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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 78

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) Artikel 78 ska ersättas med 
följande:

Artikel 78 ”Artikel 78

Definitioner, beteckningar och 
varubeskrivningar för vissa sektorer och 
produkter

Definitioner, beteckningar och 
varubeskrivningar för vissa sektorer och 
produkter

1. Om det är relevant för de 
tillämpliga handelsnormerna ska de 
definitioner, beteckningar och 
varubeskrivningar som anges i bilaga VI 
dessutom gälla för följande sektorer och 
produkter:

1. Om det är relevant för de 
tillämpliga handelsnormerna ska de 
definitioner, beteckningar och 
varubeskrivningar som anges i bilaga VI 
dessutom gälla för följande sektorer och 
produkter:

a) Nöt- och kalvkött. a) Nöt- och kalvkött.

b) Vin. b) Vin.

c) Mjölk och mjölkprodukter avsedda 
att användas som livsmedel.

c) Mjölk och mjölkprodukter avsedda 
att användas som livsmedel.

d) Fjäderfäkött. d) Fjäderfäkött.

e) Ägg. e) Ägg.

f) Bredbara fetter avsedda att 
användas som livsmedel.

f) Bredbara fetter avsedda att 
användas som livsmedel.

g) Olivolja och bordsoliver. g) Olivolja och bordsoliver.

h) Griskött.
i) Fårkött.
j) Getkött.
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k) Hästkött.
l) Kaninkött.

2. De definitioner, beteckningar eller 
varubeskrivningar som anges i bilaga VII 
får i unionen endast användas för 
saluföring av produkter som uppfyller 
motsvarande krav i bilagan i fråga.

2. De definitioner, beteckningar eller 
varubeskrivningar som anges i bilaga VII 
får i unionen endast användas för 
saluföring av och säljfrämjande åtgärder 
för produkter som uppfyller motsvarande 
krav i bilagan i fråga. Bilaga VII kan 
föreskriva villkor enligt vilka dessa 
beteckningar eller varubeskrivningar 
skyddas vid saluföring eller säljfrämjande 
åtgärder mot olagligt kommersiellt bruk, 
obehörigt bruk, imitation eller 
anspelning.

3. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 227 
med avseende på ändringar, avsteg eller 
undantag från de definitioner och 
varubeteckningar som anges i bilaga VII. 
Dessa delegerade akter ska vara strikt 
begränsade till styrkta behov som kan 
hänföras till utvecklingen av 
konsumenternas behov, tekniska framsteg 
eller behovet av produktinnovation.

3. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 227 
med avseende på ändringar, avsteg eller 
undantag från de definitioner och 
varubeteckningar som anges i bilaga VII, 
bortsett från dem som anges i del Ia. 
Dessa delegerade akter ska vara strikt 
begränsade till styrkta behov som kan 
hänföras till utvecklingen av 
konsumenternas behov, tekniska framsteg 
eller behovet av produktinnovation.

4. För att säkerställa att aktörerna och 
medlemsstaterna klart och korrekt förstår 
definitionerna och varubeskrivningarna 
enligt bilaga VII ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 227 om reglerna för deras 
specificering och tillämpning.

4. För att säkerställa att aktörerna och 
medlemsstaterna klart och korrekt förstår 
definitionerna och varubeskrivningarna 
enligt bilaga VII ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 227 om reglerna för deras 
specificering och tillämpning.

4a. För att säkerställa öppenhet på 
marknaden, uppfylla konsumenternas 
förväntningar och beakta köttmarknadens 
utveckling ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 227 för att 
komplettera del Ia i bilaga VII genom att 
specificera handelsnamn och 
varubeskrivningar för kött, 
styckningsdelar och köttprodukter som 
endast är avsedda för ätbara delar av 
djuren och för produkter som innehåller 
kött i enlighet med bestämmelserna i den 
delen av bilaga VII.
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5. För att ta hänsyn till 
konsumenternas förväntningar och 
utvecklingen på marknaden för 
mjölkprodukter ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 227 för att fastställa i fråga om vilka 
mjölkprodukter det ska anges vilken djurart 
mjölken kommer ifrån, om den inte 
kommer från kor, samt för att fastställa 
nödvändiga regler.

5. För att ta hänsyn till 
konsumenternas förväntningar och 
utvecklingen på marknaden för 
mjölkprodukter ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 227 för att fastställa i fråga om vilka 
mjölkprodukter det ska anges vilken djurart 
mjölken kommer ifrån, om den inte 
kommer från kor, samt för att fastställa 
nödvändiga regler.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att utvidga tillämpningsområdet för handelsnormer 
(definitioner, beteckningar och varubeskrivningar) och ge kommissionen befogenhet att anta 
delegerade akter för att komplettera del Ia i bilaga VII genom att specificera handelsnamn 
och varubeskrivningar för kött, styckningsdelar och köttprodukter som endast är avsedda för 
ätbara delar av djuren och för produkter som innehåller kött i enlighet med bestämmelserna i 
den delen av bilaga VII.
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 103

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(14a) Artikel 103 ska ersättas med 
följande:

Artikel 103 ”Artikel 103

Skydd Skydd

1. Skyddade ursprungsbeteckningar 
och skyddade geografiska beteckningar får 
användas av alla aktörer som saluför vin 
som har producerats i enlighet med 
motsvarande produktspecifikation.

1. Skyddade ursprungsbeteckningar 
och skyddade geografiska beteckningar får 
användas av alla aktörer som saluför vin 
som har producerats i enlighet med 
motsvarande produktspecifikation.

2. Skyddade ursprungsbeteckningar 
och skyddade geografiska beteckningar 
samt viner som använder det skyddade 
namnet i enlighet med 
produktspecifikationen ska skyddas mot 
följande:

2. Skyddade ursprungsbeteckningar 
och skyddade geografiska beteckningar 
samt viner som använder det skyddade 
namnet i enlighet med 
produktspecifikationen ska skyddas mot 
följande:

a) Varje direkt eller indirekt 
kommersiellt bruk av det skyddade namnet

a) Varje direkt eller indirekt 
kommersiellt bruk av det skyddade namnet

i) för jämförbara produkter som inte 
uppfyller kraven i produktspecifikationen 
för den skyddade beteckningen, eller

i) för jämförbara produkter som inte 
uppfyller kraven i produktspecifikationen 
för den skyddade beteckningen, eller

ii) i den mån detta bruk innebär att en 
ursprungsbetecknings eller en geografisk 
betecknings anseende utnyttjas.

ii) i den mån detta bruk innebär att en 
ursprungsbetecknings eller en geografisk 
betecknings anseende utnyttjas, försvagas 
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eller urvattnas, även när ett registrerat 
namn används som en ingrediens.

b) Varje obehörigt bruk, imitation 
eller anspelning, även när produktens eller 
tjänstens verkliga ursprung anges eller om 
det skyddade namnet har översatts, 
transkriberats eller translittererats eller 
åtföljs av uttryck som "stil", "typ", 
"metod", "sådan som tillverkas i", 
"imitation", "smak", "liknande" eller dylikt.

b) Varje obehörigt bruk, imitation 
eller anspelning, även när produktens eller 
tjänstens verkliga ursprung anges eller om 
det skyddade namnet har översatts, 
transkriberats eller translittererats eller 
åtföljs av uttryck som "stil", "typ", 
"metod", "sådan som tillverkas i", 
"imitation", "smak", "liknande" eller dylikt, 
även när de registrerade namnen i fråga 
används som en ingrediens.

c) Varje annan osann eller 
vilseledande uppgift om ursprung, 
härkomst, beskaffenhet eller väsentliga 
egenskaper hos produkten på dennas inre 
eller yttre förpackning, reklammaterial 
eller handlingar, liksom förpackning av 
vinprodukten i en behållare som är ägnad 
att inge en oriktig föreställning om 
vinproduktens verkliga ursprung.

c) Varje annan osann eller 
vilseledande uppgift om ursprung, 
härkomst, beskaffenhet eller väsentliga 
egenskaper hos produkten på dennas inre 
eller yttre förpackning, reklammaterial 
eller handlingar, liksom förpackning av 
vinprodukten i en behållare som är ägnad 
att inge en oriktig föreställning om 
vinproduktens 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) Varje indikation som i ond tro görs 
av ett domännamn som liknar eller kan 
leda till sammanblandning, helt eller 
delvis, med en skyddad beteckning.

3. Skyddade ursprungsbeteckningar 
och skyddade geografiska beteckningar ska 
inte bli generiska i unionen i den mening 
som avses i artikel 101.1.

3. Skyddade ursprungsbeteckningar 
och skyddade geografiska beteckningar ska 
inte bli generiska i unionen i den mening 
som avses i artikel 101.1.

3a. Det skydd som avses i punkt 2 ska 
också tillämpas med avseende på varor 
som förs in i unionens tullområde utan att 
övergå till fri omsättning i unionens 
tullområde och med avseende på varor 
som säljs genom e-handel i unionen.
3b. Om det geografiska området för ett 
vin med skyddad ursprungsbeteckning 
omfattas av en annan skyddad 
ursprungsbeteckning vars geografiska 
område är större, får medlemsstaterna 
fastställa på vilka villkor vinerna i fråga 
kan omfattas av denna andra skyddade 
ursprungsbeteckning. Dessa villkor ska 
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anges i produktspecifikationen för de 
berörda vinerna.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att reglera en praxis som innebär att viner med en skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) eller en skyddad geografisk beteckning (SGB) i ett geografiskt 
område som omfattas av ett större geografiskt område med en annan SUB eller SGB får 
omfattas av den andra SUB eller SGB eller blandas med viner från dessa SUB eller SGB. 
Medlemsstaterna bör fastställa vilka villkor som ska gälla för denna praxis. Dessa villkor bör 
anges i produktspecifikationen för de berörda vinerna.


