla 
uppgifter om åtminstone följande:

a) Det namn som ska skyddas. a) Det namn som ska skyddas.

b) En beskrivning av vinet eller 
vinerna enligt följande:

b) En beskrivning av vinet eller 
vinerna enligt följande:

i) När det gäller en 
ursprungsbeteckning, de viktigaste 
analytiska och organoleptiska 
egenskaperna.

i) När det gäller en 
ursprungsbeteckning, de viktigaste 
analytiska och organoleptiska 
egenskaperna.

ii) När det gäller en geografisk 
beteckning, de viktigaste analytiska 
egenskaperna samt en bedömning av eller 
uppgifter om de organoleptiska 
egenskaperna.

ii) När det gäller en geografisk 
beteckning, de viktigaste analytiska 
egenskaperna samt en bedömning av eller 
uppgifter om de organoleptiska 
egenskaperna.

c) I förekommande fall de särskilda 
oenologiska metoder som använts för att 
framställa vinet eller vinerna samt de 
relevanta restriktionerna för denna 
framställning.

c) I förekommande fall de särskilda 
oenologiska metoder som använts för att 
framställa vinet eller vinerna samt de 
relevanta restriktionerna för denna 
framställning.

d) En avgränsning av det geografiska 
området i fråga.

d) En avgränsning av det geografiska 
området i fråga.

e) Maximal avkastning per hektar. e) Maximal avkastning per hektar.

f) Uppgifter om den eller de 
druvsorter som vinet eller vinerna 
framställts av.

f) Uppgifter om den eller de 
druvsorter som vinet eller vinerna 
framställts av.

g) Uppgifter som styrker det samband 
som avses i artikel 93.1 a i eller, i 
förekommande fall, artikel 93.1 b i.

g) Uppgifter som styrker följande 
samband:

i) När det gäller en skyddad 
ursprungsbeteckning, sambandet mellan 
produktens kvalitet eller egenskaper och 
den geografiska omgivningen, och 
uppgifterna om de naturliga och 
mänskliga faktorerna i den geografiska 
omgivning som avses i artikel 93.1 a i.
ii) När det gäller en skyddad 
geografisk beteckning, sambandet mellan 
en specifik kvalitet, anseendet eller någon 
annan egenskap hos produkten och det 
geografiska ursprung som avses i artikel 
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93.1 b i.
ga) I tillämpliga fall, dess bidrag till 
hållbar utveckling.

h) De gällande krav som fastställts i 
unionslagstiftningen eller nationella 
lagstiftningen eller, om medlemsstaterna så 
föreskriver, av en organisation som 
handlägger skyddade 
ursprungsbeteckningar eller geografiska 
beteckningar, med beaktande av att dessa 
krav måste vara objektiva och icke 
diskriminerande och förenliga med 
unionsrätten.

h) De gällande krav som fastställts i 
unionslagstiftningen eller nationella 
lagstiftningen eller, om medlemsstaterna så 
föreskriver, av en organisation som 
handlägger skyddade 
ursprungsbeteckningar eller geografiska 
beteckningar, med beaktande av att dessa 
krav måste vara objektiva och icke 
diskriminerande och förenliga med 
unionsrätten.

i) Namn på och kontaktuppgifter för 
de myndigheter eller organ som 
kontrollerar efterlevnaden av 
bestämmelserna i produktspecifikationen 
samt deras särskilda uppgifter.

i) Namn på och kontaktuppgifter för 
de myndigheter eller organ som 
kontrollerar efterlevnaden av 
bestämmelserna i produktspecifikationen 
samt deras särskilda uppgifter.

3. I de fall ansökan om skydd avser ett 
geografiskt område i ett tredjeland ska den 
utöver de uppgifter som anges i punkterna 
1 och 2 innehålla uppgifter som styrker att 
namnet i fråga är skyddat i 
ursprungslandet.

3. I de fall ansökan om skydd avser ett 
geografiskt område i ett tredjeland ska den 
utöver de uppgifter som anges i punkterna 
1 och 2 innehålla uppgifter som styrker att 
namnet i fråga är skyddat i 
ursprungslandet.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

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

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 105

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(14a) Artikel 105 ska ersättas med 
följande:

Artikel 105 ”Artikel 105

Ändringar av produktspecifikationer Ändringar av produktspecifikationer

En sökande som uppfyller villkoren i 
artikel 95 får ansöka om godkännande av 
en ändring av produktspecifikationen för 
en skyddad ursprungsbeteckning eller 
geografisk beteckning, till exempel för att 
ta hänsyn till den vetenskapliga eller 
tekniska utvecklingen eller för att göra en 
ny avgränsning av det geografiska området 
i enlighet med artikel 94.2 andra stycket d. 
I ansökan ska det anges vilka ändringar 
som begärs och vilken motiveringen är.

1. En sökande som uppfyller villkoren 
i artikel 95 får ansöka om godkännande av 
en ändring av produktspecifikationen för 
en skyddad ursprungsbeteckning eller 
geografisk beteckning, till exempel för att 
ta hänsyn till den vetenskapliga eller 
tekniska utvecklingen eller för att göra en 
ny avgränsning av det geografiska området 
i enlighet med artikel 94.2 andra stycket d. 
I ansökan ska det anges vilka ändringar 
som begärs och vilken motiveringen är.

1a. Ändringar av en 
produktspecifikation ska delas upp i två 
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kategorier enligt följande, beroende på 
hur viktiga de är: ändringar som kräver 
ett invändningsförfarande på unionsnivå 
(unionsändringar) och ändringar som ska 
behandlas av medlemsstaterna eller 
tredjeländer (standardändringar).
En ändring anses vara en unionsändring 
om
a) den inbegriper en ändring av 
namnet på den skyddade 
ursprungsbeteckningen eller den 
skyddade geografiska beteckningen,
b) den består av en ändring, en 
indragning eller ett tillägg av en kategori 
vinprodukter som avses i del II i bilaga 
VII,
c) det finns en risk att den upphäver 
det samband som avses i artikel 93.1 a i 
eller b i,
d) den medför en ökad begränsning 
av handeln med produkten.
Ansökningar om unionsändringar som 
lämnats in av tredjeland eller producenter 
i tredjeland ska innehålla bevis för att den 
begärda ändringen är förenlig med de 
lagar om skydd av ursprungsbeteckning 
eller av geografisk beteckning som gäller i 
de relevanta tredjeländerna.
Alla andra ändringar ska anses vara 
standardändringar.
1b. En tillfällig ändring ska vara en 
standardändring som gäller en tillfällig 
förändring av produktspecifikationen till 
följd av att de offentliga myndigheterna 
infört obligatoriska sanitära och 
fytosanitära åtgärder eller som har 
samband med naturkatastrofer eller svåra 
väderförhållanden som formellt har 
erkänts av de behöriga myndigheterna.
1c. Vid förändringar i 
produktionsvillkoren för vinstockar 
avsedda för produktion med skyddad 
ursprungsbeteckning ska de befintliga 
vinstockarna fortsätta att omfattas av 
rätten att producera med skyddad 
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ursprungsbeteckning under en period som 
anges i produktspecifikationen och senast 
till dess att de har röjts.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

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

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 153

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22a) Artikel 153 ska ersättas med 
följande:

Artikel 153 ”Artikel 153

Producentorganisationernas stadgar Producentorganisationernas stadgar

1. I producentorganisationens stadgar 
ska producentmedlemmarna framför allt 
åläggas att

1. I producentorganisationens stadgar 
ska producentmedlemmarna framför allt 
åläggas att

a) tillämpa de regler som 
producentorganisationen antagit när det 
gäller produktionsrapportering, produktion, 
saluföring och miljöskydd,

a) tillämpa de regler som 
producentorganisationen antagit när det 
gäller produktionsrapportering, produktion, 
saluföring och miljöskydd,

b) endast tillhöra en 
producentorganisation för en viss produkt 
från jordbruksföretaget; medlemsstaterna 
får emellertid i vederbörligen motiverade 
fall bevilja undantag från detta villkor om 
organisationens producentmedlemmar 

b) endast tillhöra en 
producentorganisation för en viss produkt 
från jordbruksföretaget;
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har två distinkta produktionsenheter i 
olika geografiska områden,
c) tillhandahålla den information som 
producentorganisationen begär för 
statistiska ändamål.

c) tillhandahålla den information som 
producentorganisationen begär för 
statistiska ändamål.

Medlemsstaterna får emellertid bevilja 
undantag från första stycket b i 
vederbörligen motiverade fall:
i) Om organisationens 
producentmedlemmar har två distinkta 
produktionsenheter i olika geografiska 
områden.
ii) Om den producentorganisation 
som erkänts i enlighet med artikel 152, till 
vilken producenterna redan tillhör, i 
enlighet med punkt 2 c demokratiskt har 
beslutat att tillåta sina 
producentmedlemmar att vara 
medlemmar i en annan erkänd 
producentorganisation enligt följande 
villkor
– producentmedlemmarna har en 
viss produkt, som är avsedd för olika 
användningar, och den primära 
producentorganisation som 
producenterna redan tillhör inte erbjuder 
avsättningsmöjligheter för den andra 
användningen som producenterna har 
avsett för sin produkt, eller
– producentmedlemmarna i en 
producentorganisation har tidigare 
genom avtal eller medlemskap i 
kooperativ åtagit sig att leverera en del av 
sina produkter till flera andra köpare och 
minst en av dessa köpare blir en erkänd 
producentorganisation.

2. I producentorganisationens stadgar 
ska även följande fastställas:

2. I producentorganisationens stadgar 
ska även följande fastställas:

a) Förfaranden för fastställande, 
antagande och ändring av de regler som 
avses i punkt 1 a.

a) Förfaranden för fastställande, 
antagande och ändring av de regler som 
avses i punkt 1 a.

b) Ekonomiska bidrag som 
medlemmarna ska åläggas att betala för 
finansieringen av producentorganisationen.

b) Ekonomiska bidrag som 
medlemmarna ska åläggas att betala för 
finansieringen av producentorganisationen.
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c) Regler som gör det möjligt för 
producentmedlemmarna att på ett 
demokratiskt sätt kontrollera 
organisationen och dess beslut.

c) Regler som gör det möjligt för 
producentmedlemmarna att på ett 
demokratiskt sätt kontrollera 
organisationen och dess beslut samt dess 
konton och budgetar.

d) Sanktioner vid överträdelser av 
skyldigheter enligt stadgarna, särskilt vid 
utebliven betalning av ekonomiska bidrag, 
eller av de regler som 
producentorganisationen har fastställt.

d) Sanktioner vid överträdelser av 
skyldigheter enligt stadgarna, särskilt vid 
utebliven betalning av ekonomiska bidrag, 
eller av de regler som 
producentorganisationen har fastställt.

e) Regler för antagande av nya 
medlemmar, särskilt en minimiperiod för 
medlemskap som inte får vara mindre än 
ett år.

e) Regler för antagande av nya 
medlemmar, särskilt en minimiperiod för 
medlemskap som inte får vara mindre än 
ett år.

f) Regler om bokföring och budget 
som är nödvändiga för att organisationen 
ska fungera.

f) Regler om bokföring och budget 
som är nödvändiga för att organisationen 
ska fungera.

2a. I producentorganisationens 
stadgar får även föreskrivas, om den 
producentorganisation som är ansvarig 
för att sälja vissa eller samtliga av sina 
producentmedlemmars produkter och om 
producentmedlemmarna inte överför 
äganderätten till produkterna till 
producentorganisationen, att dessa 
producentmedlemmar ska inleda 
förhandlingar med köparna, med 
undantag för frågor som rör pris eller 
försäljningsvolym för dessa produkter.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla 
producentorganisationer inom sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter.

3. Punkterna 1, 2 och 2a ska inte gälla 
producentorganisationer inom sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

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

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 157

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22b) Artikel 157 ska ersättas med 
följande:

Artikel 157 ”Artikel 157

Branschorganisationer Branschorganisationer

1. Medlemsstaterna får på begäran 
erkänna branschorganisationer inom en 
specifik sektor enligt artikel 1.2 som

1. Medlemsstaterna får på begäran 
erkänna branschorganisationer inom en 
specifik sektor enligt artikel 1.2 som

a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktionen och till minst ett av följande 
stadier av leveranskedjan: bearbetningen 
eller handel med, inbegripet distribution, 
av produkter i en eller flera sektorer,

a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktionen och till minst ett av följande 
stadier av leveranskedjan: bearbetningen 
eller handel med, inbegripet distribution, 
av produkter i en eller flera sektorer,

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

b) har bildats på initiativ av samtliga 
eller några av de organisationer eller 
sammanslutningar som de består av,
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c) har bildats för ett särskilt syfte som 
tar i beaktande deras medlemmars och 
konsumenternas intressen, som framför allt 
kan omfatta ett av följande mål:

c) har bildats för ett särskilt syfte som 
tar i beaktande alla deras medlemmars och 
konsumenternas intressen, som framför allt 
kan omfatta ett av följande mål:

i) Att förbättra kunskapen om och 
insynen i produktion och marknad, bland 
annat genom offentliggörande av 
aggregerade statistiska uppgifter om 
produktionskostnader, priser, inklusive, vid 
behov, prisindex, volymer och 
giltighetstider för avtal som redan ingåtts, 
samt genom tillhandahållande av analyser 
av potentiell framtida marknadsutveckling 
på regional, nationell eller internationell 
nivå.

i) Att förbättra kunskapen om och 
insynen i produktion och marknad genom

– offentliggörande och/eller utbyte av 
aggregerade statistiska uppgifter om 
produktionskostnader, priser, inklusive, vid 
behov, prisindex, volymer och 
giltighetstider för avtal som redan ingåtts, 
samt uppgifter om de marginaler som 
fördelats i de olika stadierna i 
leveranskedjan,
– tillhandahållande av analyser av 
potentiell framtida marknadsutveckling på 
regional, nationell eller internationell nivå.

ii) Att göra prognoser om 
produktionspotential, och att registrera 
offentliga marknadspriser.

ii) Att göra prognoser om 
produktionspotential, och att registrera 
offentliga marknadspriser.

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

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

iv) utforskar potentiella 
exportmarknader,

iv) utforskar potentiella 
exportmarknader,

v) Att utan att det påverkar 
tillämpningen av artiklarna 148 och 168 
utarbeta standardavtal som är förenliga 
med unionsreglerna för försäljning av 
jordbruksprodukter till köpare och/eller 
distribution av bearbetade produkter till 
distributörer och detaljhandlare, med 
hänsyn till behovet av att uppnå rättvisa 
konkurrensvillkor och att undvika en 
snedvridning av marknaden.

v) Att utan att det påverkar 
tillämpningen av artiklarna 148 och 168 
utarbeta standardavtal som är förenliga 
med unionsreglerna för försäljning av 
jordbruksprodukter till köpare och/eller 
distribution av bearbetade produkter till 
distributörer och detaljhandlare, med 
hänsyn till behovet av att uppnå rättvisa 
konkurrensvillkor och att undvika en 
snedvridning av marknaden. Dessa 
standardmallar för avtal kan innehålla 
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två eller fler företag, som verkar på olika 
nivåer av produktions-, bearbetnings- 
eller distributionskedjan och ska omfatta 
relevanta och begripliga indikatorer och 
ekonomiska index och en metod för att 
beräkna det slutliga priset, som bygger på 
och hänvisar till relevanta 
produktionskostnader och utvecklingen av 
dem, men även beakta produktkategorier 
och deras olika avsättningsmöjligheter på 
marknaden, 
produktvärderingsindikatorer, priser på 
jordbruks- och livsmedelsprodukter som 
noterats på marknaderna samt variationer 
av dessa priser, samt kriterier för 
produktens sammansättning, kvalitet, 
spårbarhet och innehåll.

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

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

vii) Att ge information och bedriva den 
forskning som behövs för att förnya, 
rationalisera, förbättra och anpassa 
produktionen och, i förekommande fall, 
även bearbetningen och 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.

vii) Att ge information och bedriva den 
forskning som behövs för att förnya, 
rationalisera, förbättra och anpassa 
produktionen och, i förekommande fall, 
även bearbetningen och 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, klimatåtgärder, djurhälsa 
och djurskydd.

viii) Att undersöka på vilket sätt det går 
att begränsa användningen av 
djurhälsoprodukter och växtskyddsmedel, 
att bättre förvalta andra insatsvaror och att 
säkerställa produkternas kvalitet och 
skyddet av mark och vatten, att främja 
livsmedelssäkerheten, särskilt genom 
produkters spårbarhet, och att förbättra 
djurens hälsa och djurskyddet.

viii) Att undersöka på vilket sätt det går 
att begränsa användningen av 
djurhälsoprodukter och växtskyddsmedel, 
att bättre förvalta andra insatsvaror och att 
säkerställa produkternas kvalitet och 
skyddet av mark och vatten, att främja 
livsmedelssäkerheten, särskilt genom 
produkters spårbarhet, och att förbättra 
djurens hälsa och djurskyddet.

ix) Att utveckla metoder och medel för 
att förbättra produktkvaliteten i alla 

ix) Att utveckla metoder och medel för 
att förbättra produktkvaliteten i alla 
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produktionsstadier och, i förekommande 
fall, bearbetningsstadier och saluföringsled.

produktionsstadier och, i förekommande 
fall, bearbetningsstadier och saluföringsled.

x) Att genomföra de åtgärder som är 
möjliga för att skydda och främja 
ekologiskt jordbruk och 
ursprungsbeteckningar, 
kvalitetsmärkningar och geografiska 
beteckningar.

x) Att genomföra de åtgärder som är 
möjliga för att skydda och främja 
ekologiskt jordbruk och 
ursprungsbeteckningar, 
kvalitetsmärkningar och geografiska 
beteckningar.

xi) Att främja och bedriva forskning 
om integrerad hållbar produktion eller 
andra miljövänliga produktionsmetoder.

xi) Att främja och bedriva forskning 
om integrerad hållbar produktion eller 
andra miljövänliga produktionsmetoder.

xii) Att verka för hälsosam och 
ansvarsfull konsumtion av produkterna på 
den inre marknaden och/eller att informera 
om skador med anknytning till farliga 
konsumtionsmönster.

xii) Att verka för hälsosam och 
ansvarsfull konsumtion av produkterna på 
den inre marknaden och/eller att informera 
om skador med anknytning till farliga 
konsumtionsmönster.

xiii) Att främja konsumtion och/eller 
tillhandahålla information om produkterna 
på den inre marknaden och på externa 
marknader.

xiii) Att främja konsumtion och/eller 
tillhandahålla information om produkterna 
på den inre marknaden och på externa 
marknader.

xiv) Att bidra till hanteringen av 
biprodukter och till minskningen och 
hanteringen av avfall.

xiv) Att bidra till hanteringen och 
utvecklingen av initiativ för 
tillvaratagande av biprodukter och 
minskningen och hanteringen av avfall.

xv) Att fastställa standardklausuler för 
värdefördelning i den mening som avses i 
artikel 172a, inbegripet marknadsbonusar 
och -förluster, som fastställer hur en 
förändring av de berörda produkternas 
relevanta marknadspriser eller andra 
råvarumarknader ska fördelas dem 
emellan.

xv) Att fastställa regler om 
värdefördelningen mellan aktörer i 
leveranskedjan, inbegripet 
marknadsbonusar och -förluster, som 
fastställer hur en förändring av de 
berörda produkternas relevanta 
marknadspriser eller andra 
råvarumarknader ska fördelas. Dessa 
regler kan ha formen av standardklausuler 
för värdefördelning i den mening som 
avses i artikel 172a, eller inbegripa eller 
hänvisa till ekonomiska indikatorer såsom 
relevanta produktions- och 
saluföringskostnader och utvecklingen av 
dessa, priser för jordbruks- och 
livsmedelsprodukter som observerats på 
den eller de berörda marknaderna och 
deras utveckling, och kvantiteter, 
sammansättning, kvalitet, spårbarhet eller 
respekt för de berörda produkterna, och 
ska ta hänsyn till 
produktionskostnaderna.
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xva) Att fastställa standardklausuler för 
en rättvis ersättning för de kostnader som 
jordbrukare drabbats av för att möta 
utomrättsliga krav när det gäller miljö, 
klimat, djurhälsa och djurskydd, inklusive 
metoder för att beräkna dessa kostnader.

xvi) Att genomföra åtgärder för att 
förebygga och hantera risker för djurens 
hälsa, växtskyddet och miljön.

xvi) Att främja och genomföra åtgärder 
för att förebygga, kontrollera och hantera 
risker för djurens hälsa, växtskyddet och 
miljön, bland annat genom att inrätta och 
förvalta gemensamma fonder eller genom 
att bidra till sådana fonder i syfte att 
betala ut ekonomisk ersättning till 
jordbrukare för kostnader och 
ekonomiska förluster till följd av 
främjandet och genomförandet av sådana 
åtgärder.

xvia) Att bidra till transparensen i 
handelsförbindelserna mellan de olika 
leden i kedjan, särskilt genom utformning 
och genomförande av tekniska standarder 
och övervakning av att aktörerna i 
sektorn efterlever dem.

1a. Medlemsstaterna får på begäran 
besluta att bevilja mer än ett erkännande 
till en branschorganisation som är verksam 
inom flera av de sektorer som anges i 
artikel 1.2, under förutsättning att 
branschorganisationen uppfyller de villkor 
som anges i punkt 1 och, i tillämpliga fall, i 
punkt 3 för varje sektor för vilken den 
söker erkännande.

1a. Medlemsstaterna får på begäran 
besluta att bevilja mer än ett erkännande 
till en branschorganisation som är verksam 
inom flera av de sektorer som anges i 
artikel 1.2, under förutsättning att 
branschorganisationen uppfyller de villkor 
som anges i punkt 1 och, i tillämpliga fall, i 
punkt 3 för varje sektor för vilken den 
söker erkännande.

2. I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna på grundval av objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier besluta 
att villkoret i artikel 158.1 c är uppfyllt 
genom att begränsa antalet 
branschorganisationer på regional eller 
nationell nivå, om detta krävs enligt 
nationella bestämmelser som införts före 
den 1 januari 2014 och om detta inte 
försämrar den inre marknadens funktion.

2. I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna på grundval av objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier besluta 
att villkoret i artikel 158.1 c är uppfyllt 
genom att begränsa antalet 
branschorganisationer på regional eller 
nationell nivå, om detta krävs enligt 
nationella bestämmelser som införts före 
den 1 januari 2014 och om detta inte 
försämrar den inre marknadens funktion.”

3. Med avvikelse från punkt 1 får 
medlemsstaterna, när det gäller sektorn 
för mjölk och mjölkprodukter, erkänna 
branschorganisationer som
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a) formellt har begärt ett erkännande 
och är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktion av obehandlad mjölk och till 
minst ett av följande led i leveranskedjan: 
bearbetning av eller handel med, 
inklusive distribution av, produkter från 
sektorn för mjölk och mjölkprodukter,
b) har bildats på initiativ av samtliga 
eller några av de företrädare som avses i 
led a,
c) i en eller flera regioner inom 
unionen, med beaktande av 
branschorganisationernas medlemmars 
och konsumenternas intressen, genomför 
en eller flera av nedanstående aktiviteter, 
dvs.
i) förbättrar kunskapen om och 
insynen i produktion och marknad, bland 
annat genom offentliggörande av 
statistiska uppgifter om priser, volymer 
och om giltighetstiden för tidigare 
ingångna avtal om leveranser av 
obehandlad mjölk, samt genom 
tillhandahållande av analyser av 
potentiell framtida marknadsutveckling 
på regional, nationell och internationell 
nivå,
ii) bidrar till en bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden, 
särskilt genom forskning och 
marknadsundersökningar,
iii) främjar konsumtion av och 
tillhandahåller information om mjölk och 
mjölkprodukter på såväl den inre 
marknaden som externa marknader,
iv) utforskar potentiella 
exportmarknader,
v) utarbetar standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna för 
försäljning av obehandlad mjölk till 
köpare eller för leverans av bearbetade 
produkter till distributörer och 
återförsäljare, med hänsyn till behovet av 
att uppnå rättvisa konkurrensvillkor och 
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undvika en snedvridning av marknaden,
vi) ger den information och bedriver 
den forskning som behövs för att styra 
produktionen till produkter som bättre 
motsvarar marknadens behov och 
konsumenternas smak och förväntningar, 
särskilt när det gäller produktkvalitet och 
miljöskydd,
vii) behåller och utvecklar 
mejerisektorns produktionspotential 
genom att bland annat främja 
innovations- och stödprogram för 
tillämpad forskning och utveckling i syfte 
att utnyttja mjölkens och 
mjölkprodukternas fulla potential, och 
särskilt för att skapa mervärdesprodukter 
som är attraktivare för konsumenterna,
viii) undersöker på vilket sätt det skulle 
gå att begränsa användningen av 
veterinärläkemedel, förbättra hanteringen 
av andra produktionselement och 
förbättra såväl livsmedelssäkerheten som 
djurhälsan,
ix) utvecklar metoder och medel för 
att förbättra produktkvaliteten i alla 
produktions- och saluföringsled,
x) tillvarata potentialen hos 
ekologiskt jordbruk och skydda och 
främja sådant jordbruk samt 
produktionen av produkter med 
ursprungsbeteckningar, 
kvalitetsmärkningar och geografiska 
beteckningar, 
xi) främjar integrerad produktion 
eller andra miljövänliga 
produktionsmetoder.

(Punkt 3 och alla dess led stryks genom 
detta ändringsförslag).

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Ändringsförslag 240
Eric Andrieu
för S&D-gruppen
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen
Benoît Biteau
för Verts/ALE-gruppen
Ruža Tomašić
för ECR-gruppen
Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 158

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22c) Artikel 158 ska ersättas med 
följande:

Artikel 158 ”Artikel 158

Erkännande av branschorganisationer Erkännande av branschorganisationer

1. Medlemsstaterna får erkänna de 
branschorganisationer som ansöker om 
erkännande, förutsatt att dessa 
organisationer

1. Medlemsstaterna får erkänna de 
branschorganisationer som ansöker om 
erkännande, förutsatt att dessa 
organisationer

a) uppfyller villkoren i artikel 157, a) uppfyller villkoren i artikel 157,

b) bedriver sin verksamhet i en eller 
flera regioner inom det berörda territoriet,

b) bedriver sin verksamhet i en eller 
flera regioner inom det berörda territoriet,

c) står för en väsentlig andel av den 
ekonomiska verksamhet som avses i artikel 
157.1 a,

c) står för en väsentlig andel av den 
ekonomiska verksamhet som avses i artikel 
157.1 a,

ca) säkerställer en balanserad 
representation av de stadier i 
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leveranskedjan som avses i artikel 
157.1 a,

d) inte själva producerar, bearbetar 
eller saluför produkter, med undantag av de 
fall som avses i artikel 162.

d) inte själva producerar, bearbetar 
eller saluför produkter, med undantag av de 
fall som avses i artikel 162.

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 157.

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 157.

3. Branschorganisationer som på 
grundval av nationell lagstiftning har 
erkänts före den 1 januari 2014, men som 
inte uppfyller de villkor som anges i punkt 
1 i denna artikel, får fortsätta att bedriva 
sin verksamhet inom ramen för nationell 
lagstiftning till och med den 1 januari 
2015.

3. Branschorganisationer som på 
grundval av nationell lagstiftning har 
erkänts före den 1 januari 2014, men som 
inte uppfyller de villkor som anges i punkt 
1 i denna artikel, får fortsätta att bedriva 
sin verksamhet inom ramen för nationell 
lagstiftning till och med den 1 januari 
2015.

4. Medlemsstaterna får i alla sektorer 
erkänna branschorganisationer som redan 
finns före den 1 januari 2014, oavsett om 
de erkänts efter ansökan eller inrättats 
enligt lag, och även om de inte upp fyller 
villkoren i artikel 157.1 b eller 157.3 b.

4. Medlemsstaterna får i alla sektorer 
erkänna branschorganisationer som redan 
finns före den 1 januari 2014, oavsett om 
de erkänts efter ansökan eller inrättats 
enligt lag, och även om de inte upp fyller 
villkoren i artikel 157.1 b eller 157.3 b.

5. Om medlemsstaterna erkänner en 
branschorganisation i enlighet med punkt 1 
eller 2 ska de

5. Om medlemsstaterna erkänner en 
branschorganisation i enlighet med punkt 1 
eller 2 ska de

a) inom fyra månader efter det att en 
ansökan åtföljd av alla relevant styrkande 
handlingar har lämnats in, besluta om en 
branschorganisation ska erkännas; denna 
ansökan ska lämnas in i den medlemsstat 
där organisationen har sitt huvudkontor,

a) inom fyra månader efter det att en 
ansökan åtföljd av alla relevant styrkande 
handlingar har lämnats in, besluta om en 
branschorganisation ska erkännas; denna 
ansökan ska lämnas in i den medlemsstat 
där organisationen har sitt huvudkontor,

b) med regelbundna och av dem själva 
fastställda intervaller kontrollera att 
erkända branschorganisationer uppfyller 
villkoren för erkännandet,

b) med regelbundna och av dem själva 
fastställda intervaller kontrollera att 
erkända branschorganisationer uppfyller 
villkoren för erkännandet,

c) vid överträdelser av eller 
oegentligheter vid tillämpning av 
bestämmelserna i denna förordning utdöma 
tillämpliga och av dem själva fastställda 
sanktioner för sådana organisationer, och 
om nödvändigt, besluta huruvida 

c) vid överträdelser av eller 
oegentligheter vid tillämpning av 
bestämmelserna i denna förordning utdöma 
tillämpliga och av dem själva fastställda 
sanktioner för sådana organisationer, och 
om nödvändigt, besluta huruvida 
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erkännandet bör återkallas, erkännandet bör återkallas,

d) återkalla erkännandet om de krav 
och villkor för erkännande som anges i 
denna artikel inte längre uppfylls,

d) återkalla erkännandet om de krav 
och villkor för erkännande som anges i 
denna artikel inte längre uppfylls,

e) senast den 31 mars varje år 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.

e) senast den 31 mars varje år till 
kommissionen anmäla varje beslut om 
beviljande av eller avslag på ansökningar 
om erkännande eller om återkallande av 
erkännanden som de har fattat under det 
föregående kalenderåret.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/241

Ändringsförslag 241
Eric Andrieu
för S&D-gruppen
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen
Ruža Tomašić
för ECR-gruppen
Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 163a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22d) Följande artikel ska införas:
”Artikel 163a

Erkännande av branschorganisationer 
inom vinsektorn

1. Medlemsstaterna får på begäran 
erkänna branschorganisationer på 
nationell nivå eller på 
produktionsområdesnivå, för produkter 
inom vinsektorn, förutsatt att dessa 
organisationer
a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktionen och till minst ett av följande 
stadier av leveranskedjan: bearbetningen 
eller handel med, inbegripet distribution, 
av produkter,
b) uppfyller villkoren i artikel 157 b 
och c.
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För produkter med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning som erkänns i 
enlighet med unionens lagstiftning får 
företrädare för den ekonomiska 
verksamhet som avses i första stycket a 
inbegripa sökande i enlighet med 
artikel 95.
2. Om medlemsstaterna utnyttjar 
möjligheten att erkänna en 
branschorganisation inom vinsektorn i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel, ska 
artikel 158 också gälla i tillämpliga 
delar.”

Or. en


