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Ändringsförslag 249
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 – punkt 1 – led 26d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 223

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(26d) Artikel 223 ska ersättas med 
följande:

Artikel 223 ”Artikel 223

Kommunikationskrav Kommunikationskrav

1. För att tillämpa denna förordning, 
övervaka, analysera och förvalta 
marknaden för jordbruksprodukter, 
säkerställa insyn på marknaden och 
säkerställa att åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
tillfredsställande, att kontrollerna, 
övervakningen, utvärderingen och 
revisionen av åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
korrekt och uppfylla kraven i 
internationella avtal som har ingåtts i 
enlighet med EUF-fördraget, inklusive 
anmälningsplikten enligt dessa avtal, får 
kommissionen i enlighet med det 

1. För att tillämpa denna förordning, 
övervaka, analysera och förvalta 
marknaden för jordbruksprodukter, 
säkerställa insyn på marknaden och 
säkerställa att åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
tillfredsställande, att kontrollerna, 
övervakningen, utvärderingen och 
revisionen av åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
korrekt och uppfylla kraven i 
internationella avtal som har ingåtts i 
enlighet med EUF-fördraget, inklusive 
anmälningsplikten enligt dessa avtal, får 
kommissionen i enlighet med det 
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förfarande som avses i punkt 2 anta de 
åtgärder som krävs i fråga om de 
meddelanden som ska lämnas av företag, 
medlemsstater och tredjeländer. 
Kommissionen ska därvid ta hänsyn till 
uppgiftsbehovet och till möjliga 
synergieffekter mellan uppgiftskällorna.

förfarande som avses i punkt 2 anta de 
åtgärder som krävs i fråga om de 
meddelanden som ska lämnas av företag, 
medlemsstater och tredjeländer. 
Kommissionen ska därvid ta hänsyn till 
uppgiftsbehovet och till möjliga 
synergieffekter mellan uppgiftskällorna.

Den erhållna informationen får 
vidarebefordras eller göras tillgänglig för 
internationella organisationer och 
tredjeländers behöriga myndigheter samt 
får offentliggöras, under förutsättning att 
personuppgifter skyddas och företagens 
berättigade intresse av att skydda sina 
affärshemligheter, däribland priser, 
beaktas.

Den erhållna informationen får 
vidarebefordras eller göras tillgänglig för 
internationella organisationer, europeiska 
och nationella 
finansmarknadsmyndigheter och 
tredjeländers behöriga myndigheter samt 
får offentliggöras, under förutsättning att 
personuppgifter skyddas och företagens 
berättigade intresse av att skydda sina 
affärshemligheter, däribland priser, 
beaktas.

För att säkerställa förbättrad insyn i 
marknaderna för jordbruksprodukter, 
särskilt derivatmarknaderna för 
jordbruksråvaror, ska kommissionen 
genom den gemensamma 
marknadsordningen samarbeta med 
nationella finansmarknadsmyndigheter 
som i enlighet med förordning 
(EU) 596/2014 
(marknadsmissbruksförordningen) och 
direktiv 2014/57/EU 
(marknadsmissbruksdirektivet) ansvarar 
för tillsyn och kontroll över finansiella 
derivatinstrument för jordbruksråvaror, 
så att de kan fullgöra sina uppgifter 
ordentligt.

2. För att säkerställa integriteten i 
informationssystemen och att insända 
dokument och tillhörande uppgifter är äkta 
och läsbara ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 227 för att fastställa

2. För att säkerställa integriteten i 
informationssystemen och att insända 
dokument och tillhörande uppgifter är äkta 
och läsbara ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 227 för att fastställa

a) vilken typ av information som ska 
lämnas,

a) vilken typ av information som ska 
lämnas,

b) vilka kategorier av uppgifter som 
ska behandlas, längsta tillåtna 
bevarandeperioder och syftet med 
behandlingen, särskilt vid offentliggörande 
av dessa uppgifter och överföring av dem 

b) vilka kategorier av uppgifter som 
ska behandlas, längsta tillåtna 
bevarandeperioder och syftet med 
behandlingen, särskilt vid offentliggörande 
av dessa uppgifter och överföring av dem 
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till tredjeländer, till tredjeländer,

c) rätten till tillgång till den 
information eller de informationssystem 
som görs tillgängliga,

c) rätten till tillgång till den 
information eller de informationssystem 
som görs tillgängliga,

d) på vilka villkor informationen får 
offentliggöras.

d) på vilka villkor informationen får 
offentliggöras.

2a. För att säkerställa en lämplig nivå 
av insyn på marknaden på ett sätt som är 
förenligt med affärshemligheter får 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i punkt 2 anta 
åtgärder som kräver att aktörer på 
marknader med särskilt bristfällig insyn 
utför sina transaktioner via en e-
handelsplattform.

3. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för 
tillämpningen av denna artikel, inbegripet

3. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för 
tillämpningen av denna artikel, inbegripet

a) anmälningsmetoder, a) anmälningsmetoder,

b) regler om den information som ska 
lämnas,

b) regler om den information som ska 
lämnas,

c) regler för hanteringen av den 
information som ska lämnas samt för 
innehåll, form, tidpunkt, frekvens och 
tidsfrister för anmälningarna,

c) regler för hanteringen av den 
information som ska lämnas samt för 
innehåll, form, tidpunkt, frekvens och 
tidsfrister för anmälningarna,

d) bestämmelser om hur information 
och dokument får vidarebefordras eller 
göras tillgängliga för medlemsstater, 
internationella organisationer och 
tredjeländers behöriga myndigheter eller 
allmänheten, under förutsättning att 
personuppgifter skyddas och företagens 
berättigade intresse av att skydda sina 
affärshemligheter beaktas.

d) bestämmelser om hur information 
och dokument får vidarebefordras eller 
göras tillgängliga för medlemsstater, 
internationella organisationer och 
tredjeländers behöriga myndigheter eller 
allmänheten, under förutsättning att 
personuppgifter skyddas och företagens 
berättigade intresse av att skydda sina 
affärshemligheter beaktas.

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.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/250

Ändringsförslag 250
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 – punkt 1 – led 28a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
BILAGA I – DEL XXXIIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28a. I bilaga I ska följande led läggas 
till:
”DEL XXXIIIa
Produkter som avser djurgenetik
01012100 – Hästar, renrasiga avelsdjur
010221 – Tama nötkreatur, renrasiga 
avelsdjur
01022110 – Tama nötkreatur, renrasiga 
avelsdjur (kvigor)
01022190 – Tama nötkreatur, renrasiga 
avelsdjur (exklusive 01012110 och 
01012130)
01023100 – Bufflar, renrasiga avelsdjur
01029020 – Levande nötkreatur och 
andra oxdjur, renrasiga avelsdjur, 
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exklusive 010221 och 01023100
01031000 – Levande svin, renrasiga 
avelsdjur
01041010 – Levande får, renrasiga 
avelsdjur
01051111 – Höns av arten Gallus 
domesticus: Kycklingar av honkön för 
avel och fortplantning, värphöns
01051119 – Höns av arten Gallus 
domesticus: Kycklingar av honkön för 
avel och fortplantning, värphöns, 
exklusive 01051111
010641 – Honungsbidrottningar av arten 
Apis mellifera, renrasiga avelsdjur
04071100 – Befruktade ägg för 
inkubering, av höns av arten Gallus 
domesticus
040719 – Befruktade ägg för inkubering, 
exklusive 04071100
04071911 – Befruktade ägg för 
inkubering, av kalkoner eller gäss
04071919 – Befruktade ägg för 
inkubering, av tama fjäderfän exklusive 
av arten Gallus domesticus och av 
kalkoner eller gäss
04071990 – Befruktade fågelägg för 
inkubering, exklusive av tama fjäderfän
05111000 – Sperma av nötkreatur eller 
andra oxdjur
05119985 – Animaliska produkter, inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans, exklusive 05111000 (i 
synnerhet sperma från andra däggdjur än 
nötkreatur eller andra oxdjur, ägg och 
embryon av däggdjur)”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/251

Ändringsförslag 251
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 – punkt 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artikel 5 ska ersättas med 
följande:

Artikel 5 ”Artikel 5

Krav på ursprungsbeteckningar och 
geografiska beteckningar

Krav på ursprungsbeteckningar och 
geografiska beteckningar

1. I denna förordning avses med 
ursprungsbeteckning ett namn som 
identifierar en produkt

1. I denna förordning avses med 
ursprungsbeteckning ett namn som 
identifierar en produkt

a) som härstammar från en viss ort 
eller region eller, i undantagsfall, ett visst 
land,

a) som härstammar från en viss ort 
eller region eller, i undantagsfall, ett visst 
land eller ett namn som traditionellt 
används på en viss plats,

b) vars kvalitet eller egenskaper helt 
eller väsentligen beror på en viss 
geografisk omgivning med de naturliga och 
mänskliga faktorer som förknippas med 

b) vars kvalitet eller egenskaper helt 
eller väsentligen beror på en viss 
geografisk omgivning med dess naturliga 
och mänskliga faktorer,
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den, och
c) vars samtliga produktionsled äger 
rum i det avgränsade geografiska området.

c) vars samtliga produktionsled äger 
rum i det avgränsade geografiska området.

2. I denna förordning avses med 
geografisk beteckning det namn som 
identifierar en produkt

2. I denna förordning avses med 
geografisk beteckning det namn som 
identifierar en produkt

a) som härstammar från en viss ort 
eller region eller ett visst land,

a) som härstammar från en viss ort 
eller region eller ett visst land eller det 
namn som traditionellt används på en viss 
plats,

b) vars särskilda kvalitet, rykte eller 
andra egenskaper huvudsakligen kan 
tillskrivas det geografiska ursprunget, och

b) vars särskilda kvalitet, rykte eller 
andra egenskaper huvudsakligen kan 
tillskrivas det geografiska ursprunget, och

c) för vilken minst ett av 
produktionsleden äger rum i det 
avgränsade geografiska området.

c) för vilken minst ett av 
produktionsleden äger rum i det 
avgränsade geografiska området.

3. Utan hinder av punkt 1 ska vissa 
namn behandlas som 
ursprungsbeteckningar, trots att råvarorna 
till produkterna kommer från ett vidare 
geografiskt område än det område där 
produkterna bearbetas eller från ett annat 
område, under förutsättning att

3. Utan hinder av punkt 1 ska vissa 
namn behandlas som 
ursprungsbeteckningar, trots att råvarorna 
till produkterna kommer från ett vidare 
geografiskt område än det område där 
produkterna bearbetas eller från ett annat 
område, under förutsättning att

a) det område där råvaran produceras 
är avgränsat,

a) det område där råvaran produceras 
är avgränsat,

b) särskilda villkor gäller för 
framställningen av råvarorna,

b) särskilda villkor gäller för 
framställningen av råvarorna,

c) det finns kontrollsystem för att 
säkerställa att de villkor som avses i led b 
efterlevs, och

c) det finns kontrollsystem för att 
säkerställa att de villkor som avses i led b 
efterlevs, och

d) de aktuella 
ursprungsbeteckningarna var erkända som 
ursprungsbeteckningar i ursprungslandet 
före den 1 maj 2004.

d) de aktuella 
ursprungsbeteckningarna var erkända som 
ursprungsbeteckningar i ursprungslandet 
före den 1 maj 2004.

Endast levande djur, kött och mjölk får 
anses utgöra råvaror i den mening som 
avses i denna punkt.

Endast levande djur, kött och mjölk får 
anses utgöra råvaror i den mening som 
avses i denna punkt.

4. För att ta hänsyn till de specifika 
egenskaperna hos framställningen av 
produkter med animaliskt ursprung ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 56 
när det gäller begränsningar och undantag 

4. För att ta hänsyn till de specifika 
egenskaperna hos framställningen av 
produkter med animaliskt ursprung ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 56 
när det gäller begränsningar och undantag 
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avseende fodrets ursprung i samband med 
en ursprungsbeteckning.

avseende fodrets ursprung i samband med 
en ursprungsbeteckning.

Dessutom ska kommissionen, för att ta 
hänsyn till vissa produkters eller områdens 
särskilda egenskaper, ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
56 när det gäller begränsningar och 
undantag avseende slakt av levande djur 
eller råvarornas ursprung.

Dessutom ska kommissionen, för att ta 
hänsyn till vissa produkters eller områdens 
särskilda egenskaper, ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
56 när det gäller begränsningar och 
undantag avseende slakt av levande djur 
eller råvarornas ursprung.

Dessa begränsningar och undantag ska på 
grundval av objektiva kriterier ta hänsyn 
till kvalitet eller användning och erkänd 
sakkunskap eller naturliga faktorer.

Dessa begränsningar och undantag ska på 
grundval av objektiva kriterier ta hänsyn 
till kvalitet eller användning och erkänd 
sakkunskap eller naturliga faktorer.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Ändringsförslag 252
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 – punkt 1 – led 3
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Artikel 7 ska ersättas med 
följande:

Artikel 7 ”Artikel 7

Produktspecifikation Produktspecifikation

1. En skyddad ursprungsbeteckning 
eller en skyddad geografisk beteckning ska 
överensstämma med en specifikation som 
minst ska innehålla

1. En skyddad ursprungsbeteckning 
eller en skyddad geografisk beteckning ska 
överensstämma med en specifikation som 
minst ska innehålla

a) det namn som ska skyddas som en 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning, så som det används, antingen i 
handeln eller vardagsspråket, och endast på 
de språk som används eller tidigare använts 
för att beskriva den specifika produkten i 
det bestämda geografiska området,

a) det namn som ska skyddas som en 
ursprungsbeteckning eller geografisk 
beteckning, så som det används, antingen i 
handeln eller vardagsspråket, och endast på 
de språk som används eller tidigare använts 
för att beskriva den specifika produkten i 
det bestämda geografiska området,

b) en beskrivning av produkten, med 
uppgift om råvarorna, när det är lämpligt, 

b) en beskrivning av produkten, med 
uppgift om råvarorna, när det är lämpligt, 
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och om produktens viktigaste fysikaliska, 
kemiska, mikrobiologiska eller 
organoleptiska egenskaper,

och om produktens viktigaste fysikaliska, 
kemiska, mikrobiologiska eller 
organoleptiska egenskaper,

c) en definition av det geografiska 
området, som ska vara avgränsat vad gäller 
det samband som avses i led f i eller f ii i 
denna punkt och, när det är lämpligt, 
uppgifter som visar att kraven i artikel 5.3 
är uppfyllda,

c) en definition av det geografiska 
området, som ska vara avgränsat vad gäller 
det samband som avses i led f i eller f ii i 
denna punkt och, när det är lämpligt, 
uppgifter som visar att kraven i artikel 5.3 
är uppfyllda,

d) bevis för att produkten har sitt 
ursprung i det avgränsade geografiska 
område som avses i artikel 5.1 eller 5.2,

d) spårbarhetskomponenter som visar 
att produkten har sitt ursprung i det 
avgränsade geografiska område som avses 
i artikel 5.1 och 5.2,

e) en beskrivning av den metod som 
använts för framställning av produkten 
och, när det är lämpligt, uppgift om de 
ursprungliga hävdvunna lokala metoderna 
samt uppgifter om förpackning i det fall 
den ansökande gruppen fastställer och ger 
tillräcklig produktspecifik motivation till 
att förpackningen ska ske i det avgränsade 
geografiska området i syfte att trygga 
kvaliteten eller säkerställa ursprung eller 
kontroll, med beaktande av unionsrätten, 
särskilt om den fria rörligheten för varor 
och det fria tillhandahållandet av tjänster,

e) en beskrivning av den metod som 
använts för framställning av produkten 
och, när det är lämpligt, dess bidrag till 
hållbar utveckling, uppgift om de 
ursprungliga hävdvunna lokala metoderna 
samt uppgifter om förpackning i det fall 
den ansökande gruppen fastställer och ger 
tillräcklig produktspecifik motivation till 
att förpackningen ska ske i det avgränsade 
geografiska området i syfte att trygga 
kvaliteten eller säkerställa ursprung eller 
kontroll, med beaktande av unionsrätten, 
särskilt om den fria rörligheten för varor 
och det fria tillhandahållandet av tjänster,

f) uppgifter som fastställer f) uppgifter som fastställer

i) sambandet mellan produktens 
kvalitet eller egenskaper och den 
geografiska omgivning som avses i artikel 
5.1 eller,

i) när det gäller en skyddad 
ursprungsbeteckning, sambandet mellan 
produktens kvalitet eller egenskaper och 
den geografiska omgivning som avses i 
artikel 5.1 eller,

ii) när det är lämpligt, sambandet 
mellan en viss kvalitet, anseendet eller en 
annan egenskap hos produkten och det 
geografiska ursprung som avses i artikel 
5.2,

ii) när det gäller en skyddad 
geografisk beteckning, sambandet mellan 
en viss kvalitet, anseendet eller en annan 
egenskap hos produkten och det 
geografiska ursprung som avses i artikel 
5.2,

g) uppgift om namn på och adress till 
de myndigheter eller, om de är tillgängliga, 
namn på och adress till de organ som 
kontrollerar efterlevnaden av 
bestämmelserna i produktspecifikationen 
enligt artikel 37 samt om deras särskilda 

g) uppgift om namn på och adress till 
de myndigheter eller, om de är tillgängliga, 
namn på och adress till de organ som 
kontrollerar efterlevnaden av 
bestämmelserna i produktspecifikationen 
enligt artikel 37 samt om deras särskilda 
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uppdrag, uppdrag,

h) eventuella märkningsregler för den 
aktuella produkten.

h) eventuella märkningsregler för den 
aktuella produkten.

2. I syfte att säkerställa att 
produktspecifikationerna innehåller 
relevant och koncis information ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 56 
om regler för begränsning av de uppgifter 
som ingår i den specifikation som avses i 
punkt 1 i den här artikeln, i de fall en sådan 
begränsning är nödvändig för att undvika 
alltför omfattande 
registreringsansökningar.

2. I syfte att säkerställa att 
produktspecifikationerna innehåller 
relevant och koncis information ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 56 
om regler för begränsning av de uppgifter 
som ingår i den specifikation som avses i 
punkt 1 i den här artikeln, i de fall en sådan 
begränsning är nödvändig för att undvika 
alltför omfattande 
registreringsansökningar.

Kommissionen får anta genomförandeakter 
med bestämmelser om specifikationens 
utformning. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
57.2.

Kommissionen får anta genomförandeakter 
med bestämmelser om specifikationens 
utformning. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med bestämmelser om 
specifikationens utformning.”

Or. en
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 13

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5) Artikel 13 ska ersättas med 
följande:

Artikel 13 ”Artikel 13

Skydd Skydd

1. Registrerade namn ska skyddas mot 
följande:

1. Registrerade namn ska skyddas mot 
följande:

a) Varje direkt eller indirekt 
kommersiellt bruk av ett registrerat namn 
för produkter som inte omfattas av 
registreringen om produkterna är 
jämförbara med de produkter som har 
registrerats under namnet i fråga eller om 
användningen av det skyddade namnet 
innebär att produktens anseende 
exploateras, även när produkterna i fråga 
används som ingredienser.

a) Varje direkt eller indirekt 
kommersiellt bruk av ett registrerat namn 
för produkter som inte omfattas av 
registreringen om produkterna är 
jämförbara med de produkter som har 
registrerats under namnet i fråga eller om 
användningen av det skyddade namnet 
innebär att produktens anseende 
exploateras, försvagas eller urvattnas, 
även när produkterna i fråga används som 
ingredienser.
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b) Varje missbruk, imitation eller 
anspelning, även när produkternas eller 
tjänsternas verkliga ursprung anges eller 
det skyddade namnet har översatts eller 
åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, 
”metod”, ”sådan som tillverkas i”, 
”imitation”, eller liknande, även när 
produkterna i fråga används som 
ingredienser.

b) Varje missbruk, imitation eller 
anspelning, även när produkternas eller 
tjänsternas verkliga ursprung anges eller 
det skyddade namnet har översatts eller 
åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, 
”metod”, ”sådan som tillverkas i”, 
”imitation”, eller liknande, även när 
produkterna i fråga används som 
ingredienser.

c) Alla andra osanna eller 
vilseledande uppgifter om ursprung, 
härkomst, beskaffenhet eller väsentliga 
egenskaper hos produkten som anges på 
den inre eller yttre förpackningen, i 
reklammaterial eller handlingar gällande 
produkten i fråga, liksom paketering av 
produkten i en behållare som är ägnad att 
inge en oriktig föreställning om produktens 
verkliga ursprung.

c) Alla andra osanna eller 
vilseledande uppgifter om ursprung, 
härkomst, beskaffenhet eller väsentliga 
egenskaper hos produkten som anges på 
den inre eller yttre förpackningen, i 
reklammaterial eller handlingar gällande 
produkten i fråga, liksom paketering av 
produkten i en behållare som är ägnad att 
inge en oriktig föreställning om produktens 
verkliga ursprung.

d) Alla andra förfaranden som kan 
vilseleda konsumenten om produktens 
verkliga ursprung.

d) Alla andra förfaranden som kan 
vilseleda konsumenten om produktens 
verkliga ursprung.

da) Alla registreringar i ond tro av ett 
domännamn som helt eller delvis liknar 
eller kan leda till sammanblandning med 
en skyddad beteckning.

När det i en skyddad ursprungsbeteckning 
eller en skyddad geografisk beteckning 
ingår ett namn på en produkt som anses 
vara generiskt, ska användning av det 
generiska namnet inte anses strida mot 
första stycket led a eller b.

När det i en skyddad ursprungsbeteckning 
eller en skyddad geografisk beteckning 
ingår ett namn på en produkt som anses 
vara generiskt, ska användning av det 
generiska namnet inte anses strida mot 
första stycket led a eller b.

2. Skyddade ursprungsbeteckningar 
och skyddade geografiska beteckningar ska 
inte bli generiska.

2. Skyddade ursprungsbeteckningar 
och skyddade geografiska beteckningar ska 
inte bli generiska.

3. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
administrativa och rättsliga åtgärder för att 
förebygga eller stoppa olaglig användning 
av skyddade ursprungsbeteckningar och 
skyddade geografiska beteckningar som 
avses i punkt 1 som produceras eller 
saluförs i den medlemsstaten.

3. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
administrativa och rättsliga åtgärder för att 
förebygga eller stoppa olaglig användning 
av skyddade ursprungsbeteckningar och 
skyddade geografiska beteckningar som 
avses i punkt 1 som produceras eller 
saluförs i den medlemsstaten.

3a. Det skydd som avses i punkt 1 i 
denna artikel ska också tillämpas med 
avseende på varor som transiteras i den 
mening som avses i artikel 3.44 i 
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förordning (EU) 2017/625 och som förs in 
i unionens tullområde utan att övergå till 
fri omsättning i unionens tullområde samt 
med avseende på varor som säljs genom 
distanskommunikation.

Medlemsstaterna ska i detta syfte utse de 
myndigheter som ska ansvara för dessa 
åtgärder i enlighet med förfaranden som 
varje enskild medlemsstat fastställer.

Medlemsstaterna ska i detta syfte utse de 
myndigheter som ska ansvara för dessa 
åtgärder i enlighet med förfaranden som 
varje enskild medlemsstat fastställer.

Dessa myndigheter ska erbjuda tillräckliga 
garantier för objektivitet och opartiskhet 
och förfoga över den kvalificerade personal 
och de medel som krävs för att de ska 
kunna utföra sina uppgifter.

Dessa myndigheter ska erbjuda tillräckliga 
garantier för objektivitet och opartiskhet 
och förfoga över den kvalificerade personal 
och de medel som krävs för att de ska 
kunna utföra sina uppgifter.”

Or. en


