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14.10.2020 A8-0198/242

Ändringsförslag 242
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 22e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 164

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22e) Artikel 164 ska ersättas med 
följande:

Artikel 164 ”Artikel 164

Utvidgning av reglernas räckvidd Utvidgning av reglernas räckvidd

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

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

oavsett om det rör sig om enskilda eller 
grupper.

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

2. I detta avsnitt avses med 
ekonomiskt område ett geografiskt område 
som består av produktionsområden som 
gränsar till varandra eller ligger nära 
varandra och där produktions- och 
saluföringsvillkoren är homogena eller, för 
produkter med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning som erkänns i 
unionsrätten, det geografiska område som 
anges i produktspecifikationen.

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

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

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

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

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

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

ii) för övriga: minst två tredjedelar, 
och

ii) för övriga: minst två tredjedelar, 
och

b) när det gäller 
producentorganisationer, omfattar mer än 
50 % av de berörda producenterna.

b) när det gäller 
producentorganisationer, omfattar mer än 
50 % av de berörda producenterna.

När det gäller branschorganisationer för 
vilka det medför praktiska svårigheter att 
fastställa den volymandel av produktion 
av, handel med eller bearbetning av den 
eller de berörda produkterna, får en 
medlemsstat dock föreskriva nationella 
bestämmelser för fastställande av den 
angivna nivå av representativitet som avses 
i första stycket a ii.

När det gäller branschorganisationer för 
vilka det medför praktiska svårigheter att 
fastställa den volymandel av produktion 
av, handel med eller bearbetning av den 
eller de berörda produkterna, får en 
medlemsstat dock föreskriva nationella 
bestämmelser för fastställande av den 
angivna nivå av representativitet som avses 
i första stycket a ii.

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

Om en ansökan om utvidgad tillämpning 
av reglerna till att omfatta andra aktörer 
täcker mer än ett ekonomiskt område, ska 
organisationen eller sammanslutningen 
kunna styrka en viss lägsta representativitet 
enligt definitionen i första stycket för varje 
bransch som den representerar i vart och ett 
av de berörda ekonomiska områdena.
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4. De regler för vilka utvidgning med 
andra aktörer får begäras enligt punkt 1 ska 
ha ett av följande syften:

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

a) Produktions- och 
marknadsrapportering.

a) Produktions- och 
marknadsrapportering.

b) Striktare produktionsregler än de 
som föreskrivs i unionsreglerna eller 
nationella regler.

b) Striktare produktionsregler än de 
som föreskrivs i unionsreglerna eller 
nationella regler.

c) Utarbetande av standardavtal som 
är förenliga med unionsreglerna.

c) Utarbetande av standardavtal och 
klausuler om värdefördelning och skälig 
ersättning som är förenliga med 
unionsreglerna.

ca) Utarbetande av standardavtal eller 
klausuler inom vinsektorn som är 
förenliga med unionsreglerna och som, 
genom undantag från artikel 3.1 i 
direktiv (EU) 2019/633, får inbegripa 
betalningstider som är längre än 60 dagar 
vid köp av otappat vin som en del av 
skriftliga fleråriga avtal eller avtal som 
blir fleråriga mellan en producent eller 
återförsäljare av vin och vederbörandes 
direkta köpare, förutsatt att klausulerna 
avseende dessa tidsfrister har utgjort 
föremål för en utvidgning före den 
31 oktober 2021.

d) Saluföring. d) Saluföring.

e) Skyddet av miljön. e) Skyddet av miljön.

f) Åtgärder för att främja och utnyttja 
produkternas potential.

f) Åtgärder för att främja och utnyttja 
produkternas potential.

g) Åtgärder för att skydda ekologiskt 
jordbruk samt ursprungs- och 
kvalitetsbeteckningar och geografiska 
beteckningar.

g) Åtgärder för att skydda ekologiskt 
jordbruk samt ursprungs- och 
kvalitetsbeteckningar och geografiska 
beteckningar.

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

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

i) Undersökningar i syfte att förbättra 
produkternas kvalitet.

i) Undersökningar i syfte att förbättra 
produkternas kvalitet.

j) Forskning, särskilt om 
odlingsmetoder som medger en minskad 
användning av växtskyddsmedel och 
djurläkemedel och som garanterar att 

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

marken skyddas och miljön skyddas eller 
förbättras.

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

k) Fastställande av minimistandarder 
för förpackning och presentation.

l) Användning av certifierat utsäde 
och kontroll av produktkvaliteten.

l) Användning av certifierat utsäde 
för produkter som inte omfattas av 
förordning (EU) 2018/848 samt kontroll 
av produktkvaliteten.

m) Djurens hälsa, växtskydd och 
livsmedelssäkerhet.

m) Förebyggande och hantering av 
risker för växtskyddet, djurhälsan, 
livsmedelssäkerheten eller miljön, särskilt 
genom att inrätta gemensamma fonder 
eller genom att bidra till sådana fonder.

n) Hanteringen av biprodukter. n) Hantering och tillvaratagande av 
biprodukter.

na) Utveckling, genomförande och 
kontroll av tekniska standarder för en 
exakt bedömning av produktens 
egenskaper.

Reglerna får inte skada övriga aktörer i den 
berörda medlemsstaten eller i unionen, får 
inte leda till något av de resultat som anges 
i artikel 210.4 och får inte vara oförenliga 
med gällande unionsrätt eller gällande 
nationella regler.

Reglerna får inte påverka tillämpningen av 
förordning (EU) 2018/848, i tillämpliga 
fall. De får inte skada övriga aktörer, eller 
hindra nya aktörers inträde, i den berörda 
medlemsstaten eller i unionen, får inte leda 
till något av de resultat som anges i artikel 
210.4 och får inte vara oförenliga med 
gällande unionsrätt eller gällande 
nationella regler.

4a. När kommissionen i enlighet med 
artikel 222 i denna förordning antar en 
genomförandeakt för att tillåta att artikel 
101.1 i EUF-fördraget inte tillämpas på 
de avtal och beslut som avses i artikel 
222.1 i denna förordning, får dessa avtal 
och beslut utvidgas under förutsättning 
att villkoren i denna artikel är uppfyllda.
4b. Om en medlemsstat utvidgar de 
regler som avses i punkt 1 ska den 
berörda organisationen fastställa 
proportionella åtgärder för att trygga 
efterlevnaden av reglerna i sådana avtal 
som blir obligatoriska i och med 
utvidgningen.

5. En utvidgning av bestämmelserna i 5. En utvidgning av bestämmelserna i 
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punkt 1 ska i sin helhet meddelas aktörerna 
genom offentliggörande i en officiell 
publikation i den berörda medlemsstaten.

punkt 1 ska i sin helhet meddelas aktörerna 
genom offentliggörande i en officiell 
publikation i den berörda medlemsstaten.

6. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om beslut som fattas med 
stöd av denna artikel.

6. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om beslut som fattas med 
stöd av denna artikel.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Ändringsförslag 243
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 22f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 167

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22f) Artikel 167 ska ersättas med 
följande:

Artikel 167 ”Artikel 167

Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 

vinmarknadens funktion

Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 

vinmarknadens funktion

1. För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma marknaden för vin, 
inbegripet de druvor, den must och de 
viner som vinet härrör från, får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom beslut som fattas av erkända 
branschorganisationer enligt artiklarna 157 
och 158.

1. För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma marknaden för vin, 
inbegripet de druvor, den must och de 
viner som vinet härrör från, får de 
producerande medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet, 
särskilt genom beslut som fattas av erkända 
branschorganisationer enligt artiklarna 
163a och 158.

Saluföringsreglerna ska stå i proportion till 
det eftersträvade målet och får inte

Saluföringsreglerna ska stå i proportion till 
det eftersträvade målet och får inte

a) avse transaktioner som görs efter 
det att den berörda produkten släpps ut på 

a) avse transaktioner som görs efter 
det att den berörda produkten släpps ut på 
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marknaden för första gången, marknaden för första gången,

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

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

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

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

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

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

2. Reglerna enligt punkt 1 ska i sin 
helhet meddelas aktörerna genom 
offentliggörande i en officiell publikation i 
den berörda medlemsstaten.

2. Reglerna enligt punkt 1 ska i sin 
helhet meddelas aktörerna genom 
offentliggörande i en officiell publikation i 
den berörda medlemsstaten.

3. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om beslut som fattas med 
stöd av denna artikel.

3. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om beslut som fattas med 
stöd av denna artikel.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Ändringsförslag 244
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 22g (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 172a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22g) Följande artikel ska införas:
”Artikel 172a

Värdefördelning för 
branschorganisationer

Utan att det påverkar specifika 
värdefördelningsklausuler inom 
sockersektorn får jordbrukare, inbegripet 
sammanslutningar av jordbrukare, och 
deras första köpare samt ett eller flera 
företag, som vart och ett verkar på olika 
nivåer i produktions-, bearbetnings- eller 
distributionskedjan, komma överens om 
värdefördelningsklausuler, inbegripet 
marknadsbonusar och -förluster, där det 
fastställs hur eventuella förändringar av 
de berörda produkternas relevanta 
marknadspriser eller andra 
råvarumarknader ska fördelas dem 
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emellan, med beaktande av 
produktionskostnaderna.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Ändringsförslag 245
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 22h (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 172b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22h) Följande artikel ska införas:
”Artikel 172b

Värdefördelning för produkter med 
skyddad ursprungsbeteckning eller 

skyddad geografisk beteckning
För produkter med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning som erkänns i 
unionsrätten får branschorganisationer 
som är erkända enligt artikel 157 anta 
regler om värdefördelning mellan aktörer 
i de olika leden i produktionen och, om 
tillämpligt, bearbetningen och 
saluföringen, för vilka de, som undantag 
från artikel 101.1 i EUF-fördraget, får 
begära en utvidgad räckvidd på grundval 
av artikel 164.1 i denna förordning.
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Sådana utvidgade avtal, beslut eller 
samordnade förfaranden ska stå i 
proportion till det eftersträvade målet och 
får inte
a) innebära fastställande av priser på 
de slutprodukter som saluförs till 
konsumenterna,
b) sätta konkurrensen ur spel för en 
väsentlig del av produkterna i fråga,
c) skapa en överdriven obalans mellan de 
olika leden i värdekedjan inom den 
berörda sektorn.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Ändringsförslag 246
Eric Andrieu
för S&D-gruppen
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen
Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen
Benoît Biteau
för Verts/ALE-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 26a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Del IV – kapitel I – artikel 206a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 206a

Återförsäljning till underpris
1. Jordbruksprodukter från en sektor 
som förtecknas i artikel 1.2 får inte säljas 
vidare till underpris.
2. Medlemsstaterna får dock i 
vederbörligen motiverade fall tillåta 
undantag från punkt 1 avseende 
situationer då jordbruksprodukter får 
säljas vidare till underpris, i syfte att 
undvika livsmedelsavfall.
Kommissionen ska för att säkerställa lika 
villkor ges befogenhet att anta delegerade 
aktier i enlighet med artikel 227 för att 
komplettera denna förordning genom att 
fastställa kriterier för sådana undantag 
relaterade till livsmedelsavfall som avses i 
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det första stycket.
3. I denna artikel gäller följande 
definitioner:
a) återförsäljning till underpris: 
försäljning av jordbruksprodukter till ett 
pris som understiger nettoinköpspriset, 
där nettoinköpspriset är inköpspriset per 
faktura plus transportkostnader och 
skatter som påförs transaktionen, minus 
den proportionella delen av alla 
ekonomiska förmåner som leverantören 
beviljar köparen,
b) livsmedelsavfall: alla livsmedel 
enligt definitionen i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 som har 
blivit avfall.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Ändringsförslag 247
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 26b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 220

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(26b) Artikel 220 ska ersättas med 
följande:

Artikel 220 ”Artikel 220

Åtgärder i fråga om djursjukdomar och 
förlorat konsumentförtroende på grund av 

risker för folkhälsa, djurhälsa eller 
växtskydd

Åtgärder i fråga om djur- och 
växtsjukdomar och växtskadegörare och 
förlorat konsumentförtroende på grund av 

risker för folkhälsa, djurhälsa eller 
växtskydd

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att vidta 
undantagsåtgärder till stöd för berörd 
marknad för att ta hänsyn till

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att vidta 
undantagsåtgärder till stöd för berörd 
marknad för att ta hänsyn till

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

a) sådana begränsningar av handeln 
inom unionen och med tredjeländer som 
kan bli följden av åtgärder för att förhindra 
spridning av djursjukdomar eller av 
växtsjukdomar eller växtskadegörare, och

b) allvarliga störningar på marknaden 
som direkt kan tillskrivas minskat 

b) allvarliga störningar på marknaden 
som direkt kan tillskrivas minskat 
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konsumentförtroende till följd av risker för 
folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd och 
sjukdomsrisker.

konsumentförtroende till följd av risker för 
folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd och 
sjukdomsrisker.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 229.2.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 229.2.

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

2. De åtgärder som föreskrivs i punkt 
1 ska tillämpas på alla andra 
jordbruksprodukter, utom dem som 
förtecknas i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.

a) Nöt- och kalvkött.
b) Mjölk och mjölkprodukter.
c) Griskött.
d) Får- och getkött.
e) Ägg.
f) Fjäderfäkött.
De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 
första stycket b och som avser förlorat 
konsumentförtroende på grund av 
folkhälsorisker eller växtskyddsrisker ska 
också gälla för alla andra 
jordbruksprodukter, utom de som 
förtecknas i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med det 
skyndsamma förfarande som avses i artikel 
228 för att utöka den förteckning över 
produkter som avses i de första två 
styckena i denna punkt.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med det 
skyndsamma förfarande som avses i artikel 
228 för att utöka den förteckning över 
produkter som avses i det första stycket i 
denna punkt.

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

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

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

4. De åtgärder som föreskrivs i punkt 
1 första stycket a får endast vidtas om den 
berörda medlemsstaten har vidtagit 
åtgärder på veterinär-, hälso- och 
växtskyddsområdet för att snabbt utrota 
sjukdomen och övervaka, kontrollera eller 
utrota växtskadegörarna, och endast i den 
omfattning och under den tid som är 
absolut nödvändig för att stödja marknaden 
i fråga.

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

med motsvarande 50 % av 
medlemsstaternas utgifter för de åtgärder 
som föreskrivs i punkt 1.

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

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

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 248
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 26c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 222a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26c) Följande artikel ska införas:
”Artikel 222a

Planer för övervakning och hantering av 
marknadsstörningar

1. I syfte att uppnå de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
fastställs i artikel 39 i EUF-fördraget, 
särskilt det specifika mål att stabilisera 
marknaden som avses i artikel 1a.b i 
denna förordning, ska kommissionen 
upprätta planer för övervakning och 
hantering av marknadsstörningar, varvid 
den ska fastställa sin interventionsstrategi 
för varje jordbruksprodukt som avses i 
artikel 1 denna förordning.
2. Kommissionen ska grunda sin 
interventionsstrategi på arbetet inom det 
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EU-centrum för övervakning av 
jordbruksmarknaderna som avses i artikel 
218a, inbegripet den mekanism för tidig 
varning som föreskrivs i artikel 218b.
3. I händelse av marknadsstörningar 
ska kommissionen snabbt och effektivt 
mobilisera de undantagsåtgärder som 
föreskrivs i del V kapitel I, i tillämpliga 
fall utöver de åtgärder för 
marknadsintervention som föreskrivs i del 
II avdelning I i syfte att snabbt återställa 
balansen på den berörda marknaden och 
samtidigt vidta de lämpligaste åtgärderna 
för varje berörd sektor.
4. Kommissionen ska upprätta en 
prestationsram som gör det möjligt att 
rapportera, övervaka och utvärdera 
planerna för övervakning och hantering 
av marknadsstörningar under 
tillämpningen.
5. Senast den 30 november varje år 
ska kommissionen offentliggöra en årlig 
rapport om genomförandet av planerna 
för övervakning och hantering av 
marknadsstörningar och förbättringarna 
av sin interventionsstrategi.
Den årliga rapporten ska varje år läggas 
fram för Europaparlamentet och rådet 
och ska ha till syfte att utvärdera hur 
verkningsfull planen är sett till inverkan, 
ändamålsenlighet, effektivitet och 
enhetlighet hos de verktyg som föreskrivs 
i denna förordning samt att utvärdera hur 
kommissionen utnyttjar sina 
befogenheter, och budgeten, i fråga om 
övervakning, förebyggande och hantering 
av marknadsstörningar.”

Or. en


