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Ændringsforslag 249
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. 26 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013.
Artikel 223

Gældende ordlyd Ændringsforslag

26d) Artikel 223 affattes således:
Artikel 223 "Artikel 223

Meddelelseskrav Meddelelseskrav

1. Med henblik på at anvende denne 
forordning, kontrollere, analysere og 
forvalte markedet for landbrugsprodukter, 
sikre gennemsigtighed på markedet, og at 
den fælles landbrugspolitiks 
foranstaltninger fungerer efter hensigten, 
kontrollere, overvåge, bedømme og føre 
revision med den fælles landbrugspolitiks 
foranstaltninger, og om opfyldelse af de 
krav, der er fastlagt i internationale aftaler, 
der er indgået i overensstemmelse med 
TEUF, herunder anmeldelseskrav i henhold 
til disse aftaler, kan Kommissionen efter 
proceduren i stk. 2 vedtage de nødvendige 
foranstaltninger vedrørende de 
meddelelser, som virksomheder, 

1. Med henblik på at anvende denne 
forordning, kontrollere, analysere og 
forvalte markedet for landbrugsprodukter, 
sikre gennemsigtighed på markedet, og at 
den fælles landbrugspolitiks 
foranstaltninger fungerer efter hensigten, 
kontrollere, overvåge, bedømme og føre 
revision med den fælles landbrugspolitiks 
foranstaltninger, og om opfyldelse af de 
krav, der er fastlagt i internationale aftaler, 
der er indgået i overensstemmelse med 
TEUF, herunder anmeldelseskrav i henhold 
til disse aftaler, kan Kommissionen efter 
proceduren i stk. 2 vedtage de nødvendige 
foranstaltninger vedrørende de 
meddelelser, som virksomheder, 



AM\1215894DA.docx PE658.378v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

medlemsstater og tredjelande skal 
fremsende. Den bør i den forbindelse tage 
højde for behovet for data og samspillet 
mellem mulige datakilder.

medlemsstater og tredjelande skal 
fremsende. Den bør i den forbindelse tage 
højde for behovet for data og samspillet 
mellem mulige datakilder.

De indhentede oplysninger kan sendes til 
eller stilles til rådighed for internationale 
organisationer, tredjelandes kompetente 
myndigheder og kan offentliggøres under 
hensyn til reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger og virksomhedernes 
legitime interesse i beskyttelse af deres 
forretningshemmeligheder, herunder priser.

De indhentede oplysninger kan sendes til 
eller stilles til rådighed for internationale 
organisationer, europæiske og nationale 
finansielle markedsmyndigheder, 
tredjelandes kompetente myndigheder og 
kan offentliggøres under hensyn til 
reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger og virksomhedernes 
legitime interesse i beskyttelse af deres 
forretningshemmeligheder, herunder priser.

For at sikre større gennemsigtighed på 
markederne for landbrugsprodukter og 
navnlig derivatmarkederne for 
landbrugsråvarer samarbejder 
Kommissionen, ved hjælp af forordningen 
om en fælles markedsordning, med de 
nationale finansmarkedsmyndigheder, jf. 
forordning (EU) nr. 596/2014 
(markedsmisbrugsforordningen) og 
direktiv 2014/57/EU 
(markedsmisbrugsdirektivet), der er 
ansvarlige for overvågning af og kontrol 
med afledte finansielle instrumenter for 
landbrugsråvarer for at sikre, at de kan 
udføre deres opgaver på tilfredsstillende 
vis.

2. For at sikre 
informationssystemernes integritet og 
dokumenternes og de sendte tilknyttede 
datas autenticitet og læsbarhed tillægges 
Kommissionen beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 227 at 
vedtage delegerede retsakter om:

2. For at sikre 
informationssystemernes integritet og 
dokumenternes og de sendte tilknyttede 
datas autenticitet og læsbarhed tillægges 
Kommissionen beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 227 at 
vedtage delegerede retsakter om:

a) arten og typen af oplysninger, der 
skal meddeles

a) arten og typen af oplysninger, der 
skal meddeles

b) de kategorier af data, der skal 
behandles, de maksimale 
opbevaringsperioder samt formålet med 
behandlingen af dem, navnlig i forbindelse 
med offentliggørelse af disse data og 
videresendelse til tredjelande

b) de kategorier af data, der skal 
behandles, de maksimale 
opbevaringsperioder samt formålet med 
behandlingen af dem, navnlig i forbindelse 
med offentliggørelse af disse data og 
videresendelse til tredjelande

c) adgangsretten til de disponible c) adgangsretten til de disponible 
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oplysninger eller informationssystemer

d) vilkårene for offentliggørelse af 
oplysninger.

oplysninger eller informationssystemer

d) vilkårene for offentliggørelse af 
oplysninger.

d) vilkårene for offentliggørelse af 
oplysninger.

2a. For at sikre en passende grad af 
gennemsigtighed på markedet under 
overholdelse af reglerne om 
forretningshemmeligheder kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proceduren i stk. 2 vedtage 
foranstaltninger, der tvinger deltagere på 
markeder, der i særlig grad er 
uigennemsigtige, til at gennemføre deres 
transaktioner via en elektronisk 
handelsplatform.

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter de 
foranstaltninger, der er nødvendige til 
anvendelse af denne artikel, herunder:

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter de 
foranstaltninger, der er nødvendige til 
anvendelse af denne artikel, herunder:

a) meddelelsesmåder a) meddelelsesmåder

b) regler for de oplysninger, der skal 
meddeles

b) regler for de oplysninger, der skal 
meddeles

c) ordninger for forvaltning af de 
oplysninger, der skal meddeles, og for 
meddelelsernes indhold, format, tidsplan, 
hyppighed og frister

c) ordninger for forvaltning af de 
oplysninger, der skal meddeles, og for 
meddelelsernes indhold, format, tidsplan, 
hyppighed og frister

d) ordningerne for fremsendelse af 
oplysninger og dokumenter til eller 
tilrådighedsstillelse af oplysninger og 
dokumenter for medlemsstaterne, 
internationale organisationer, de 
kompetente myndigheder i tredjelande eller 
offentligheden under hensyn til reglerne 
om beskyttelse af personoplysninger og 
virksomhedernes legitime interesse i 
beskyttelse af deres 
forretningshemmeligheder.

d) ordningerne for fremsendelse af 
oplysninger og dokumenter til eller 
tilrådighedsstillelse af oplysninger og 
dokumenter for medlemsstaterne, 
internationale organisationer, de 
kompetente myndigheder i tredjelande eller 
offentligheden under hensyn til reglerne 
om beskyttelse af personoplysninger og 
virksomhedernes legitime interesse i 
beskyttelse af deres 
forretningshemmeligheder.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 
2.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 
2."

Or. en
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Ændringsforslag 250
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. 28 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013.
BILAG I - DEL XXXIII a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28a) I bilag I indsættes følgende del:
"DEL XXIIIIa

Dyregenetiske produkter
01012100 – Racerene avlsheste
010221 – Racerene tamkvæg til avl
01022110 – Racerene tamkvæg til avl 
(kvier)
01022190 − Racerene tamkvæg til avl 
(undtagen 01012110 eller 01012130)
01023100 – Racerene bøffelkøer til avl
01029020 – Levende, racerene avlskvæg, 
undtagen 010221 eller 01023100
01031000 – Levende, racerene avlssvin
01041010 – Levende, racerene avlsfår



AM\1215894DA.docx PE658.378v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

01051111 − Høns af arten Gallus 
domesticus: Avls- og 
formeringshønekyllinger, der lægger æg
01051119 − Høns af arten Gallus 
domesticus: Avls- og 
formeringshønekyllinger, undtagen 
01051111
010641 — Levende, racerene 
honningbidronninger af arten Apis 
mellifera
04071100 – Befrugtede æg til udrugning 
fra fjerkræ af arten Gallus domesticus
040719 – Befrugtede æg til udrugning, 
undtagen 04071100
04071911 – Befrugtede æg til udrugning 
fra kalkuner eller gæs
04071919 – Befrugtede æg til udrugning 
fra fjerkræ, undtagen fra arten Gallus 
domesticus og kalkuner og gæs
04071990 – Befrugtede æg til udrugning, 
undtagen fra fjerkræ
05111000 − Tyresæd
05119985 – Animalske produkter, der 
ikke er andetsteds tariferet, undtagen 
05111000 (herunder sæd fra pattedyr, 
undtagen tyresæd og æg og embryoner fra 
pattedyr)"

Or. en
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Ændringsforslag 251
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 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1151/2012.
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 5 affattes således:
Artikel 5 ”Artikel 5
Krav til oprindelsesbetegnelser og 
geografiske betegnelser

Krav til oprindelsesbetegnelser og 
geografiske betegnelser

1. I denne forordning forstås ved 
»oprindelsesbetegnelse« en betegnelse, der 
identificerer et produkt:

1. I denne forordning forstås ved 
»oprindelsesbetegnelse« en betegnelse, der 
identificerer et produkt:

a) som har oprindelse et bestemt sted, 
i en region eller, i undtagelsestilfælde, i et 
land

a) som har oprindelse et bestemt sted, 
i en region eller, i undtagelsestilfælde, i et 
land eller et sted med et navn, der 
traditionelt anvendes et bestemt sted

b) hvis kvalitet eller karakteristika 
hovedsagelig eller fuldstændig kan 
tilskrives et geografisk miljø med dets 
naturbetingede og menneskelige faktorer, 
samt

b) hvis kvalitet eller karakteristika 
hovedsagelig eller fuldstændig kan 
tilskrives et bestemt geografisk miljø med 
dets naturlige og menneskelige faktorer
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c) hvis produktionstrin alle har fundet 
sted i det afgrænsede geografiske område.

c) hvis produktionstrin alle har fundet 
sted i det afgrænsede geografiske område.

2. I denne forordning forstås ved 
»geografisk betegnelse« en betegnelse, der 
identificerer et produkt:

2. I denne forordning forstås ved 
»geografisk betegnelse« en betegnelse, der 
identificerer et produkt:

a) som har oprindelse et bestemt sted, 
i en region eller i et land

a) som har oprindelse et bestemt sted, 
i en region eller i et land eller et sted med 
et navn, der traditionelt anvendes et 
bestemt sted

b) hvis kvalitet, omdømme eller andre 
karakteristika hovedsagelig kan tilskrives 
dets geografiske oprindelse, og

b) hvis kvalitet, omdømme eller andre 
karakteristika hovedsagelig kan tilskrives 
dets geografiske oprindelse, og

c) som for mindst ét produktionstrins 
vedkommende er fremstillet i det 
afgrænsede geografiske område.

c) som for mindst ét produktionstrins 
vedkommende er fremstillet i det 
afgrænsede geografiske område.

3. Uanset stk. 1 betragtes visse 
betegnelser som oprindelsesbetegnelser, 
selv om de råvarer, der anvendes til 
fremstilling af de pågældende produkter, 
hidrører fra et større eller et andet 
geografisk område end det afgrænsede 
område, forudsat at:

3. Uanset stk. 1 betragtes visse 
betegnelser som oprindelsesbetegnelser, 
selv om de råvarer, der anvendes til 
fremstilling af de pågældende produkter, 
hidrører fra et større eller et andet 
geografisk område end det afgrænsede 
område, forudsat at:

a) råvarernes produktionsområde er 
afgrænset

a) råvarernes produktionsområde er 
afgrænset

b) der gælder særlige betingelser for 
råvarernes produktion

b) der gælder særlige betingelser for 
råvarernes produktion

c) der findes en kontrolordning, som 
sikrer, at betingelserne i litra b) overholdes, 
og

c) der findes en kontrolordning, som 
sikrer, at betingelserne i litra b) overholdes, 
og

d) de pågældende 
oprindelsesbetegnelser var anerkendt som 
oprindelsesbetingelser i oprindelseslandet 
før den 1. maj 2004.

d) de pågældende 
oprindelsesbetegnelser var anerkendt som 
oprindelsesbetingelser i oprindelseslandet 
før den 1. maj 2004.

I dette stykke anses kun levende dyr, kød 
og mælk for at være råvarer.

I dette stykke anses kun levende dyr, kød 
og mælk for at være råvarer.

4. For at tage hensyn til den særlige 
karakter af produktionen af produkter af 
animalsk oprindelse tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 56 vedrørende restriktive 
bestemmelser og undtagelsesbestemmelser 
for så vidt angår foderstoffets oprindelse i 

4. For at tage hensyn til den særlige 
karakter af produktionen af produkter af 
animalsk oprindelse tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 56 vedrørende restriktive 
bestemmelser og undtagelsesbestemmelser 
for så vidt angår foderstoffets oprindelse i 
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forbindelse med en oprindelsesbetegnelse. forbindelse med en oprindelsesbetegnelse.

For endvidere at tage hensyn til den særlige 
karakter af visse produkter eller områder 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 56 
vedrørende restriktive bestemmelser og 
undtagelsesbestemmelser for så vidt angår 
slagtning af levende dyr eller råvarernes 
oprindelse.

For endvidere at tage hensyn til den særlige 
karakter af visse produkter eller områder 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 56 
vedrørende restriktive bestemmelser og 
undtagelsesbestemmelser for så vidt angår 
slagtning af levende dyr eller råvarernes 
oprindelse.

Disse restriktive bestemmelser og 
undtagelsesbestemmelser skal ud fra 
objektive kriterier tage hensyn til kvalitet 
eller brug og anerkendt ekspertise eller 
naturlige faktorer.

Disse restriktive bestemmelser og 
undtagelsesbestemmelser skal ud fra 
objektive kriterier tage hensyn til kvalitet 
eller brug og anerkendt ekspertise eller 
naturlige faktorer.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Ændringsforslag 252
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 2 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1151/2012.
Artikel 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Artikel 7 affattes således:
Artikel 7 "Artikel 7

Varespecifikation Varespecifikation

1. En beskyttet oprindelsesbetegnelse 
eller beskyttet geografisk betegnelse, skal 
overholde en varespecifikation, som mindst 
omfatter:

1. En beskyttet oprindelsesbetegnelse 
eller beskyttet geografisk betegnelse, skal 
overholde en varespecifikation, som mindst 
omfatter:

a) den betegnelse, der skal beskyttes 
som oprindelsesbetegnelse eller geografisk 
betegnelse, således som den anvendes både 
i handelssprog og i daglig sprogbrug og 
kun på de sprog, som bruges eller tidligere 
blev brugt til at beskrive det bestemte 
produkt i det afgrænsede geografiske 
område

a) den betegnelse, der skal beskyttes 
som oprindelsesbetegnelse eller geografisk 
betegnelse, således som den anvendes både 
i handelssprog og i daglig sprogbrug og 
kun på de sprog, som bruges eller tidligere 
blev brugt til at beskrive det bestemte 
produkt i det afgrænsede geografiske 
område

b) en beskrivelse af det pågældende 
produkt med angivelse af råvarer, hvis 

b) en beskrivelse af det pågældende 
produkt med angivelse af råvarer, hvis 
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relevant, såvel som af produktets vigtigste 
fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller 
organoleptiske karakteristika

relevant, såvel som af produktets vigtigste 
fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller 
organoleptiske karakteristika

c) en afgrænsning af det geografiske 
område for så vidt angår den sammenhæng, 
der er nævnt i litra f), nr. i) eller ii), og i 
givet fald bevis for overholdelse af kravene 
i artikel 5, stk. 3

c) en afgrænsning af det geografiske 
område for så vidt angår den sammenhæng, 
der er nævnt i litra f), nr. i) eller ii), og i 
givet fald bevis for overholdelse af kravene 
i artikel 5, stk. 3

d) bevis for, at produktet har 
oprindelse i det afgrænsede geografiske 
område, der er nævnt i artikel 5, stk. 1 eller 
2

d) bevis for sporbarhed, som 
dokumenterer, at produktet har oprindelse 
i det afgrænsede geografiske område, der 
er nævnt i artikel 5, stk. 1 og 2

e) en beskrivelse af, hvordan 
produktet kan indhentes, og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, af de autentiske og 
uændrede lokale metoder samt oplysninger 
om emballering, hvis den ansøgende 
sammenslutning har besluttet det og givet 
en tilstrækkelig og produktspecifik 
begrundelse for, at emballering skal finde 
sted i det afgrænsede geografiske område 
for at bevare produktets kvalitet, sikre dets 
oprindelse eller sikre, at der føres kontrol, 
under hensyntagen til EU-retten, navnlig 
vedrørende frie varebevægelser og fri 
udveksling af tjenesteydelser

e) en beskrivelse af, hvordan 
produktet kan indhentes, og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, dets bidrag til bæredygtig 
udvikling, af de autentiske og uændrede 
lokale metoder samt oplysninger om 
emballering, hvis den ansøgende 
sammenslutning har besluttet det og givet 
en tilstrækkelig og produktspecifik 
begrundelse for, at emballering skal finde 
sted i det afgrænsede geografiske område 
for at bevare produktets kvalitet, sikre dets 
oprindelse eller sikre, at der føres kontrol, 
under hensyntagen til EU-retten, navnlig 
vedrørende frie varebevægelser og fri 
udveksling af tjenesteydelser

f) oplysninger om følgende: f) oplysninger om følgende:

i) sammenhængen mellem 
produktets kvalitet eller karakteristika og 
det geografiske miljø, der er nævnt i artikel 
5, stk. 1, eller

i) hvad angår en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse, sammenhængen 
mellem produktets kvalitet eller 
karakteristika og det geografiske miljø, der 
er nævnt i artikel 5, stk. 1, eller

ii) i givet fald sammenhængen mellem 
produktets kvalitet, omdømme eller andre 
karakteristika og den geografiske 
oprindelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 
2

ii) hvad angår en beskyttet geografisk 
betegnelse, sammenhængen mellem 
produktets kvalitet, omdømme eller andre 
karakteristika og den geografiske 
oprindelse, der er omhandlet i artikel 5, 
stk.2.

g) navn og adresse på de myndigheder 
eller, hvis tilgængeligt, navn og adresse på 
de organer, der kontrollerer, at 
bestemmelserne i varespecifikationen er 
overholdt, jf. artikel 37, og angivelse af 
deres specifikke opgaver

g) navn og adresse på de myndigheder 
eller, hvis tilgængeligt, navn og adresse på 
de organer, der kontrollerer, at 
bestemmelserne i varespecifikationen er 
overholdt, jf. artikel 37, og angivelse af 
deres specifikke opgaver
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h) eventuelle særlige regler for 
mærkning af det pågældende produkt.

h) eventuelle særlige regler for 
mærkning af det pågældende produkt.

2. For at sikre, at varespecifikationer 
giver relevante og kortfattede oplysninger, 
tillægges Kommissionen beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 56 at 
vedtage delegerede retsakter, der fastsætter 
bestemmelser om begrænsning af 
oplysningerne i varespecifikationen, jf. stk. 
1, hvis en sådan begrænsning er nødvendig 
for at undgå alt for omfattende ansøgninger 
om registrering.

2. For at sikre, at varespecifikationer 
giver relevante og kortfattede oplysninger, 
tillægges Kommissionen beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 56 at 
vedtage delegerede retsakter, der fastsætter 
bestemmelser om begrænsning af 
oplysningerne i varespecifikationen, jf. stk. 
1, hvis en sådan begrænsning er nødvendig 
for at undgå alt for omfattende ansøgninger 
om registrering.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter 
bestemmelser om varespecifikationens 
udformning. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 57, stk. 2.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter 
bestemmelser om varespecifikationens 
udformning. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 57, stk. 2."

Or. en
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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 2 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 1308/2013.
Artikel 13

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5) Artikel 13 affattes således:
Artikel 13 "Artikel 13

Beskyttelse Beskyttelse

1. Registrerede betegnelser beskyttes 
mod:

1. Registrerede betegnelser beskyttes 
mod:

a) enhver direkte eller indirekte 
kommerciel brug af en registreret 
betegnelse for produkter, der ikke er 
omfattet af registreringen, hvis disse 
produkter kan sammenlignes med de 
produkter, der er registreret under denne 
betegnelse, eller hvis anvendelse af 
betegnelsen indebærer udnyttelse af den 
beskyttede betegnelses omdømme, 
herunder hvis produkterne anvendes som 
ingrediens

a) enhver direkte eller indirekte 
kommerciel brug af en registreret 
betegnelse for produkter, der ikke er 
omfattet af registreringen, hvis disse 
produkter kan sammenlignes med de 
produkter, der er registreret under denne 
betegnelse, eller hvis anvendelse af 
betegnelsen indebærer udnyttelse, 
svækkelse eller udvanding af den 
beskyttede betegnelses omdømme, 
herunder hvis produkterne anvendes som 
ingrediens
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b) enhver uretmæssig anvendelse, 
efterligning eller antydning, selv om 
produkternes eller tjenesteydelsernes 
virkelige oprindelse er angivet, eller den 
beskyttede betegnelse er oversat eller er 
ledsaget af udtryk såsom »art«, »type«, 
»måde«, »som fremstillet i«, »efterligning« 
eller tilsvarende, herunder hvis produkterne 
anvendes som ingrediens

b) enhver uretmæssig anvendelse, 
efterligning eller antydning, selv om 
produkternes eller tjenesteydelsernes 
virkelige oprindelse er angivet, eller den 
beskyttede betegnelse er oversat eller er 
ledsaget af udtryk såsom »art«, »type«, 
»måde«, »som fremstillet i«, »efterligning« 
eller tilsvarende, herunder hvis produkterne 
anvendes som ingrediens

c) enhver anden form for falsk eller 
vildledende angivelse af produktets 
herkomst, oprindelse, art eller vigtigste 
egenskaber på den indre eller ydre 
emballage, i reklamer eller i de 
dokumenter, der vedrører det pågældende 
produkt, samt anvendelse af emballager, 
der kan give et fejlagtigt indtryk af 
produktets oprindelse

c) enhver anden form for falsk eller 
vildledende angivelse af produktets 
herkomst, oprindelse, art eller vigtigste 
egenskaber på den indre eller ydre 
emballage, i reklamer eller i de 
dokumenter, der vedrører det pågældende 
produkt, samt anvendelse af emballager, 
der kan give et fejlagtigt indtryk af 
produktets oprindelse

d) enhver anden praksis, der kan 
vildlede forbrugerne med hensyn til 
produktets virkelige oprindelse.

d) enhver anden praksis, der kan 
vildlede forbrugerne med hensyn til 
produktets virkelige oprindelse.

da) enhver registrering i ond tro af et 
domænenavn, som ligner, eller som helt 
eller delvis kan forveksles med en 
beskyttet betegnelse.

Hvis en beskyttet oprindelsesbetegnelse 
eller en beskyttet geografisk betegnelse 
indeholder en produktbetegnelse, som 
betragtes som en artsbetegnelse, vil 
anvendelsen af denne artsbetegnelse ikke 
blive anset for at være i strid med første 
afsnits litra a) eller b).

Hvis en beskyttet oprindelsesbetegnelse 
eller en beskyttet geografisk betegnelse 
indeholder en produktbetegnelse, som 
betragtes som en artsbetegnelse, vil 
anvendelsen af denne artsbetegnelse ikke 
blive anset for at være i strid med første 
afsnits litra a) eller b).

2. Beskyttede oprindelsesbetegnelser 
og beskyttede geografiske betegnelser må 
ikke blive artsbetegnelser.

2. Beskyttede oprindelsesbetegnelser 
og beskyttede geografiske betegnelser må 
ikke blive artsbetegnelser.

3. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige administrative og retslige 
foranstaltninger til at hindre eller standse 
ulovlig anvendelse af beskyttede 
oprindelsesbetegnelser og beskyttede 
geografiske betegnelser som omhandlet i 
stk. 1 i forbindelse med produkter, der 
fremstilles eller markedsføres i den 
pågældende medlemsstat.

3. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige administrative og retslige 
foranstaltninger til at hindre eller standse 
ulovlig anvendelse af beskyttede 
oprindelsesbetegnelser og beskyttede 
geografiske betegnelser som omhandlet i 
stk. 1 i forbindelse med produkter, der 
fremstilles eller markedsføres i den 
pågældende medlemsstat.

3a. Den i nærværende artikels stk. 1 
omhandlede beskyttelse finder også 
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anvendelse på varer i transit som 
omhandlet i artikel 3, nr. 44, i forordning 
(EU) 2017/625, der indføres i Unionens 
toldområde, uden at disse overgår til fri 
omsætning inden for Unionens 
toldområde, og på varer, der sælges ved 
hjælp af fjernkommunikation.

Til dette formål udpeger medlemsstaterne 
de myndigheder, der er ansvarlige for at 
træffe disse foranstaltninger efter de 
procedurer, der fastlægges af hver enkelt 
medlemsstat.

Til dette formål udpeger medlemsstaterne 
de myndigheder, der er ansvarlige for at 
træffe disse foranstaltninger efter de 
procedurer, der fastlægges af hver enkelt 
medlemsstat.

Disse myndigheder skal give tilstrækkelige 
garantier for objektivitet og uvildighed og 
råde over kvalificeret personale og de 
nødvendige ressourcer til at udføre deres 
opgaver.

Disse myndigheder skal give tilstrækkelige 
garantier for objektivitet og uvildighed og 
råde over kvalificeret personale og de 
nødvendige ressourcer til at udføre deres 
opgaver."

Or. en


