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15.10.2020 A8-0198/265

Ändringsförslag 265
Benoît Biteau
för Verts/EFA-gruppen
Eric Andrieu

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
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Med tanke på återkommande 
störningar på jordbruksmarknaderna, 
särskilt när det gäller mjölk- och 
sockersektorn, bör kommissionen 
undersöka möjligheterna till nya 
kraftfulla regleringsåtgärder för att 
stabilisera marknaderna, tillförsäkra 
jordbruksbefolkningen en skälig 
levnadsstandard och bevara 
livsmedelssuveräniteten. Dessa åtgärder 
skulle kunna omfatta införande av nya 
verktyg för reglering av utbudet, 
förbättring av det tidigare kvotsystemet, 
eller införande av konjunkturutjämnande 
stöd. Dessa verktyg skulle göra det möjligt 
att stabilisera och trygga producenternas 
inkomster och skydda mot strukturell 
överproduktion, vilket är nödvändiga 
förutsättningar för att förverkliga den 
gröna givens ambition för en 
jordbruksomställning.

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Ändringsförslag 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
för Verts/EFA-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 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 15 ska följande punkt 
läggas till:
”2a. När rådet fastställer nivån på 
interventionspriset ska det använda 
objektiva och öppna kriterier som ska 
vara förenliga med målet att tillförsäkra 
jordbruksbefolkningen en skälig 
levnadsstandard, i enlighet med artikel 39 
i EUF-fördraget.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ställer krav på större insyn i rådets beslutsfattande.
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15.10.2020 A8-0198/267

Ändringsförslag 267
Benoît Biteau
för Verts/EFA-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 4 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Artikel 23 ska ändras på följande 
sätt:
i) I punkt 3 ska led b ersättas med 
följande:
”b) Konsumtionsmjölk, inbegripet 
laktosfria varianter, och vegetabiliska 
alternativ till mjölk.”
ii) Punkt 6 ska ersättas med följande:
”6. Produkter som delas ut inom ramen 
för skolprogrammet får inte innehålla 
något av följande:
a) Tillsatt socker.
b) Tillsatt salt.
c) Tillsatt fett.
d) Tillsatt sötningsmedel.
e) De tillsatta artificiella 
smakförstärkarna E 620–E 650 enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1333/2008(1a).”
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 
december 2008 om livsmedelstillsatser 
(EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).
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Or. en

Motivering

Del i) i detta ändringsförslag syftar till att tillåta att vegetabiliska alternativ till mjölk delas ut 
inom ramen för skolprogrammet. Del ii) syftar till att säkerställa att inga produkter som delas 
ut inom ramen för skolprogrammet får innehålla tillsatt socker, salt, fett, sötningsmedel eller 
nämnda smakförstärkare, utan undantag. Ändringsförslaget stryker det andra stycket i den 
nuvarande artikeln i förordning (EU) nr 1308/2013, som ger en medlemsstat rätt att hämta 
tillstånd för dessa tillsatser från sina nationella myndigheter med ansvar för hälso- och 
näringsfrågor.
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15.10.2020 A8-0198/268

Ändringsförslag 268
Benoît Biteau
för Verts/EFA-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 – led a
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 93 – led 1 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) som framställs av druvsorter 
tillhörande arten Vitis vinifera eller en 
korsning mellan arten Vitis vinifera och 
andra arter av släktet Vitis.”.

v) som framställs av druvsorter 
tillhörande arten Vitis vinifera eller Vitis 
Labrusca, eller en korsning mellan arten 
Vitis vinifera, Vitis Labrusca och andra 
arter av släktet Vitis.”.

Or. en

Motivering

Det finns ingen giltig motivering till att andra druvsorter än dem som kommer från Vitis 
vinifera inte skulle få komma i fråga för ursprungsbeteckningar. Druvsorter såsom 
”Uhudler” eller ”fragolino” odlas traditionellt i vissa regioner av Europa, där de blivit ett 
fast inslag i den lokala kulturen och fått socioekonomisk betydelse. Dessa druvsorter bör med 
hjälp av exakta produktspecifikationer skyddas mot allt slags renommésnyltning, något som 
dessutom skulle bli till nytta genom att säkerställa en hög kvalitet.
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15.10.2020 A8-0198/269

Ändringsförslag 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
för Verts/EFA-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 148

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Artikel 148 ska ersättas med 
följande:
”Artikel 148
Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter
1. Om en medlemsstat beslutar att varje 
leverans av obehandlad mjölk på dess 
territorium från en jordbrukare till ett 
bearbetningsföretag för obehandlad mjölk 
ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan 
parterna och/eller beslutar att den första 
köparen måste lämna ett skriftligt anbud 
om avtal för leverans av obehandlad 
mjölk från jordbrukare, ska detta avtal 
och/eller sådana anbud om avtal uppfylla 
de villkor som fastställs i punkt 2.
När en medlemsstat beslutar att 
leveranser av obehandlad mjölk från en 
jordbrukare till ett bearbetningsföretag 
för obehandlad mjölk måste omfattas av 
ett skriftligt avtal mellan parterna, ska 
den också besluta om vilket eller vilka steg 
av leveransen som måste täckas av ett 
sådant avtal om leveransen av obehandlad 
mjölk görs via en eller flera uppköpare.
Med avseende på tillämpningen av denna 
artikel avses med uppköpare ett företag 
som transporterar obehandlad mjölk från 
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en jordbrukare eller från en annan 
mottagare till ett bearbetningsföretag för 
obehandlad mjölk, eller till en annan 
mottagare, där äganderätten till den 
obehandlade mjölken överförs i vart och 
ett av fallen.
1a. Om en medlemsstat inte utnyttjar de 
möjligheter som föreskrivs i punkt 1 i 
denna artikel får en producent, en 
producentorganisation eller en 
sammanslutning av 
producentorganisationer kräva att 
leveransen av obehandlad mjölk till ett 
bearbetningsföretag ska omfattas av ett 
skriftligt avtal mellan parterna och/eller 
omfattas av ett skriftligt anbud om avtal 
från de första köparna, enligt de villkor 
som fastställs i punkt 4 första stycket i 
denna artikel.
Om den första köparen är ett 
mikroföretag eller ett litet eller medelstort 
företag i den mening som avses i 
rekommendation 2003/361/EG ska avtalet 
och/eller anbudet om avtal inte vara 
obligatoriskt, utan att detta påverkar 
parternas möjlighet att använda ett 
standardavtal som utarbetats av en 
branschorganisation.
2. Avtalet och/eller anbudet om avtal som 
avses i punkterna 1 och 1a ska
a) upprättas före leverans,
b) vara skriftligt, och
c) framför allt omfatta följande delar:
i) Det pris som ska betalas för leveransen, 
vilket ska
– vara statiskt och anges i avtalet och/eller
– beräknas utifrån en kombination av 
olika faktorer som är fastställda i avtalet, 
däribland relevanta och lättbegripliga 
indikatorer och ekonomiska index och 
beräkningsmetoden för slutpriset, som 
bygger på och hänvisar till relevanta 
produktions- och marknadskostnader som 
är lättillgängliga och begripliga och som 
återger förändringar av 
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marknadsförhållandena, levererad volym 
och kvaliteten på eller sammansättningen 
av den levererade obehandlade mjölken.
För detta får de medlemsstater som har 
beslutat att tillämpa punkt 1 fastställa 
indikatorer, på grundval av objektiva 
kriterier och undersökningar om 
produktionen och livsmedelskedjan, för 
att när som helst fastställa dessa.
ii) Den volym obehandlad mjölk som får 
eller måste levereras samt tidpunkten för 
dessa leveranser. Straffklausuler för 
månatliga överträdelser får inte införas.
iii) Avtalets giltighetstid, som får vara 
begränsad eller obegränsad och innehålla 
uppsägningsklausuler
iv) Uppgifter om betalningsfrister och 
betalningsförfaranden.
v) Villkoren för hämtning eller leverans 
av obehandlad mjölk.
vi) Bestämmelser som är tillämpliga vid 
force majeure.
3. Genom undantag från punkterna 1 och 
1a ska ett avtal och/eller ett anbud om 
avtal inte krävas när obehandlad mjölk 
levereras från en medlem av ett 
kooperativ till det kooperativ som 
medlemmen tillhör och kooperativets 
stadgar eller de regler och beslut som 
fastställts i eller inom ramen för dessa 
stadgar innehåller bestämmelser med 
liknande effekt som bestämmelserna i 
punkt 2 a, b och c.
4. Alla delar av avtal om leverans av 
obehandlad mjölk som ingås av 
jordbrukare, mottagare eller 
bearbetningsföretag för obehandlad 
mjölk, inbegripet de delar som avses i 
punkt 2 c, ska förhandlas fritt mellan 
parterna.
Trots första stycket ska ett eller flera av 
följande alternativ gälla:
a) En medlemsstat som beslutar att i 
enlighet med punkt 1 göra det 
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obligatoriskt med ett skriftligt avtal för 
leverans av obehandlad mjölk får 
fastställa
i) en skyldighet för parterna att komma 
överens om ett förhållande mellan en viss 
levererad kvantitet och det pris som ska 
betalas för leveransen,
ii) en minimiperiod som endast ska gälla 
för skriftliga avtal mellan en jordbrukare 
och en första köpare av obehandlad 
mjölk; en sådan minimiperiod ska vara 
minst sex månader och får inte försämra 
den inre marknadens funktion.
b) En medlemsstat som beslutar att i 
enlighet med punkt 1 göra det 
obligatoriskt för den första köparen av 
obehandlad mjölk att ge jordbrukaren ett 
skriftligt anbud får ange att anbudet 
måste omfatta en minimiperiod för avtalet 
enligt bestämmelserna i nationell 
lagstiftning för detta. En sådan 
minimiperiod ska vara minst sex månader 
och får inte försämra den inre 
marknadens funktion.
Det andra stycket ska inte påverka 
jordbrukarens rätt att avböja en sådan 
minimiperiod under förutsättning att 
denne gör det skriftligen. I ett sådant fall 
kan parterna fritt förhandla om alla delar 
i avtalet, inbegripet de som avses i punkt 2 
c.
5. De medlemsstater som utnyttjar de 
möjligheter som anges i denna artikel ska 
informera kommissionen om hur de 
tillämpas.
6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med åtgärder som 
krävs för en enhetlig tillämpning av punkt 
2 a och b samt punkt 3 i denna artikel och 
åtgärder som rör den information som 
medlemsstaterna ska ge i enlighet med 
denna artikel. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
229.2.”
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag anpassar formuleringen om avtal, här i punkt 2 c i) andra strecksatsen, 
till formuleringen om avtal i kompromissen om artikel 157. För konsekvensens skull ska 
beräkningsmetoden för slutpriset konsekvent inkluderas i olika typer av avtal, inom olika 
sektorer.
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15.10.2020 A8-0198/270

Ändringsförslag 270
Benoît Biteau
för Verts/EFA-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 149

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) Artikel 149 ska ersättas med 
följande:
”Artikel 149
Avtalsförhandlingar inom sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter
1. En producentorganisation inom 
sektorn för mjölk och mjölkprodukter som 
är erkänd enligt artikel 161.1 får för sina 
jordbrukarmedlemmars räkning 
förhandla om avtal om leverans av 
obehandlad mjölk från en jordbrukare till 
ett bearbetningsföretag för obehandlad 
mjölk eller till en mottagare i den mening 
som avses i artikel 148.1 tredje stycket för 
hela eller delar av medlemmarnas 
samlade produktion.
2. En producentorganisation får föra 
förhandlingar
a) oavsett om äganderätten till den 
obehandlade mjölken överförs från 
jordbrukarna till 
producentorganisationen eller ej,
b) oavsett om det pris som förhandlas 
fram är detsamma i fråga om den 
gemensamma produktionen hos samtliga 
eller hos några av de medlemmar som är 
jordbrukare,
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c) under förutsättning att samtliga 
följande villkor är uppfyllda för en viss 
producentorganisation:
i) den volym av obehandlad mjölk som 
omfattas av sådana förhandlingar 
överstiger inte 7,5 % av den sammanlagda 
produktionen inom unionen,
ii) den volym av obehandlad mjölk som 
omfattas av sådana förhandlingar och 
som produceras i en viss medlemsstat 
överstiger inte 45 procent av den 
medlemsstatens sammanlagda nationella 
produktion,
iii) den volym av obehandlad mjölk som 
omfattas av sådana förhandlingar och 
som levereras i en viss medlemsstat 
överstiger inte 45 % av den 
medlemsstatens sammanlagda nationella 
produktion,
d) under förutsättning att de berörda 
jordbrukarna inte är medlemmar i någon 
annan producentorganisation som också 
förhandlar om sådana avtal för deras 
räkning; medlemsstaterna får emellertid i 
vederbörligen motiverade fall bevilja 
undantag från detta villkor om 
jordbrukarna har två distinkta 
produktionsenheter i olika geografiska 
områden,
e) under förutsättning att en jordbrukares 
medlemskap i ett kooperativ inte innebär 
åtaganden om att den obehandlade 
mjölken ska levereras i enlighet med 
kooperativets stadgar eller regler och 
beslut som föreskrivs i eller följer av dessa 
stadgar, och
f) under förutsättning att 
producentorganisationen meddelar de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat eller de medlemsstater där 
den bedriver sin verksamhet om vilken 
volym av obehandlad mjölk som omfattas 
av sådana förhandlingar.
3. Utan hinder av villkoren i punkt 2 c ii 
och iii kan en producentorganisation föra 
förhandlingar enligt punkt 1, under 
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förutsättning att denna 
producentorganisations volym av 
obehandlad mjölk som omfattas av 
förhandlingarna och som produceras 
eller levereras i en medlemsstat som har 
en total årsproduktion av obehandlad 
mjölk på mindre än 500 000 ton inte 
överstiger 45 % av den totala nationella 
produktionen i den medlemsstaten.
4. Vid tillämpning av denna artikel 
inbegriper hänvisningar till 
producentorganisationer 
sammanslutningar av sådana 
producentorganisationer.
5. Vid tillämpning av punkterna 2 c och 3, 
ska kommissionen på ett sätt som den 
anser vara lämpligt offentliggöra 
storleken på produktionen av obehandlad 
mjölk i unionen och i medlemsstaterna 
med hjälp av den mest aktuella 
information som finns tillgänglig.
6. Genom undantag från punkterna 2 c 
och 3 får den konkurrensmyndighet som 
avses i andra stycket i denna punkt, även 
när de där angivna tröskelvärdena inte 
överskrids, i enskilda fall besluta att en 
viss förhandling med 
producentorganisationen antingen ska 
återupptas eller inte ska äga rum alls, om 
myndigheten anser att ett sådant beslut är 
nödvändigt för att konkurrensen inte ska 
förhindras eller för att allvarlig skada ska 
undvikas för små och medelstora företag 
som bearbetar obehandlad mjölk på dess 
territorium.
För förhandlingar som omfattar fler än 
en medlemsstat ska det beslut som avses i 
första stycket fattas av kommissionen utan 
tillämpning av det förfarande som avses i 
artikel 229.2 eller 229.3. I andra fall ska 
beslutet fattas av den nationella 
konkurrensmyndigheten i den 
medlemsstat som förhandlingarna avser.
De beslut som avses i denna punkt ska 
inte tillämpas tidigare än den dag då de 
meddelas de berörda företagen.
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7. I denna artikel avses med
a) nationell konkurrensmyndighet: den 
myndighet som avses i artikel 5 i rådets 
förordning (EG) nr 1/2003[1b],
b) små och medelstora företag: 
mikroföretag, små eller medelstora 
företag i den mening som avses i 
rekommendation 2003/361/EG.
8. De medlemsstater där förhandlingar 
äger rum i enlighet med denna artikel ska 
informera kommissionen om 
tillämpningen av punkterna 2 f och 6.”
_________________
1b Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av 
den 16 december 2002 om tillämpning av 
konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 
102 i fördraget (EUT L 1, 4.1.2003, s. 1).

Or. en

Motivering

Genom denna artikel ändras led c för att öka den mängd obehandlad mjölk som kan 
förhandlas kollektivt av en producentorganisation för att ge dem större tyngd i förhandlingar 
med större aktörer, som är mer koncentrerade längre upp i leveranskedjan. Dessa ändringar 
görs i punkt 2 c i–iii.
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15.10.2020 A8-0198/271

Ändringsförslag 271
Benoît Biteau
för Verts/EFA-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 164

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22c) Artikel 164 ska ersättas med 
följande:
”Artikel 164
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, 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 
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är homogena, eller, när det gäller 
produkter med en skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning som erkänns i 
unionsrätten, det geografiska område som 
fastställs i produktspecifikationen.
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
i) för producentorganisationer i frukt- och 
grönsakssektorn: minst 60 %,
ii) för övriga: minst två tredjedelar, och
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.
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.
4. De regler för vilka utvidgning med 
andra aktörer får begäras enligt punkt 1 
ska ha ett av följande syften:
a) Produktions- och 
marknadsrapportering.
b) Striktare produktionsregler än de som 
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föreskrivs i unionsreglerna eller 
nationella regler.
c) Utarbetande av standardavtal och 
klausuler för värdefördelning och skälig 
ersättning, som är förenliga med 
unionsreglerna.
d) Saluföring.
e) Skyddet av miljön.
f) Åtgärder för att främja och utnyttja 
produkternas potential.
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.
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 marken skyddas och 
miljön skyddas eller förbättras.
k) Förebyggande och hantering av risker 
för växtskyddet, djurhälsan, 
livsmedelssäkerheten eller miljön, särskilt 
genom att inrätta gemensamma fonder 
eller genom att bidra till sådana fonder.
l) Hantering och tillvaratagande av 
biprodukter.
la) Utveckling, genomförande och 
övervakning av tekniska standarder, så att 
produktens egenskaper kan bedömas 
exakt.
Dessa regler ska inte påverka 
tillämpningen av förordning (EU) 
2018/848. Reglerna får inte skada övriga 
aktörer, inbegripet ekologiska aktörer, 
eller utgöra ett hinder för nya aktörers 
inträde i den berörda medlemsstaten eller 
i unionen, får inte leda till något av de 
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resultat som anges i artikel 210.4 och får 
inte vara oförenliga med gällande 
unionsrätt eller gällande nationella 
regler.
4a. När kommissionen antar en 
genomförandeakt i enlighet med artikel 
222 i denna förordning som tillåter att 
artikel 101.1 i EUF-fördraget inte 
tillämpas på de avtal och beslut som avses 
i artikel 222.1 i denna förordning, kan 
dessa avtal och beslut utvidgas under 
förutsättning att villkoren i denna artikel 
är uppfyllda.
4b. Om en medlemsstat utvidgar 
tillämpningen av de regler som avses i 
punkt 1, ska den berörda organisationen 
fastställa proportionella åtgärder för att 
säkerställa efterlevnaden av reglerna i de 
avtal som genom utvidgningen blir 
obligatoriska.
5. En utvidgning av reglerna i 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.”

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att ekologiska producenter inte skadas av att det 
fastställs regler som inte passar deras sektor. Det tar också bort möjligheten att regler om 
förpackningar och utsäde åläggs producenter som inte är medlemmar i en 
producentorganisation, eftersom dessa två frågor är särskilt känsliga för mindre producenter 
och för dem som bedriver direktförsäljning eller säljer via korta leveranskedjor.
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15.10.2020 A8-0198/272

Ändringsförslag 272
Benoît Biteau
för Verts/EFA-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 165

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22d) Artikel 165 ska utgå.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag stryker artikel 165 om ekonomiska bidrag från icke-medlemmar. Det är 
orättvist och odemokratiskt att producenter som själva inte är medlemmar i en 
producentorganisation ändå kan a) tvingas följa de regler som åläggs av en 
producentorganisation av en viss storlek och b) dessutom tvingas erlägga ekonomiska bidrag 
för genomförandet av dessa regler. Eftersom icke-medlemmar uppenbarligen inte deltar i 
beslutsfattandet i en producentorganisation är det inte rimligt att de ska betala för 
fastställandet av regler som de inte var med och demokratiskt fastställde.
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15.10.2020 A8-0198/273

Ändringsförslag 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
för Verts/EFA-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 168

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22e) Artikel 168 ska ersättas med 
följande:
”Artikel 168
Avtalsförhållanden
1. Utan att det påverkar tillämpningen 
artikel 148 om sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter och artikel 125 om 
sockersektorn, om en medlemsstat 
beslutar, när det gäller 
jordbruksprodukter inom en sektor som 
anges i artikel 1.2 i denna förordning, 
förutom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter samt socker,
a) att varje leverans på dess territorium 
från en producent till ett 
bearbetningsföretag eller en distributör 
måste omfattas av ett skriftligt avtal 
mellan parterna, och/eller
b) att de första köparna måste lämna in 
ett skriftligt anbud om avtal om leverans 
på dess territorium av dessa 
jordbruksprodukter från producenten, ska 
detta avtal eller anbud om avtal uppfylla 
de villkor som fastställts i punkterna 4 och 
6 i denna artikel.
1a. Om en medlemsstat inte utnyttjar de 
möjligheter som föreskrivs i punkt 1 i 
denna artikel får en producent, en 
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producentorganisation eller en 
sammanslutning av 
producentorganisationer, med avseende 
på jordbruksprodukter i en av de sektorer 
som anges i artikel 1.2 förutom sektorerna 
för mjölk och mjölkprodukter samt 
socker, kräva att leverans av deras 
produkter till ett bearbetningsföretag eller 
en distributör ska omfattas av ett skriftligt 
avtal mellan parterna och/eller omfattas 
av ett skriftligt anbud om avtal från de 
första köparna, enligt samma villkor som i 
punkt 4 och i punkt 6 första stycket i den 
här artikeln.
Om den första köparen är ett 
mikroföretag eller ett litet eller medelstort 
företag i den mening som avses i 
rekommendation 2003/361/EG ska avtalet 
och/eller anbudet om avtal inte vara 
obligatoriskt, utan att detta påverkar 
parternas möjlighet att använda ett 
standardavtal som utarbetats av en 
branschorganisation.
2. Om en medlemsstat beslutar att 
leveranser av de produkter som omfattas 
av denna artikel från en producent till ett 
bearbetningsföretag måste omfattas av ett 
skriftligt avtal mellan parterna ska den 
samtidigt besluta om vilket eller vilka 
leveransstadier som ska omfattas av ett 
sådant avtal om leveransen av de berörda 
produkterna går via en eller flera 
mellanhänder.
Medlemsstaterna ska se till att de 
bestämmelser som de antar med stöd av 
denna artikel inte försämrar den inre 
marknadens funktion.
3. I det fall som beskrivs i punkt 2 får 
medlemsstaten för att sörja för rättvisa 
avtalsförhållanden införa en 
medlingsmekanism för de fall där inget 
sådant avtal kan ingås i samförstånd.
4. Sådana avtal eller anbud om avtal som 
avses i punkterna 1 och 1a ska
a) upprättas före leverans,
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b) vara skriftliga, och
c) framför allt omfatta följande delar:
i) Det pris som ska betalas för leveransen, 
vilket ska
– vara statiskt och anges i avtalet och/eller
– beräknas utifrån en kombination av 
olika faktorer som är fastställda i avtalet, 
däribland relevanta och lättbegripliga 
indikatorer och ekonomiska index och 
beräkningsmetoden för slutpriset, som 
bygger på och hänvisar till relevanta 
produktions- och marknadskostnader som 
är lättillgängliga och begripliga och som 
återger förändringar av 
marknadsförhållandena, levererad volym 
och kvaliteten på eller sammansättningen 
av de levererade jordbruksprodukterna.
För detta får de medlemsstater som har 
beslutat att tillämpa punkt 1, fastställa 
indikatorer i enlighet med objektiva 
kriterier och på grundval av studier av 
livsmedelsproduktionen och 
livsmedelskedjan, så att dessa kan 
fastställas när som helst.
ii) Kvantiteten och kvaliteten på de 
berörda produkterna som kan eller måste 
levereras, liksom tidpunkten för dessa 
leveranser.
iii) Avtalets giltighetstid, som får vara 
begränsad eller obegränsad och innehålla 
uppsägningsklausuler.
iv) Uppgifter om betalningsfrister och 
betalningsförfaranden.
v) Villkoren för hämtning eller leverans 
av jordbruksprodukterna.
vi) Regler som är tillämpliga vid force 
majeure.
5. Genom undantag från punkterna 1 och 
1a ska ett avtal eller anbud om avtal inte 
krävas när berörda produkter levereras 
från en medlem av ett kooperativ till det 
kooperativ som medlemmen tillhör, om 
kooperativets stadgar eller de regler och 
beslut som fastställts i eller följer av dessa 



AM\1215904SV.docx PE658.378v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

stadgar innehåller bestämmelser med 
liknande effekt som bestämmelserna i 
punkt 4 a, b och c.
6. Alla delar av avtal om leverans av 
jordbruksprodukter som ingås av 
producenter, mottagare, 
bearbetningsföretag eller distributörer, 
inbegripet de delar som avses i punkt 4 c, 
ska förhandlas fritt mellan parterna. 
Trots första stycket ska ett eller båda av 
följande alternativ gälla:
a) En medlemsstat som beslutar att i 
enlighet med punkt 1 göra det 
obligatoriskt med skriftliga avtal för 
leverans av jordbruksprodukter får 
fastställa en minimiperiod som endast ska 
gälla för skriftliga avtal mellan en 
producent och en första köpare av 
jordbruksprodukter. En sådan 
minimiperiod ska vara minst sex månader 
och får inte försämra den inre 
marknadens funktion.
b) En medlemsstat som beslutar att i 
enlighet med punkt 1 göra det 
obligatoriskt för den första köparen av 
jordbruksprodukter att ge producenten ett 
skriftligt anbud om avtal får ange att 
anbudet måste omfatta en minimiperiod 
för avtalet enligt bestämmelserna i 
nationell lagstiftning för detta. En sådan 
minimiperiod ska vara minst sex månader 
och får inte försämra den inre 
marknadens funktion.
Det andra stycket ska inte påverka 
producentens rätt att avböja en sådan 
minimiperiod under förutsättning att 
denne gör det skriftligen. I sådana fall 
kan parterna fritt förhandla om alla delar 
av avtalet, inklusive de delar som anges i 
punkt 4 c.
7. De medlemsstater som utnyttjar den 
möjlighet som anges i denna artikel ska se 
till att de införda bestämmelserna inte 
försämrar den inre marknadens funktion. 
Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om hur de tillämpar 
åtgärder som införts med stöd av denna 
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artikel.
8. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för en 
enhetlig tillämpning av punkt 4 a och b 
och punkt 5 i denna artikel och åtgärder 
som rör den information som 
medlemsstaterna ska ge i enlighet denna 
artikel.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 229.2.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag anpassar formuleringen om avtal, här i punkt 4 c i) andra strecksatsen, 
till formuleringen om avtal i kompromissen om artikel 157. För konsekvensens skull ska 
beräkningsmetoden för slutpriset konsekvent inkluderas i olika typer av avtal, inom olika 
sektorer.


