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Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 22a (ny)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 157 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22a) Artikel 157 ska ersättas med 
följande:

Artikel 157 ”Artikel 157 
Branschorganisationer Branschorganisationer

1. Medlemsstaterna får på begäran 
erkänna branschorganisationer inom en 
specifik sektor enligt artikel 1.2 som

1. Medlemsstaterna får på begäran 
erkänna branschorganisationer inom en 
specifik sektor enligt artikel 1.2 som 

a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktionen och till minst ett av följande 
stadier av leveranskedjan: bearbetningen 
eller handel med, inbegripet distribution, 
av produkter i en eller flera sektorer,

a) är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktionen, inklusive företrädare för 
producentorganisationerna, och till minst 
ett av följande stadier av leveranskedjan: 
bearbetningen eller handel med, inbegripet 
distribution, av produkter i en eller flera 
sektorer,”

b) har bildats på initiativ av samtliga 
eller några av de organisationer eller 
sammanslutningar som de består av,

b) har bildats på initiativ av samtliga 
eller några av de organisationer eller 
sammanslutningar som de består av,

c) har bildats för ett särskilt syfte som 
tar i beaktande deras medlemmars och 
konsumenternas intressen, som framför allt 
kan omfatta ett av följande mål:

c) har bildats för ett särskilt syfte som 
tar i beaktande deras medlemmars och 
konsumenternas intressen, som framför allt 
kan omfatta ett av följande mål:

i) Att förbättra kunskapen om och 
insynen i produktion och marknad, bland 
annat genom offentliggörande av 
aggregerade statistiska uppgifter om 

i) Att förbättra kunskapen om och 
insynen i produktion och marknad, bland 
annat genom offentliggörande av 
aggregerade statistiska uppgifter om 
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produktionskostnader, priser, inklusive, vid 
behov, prisindex, volymer och 
giltighetstider för avtal som redan ingåtts, 
samt genom tillhandahållande av analyser 
av potentiell framtida marknadsutveckling 
på regional, nationell eller internationell 
nivå.

produktionskostnader, priser, inklusive, vid 
behov, prisindex, volymer och 
giltighetstider för avtal som redan ingåtts, 
samt genom tillhandahållande av analyser 
av potentiell framtida marknadsutveckling 
på regional, nationell eller internationell 
nivå.

ii) Att göra prognoser om 
produktionspotential, och att registrera 
offentliga marknadspriser.

ii) Att göra prognoser om 
produktionspotential, och att registrera 
offentliga marknadspriser.

iii) Att bidra till bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden, 
särskilt genom forskning och 
marknadsundersökningar.

iii) Att bidra till bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden, 
särskilt genom forskning och 
marknadsundersökningar.

iv) utforskar potentiella 
exportmarknader, 

iv) utforskar potentiella 
exportmarknader, 

v) Att utan att det påverkar 
tillämpningen av artiklarna 148 och 168 
utarbeta standardavtal som är förenliga 
med unionsreglerna för försäljning av 
jordbruksprodukter till köpare och/eller 
distribution av bearbetade produkter till 
distributörer och detaljhandlare, med 
hänsyn till behovet av att uppnå rättvisa 
konkurrensvillkor och att undvika en 
snedvridning av marknaden.

v) Att utan att det påverkar 
tillämpningen av artiklarna 148 och 168 
utarbeta standardavtal som är förenliga 
med unionsreglerna för försäljning av 
jordbruksprodukter till köpare och/eller 
distribution av bearbetade produkter till 
distributörer och detaljhandlare, med 
hänsyn till behovet av att uppnå rättvisa 
konkurrensvillkor och att undvika en 
snedvridning av marknaden.

vi) Att sörja för ett bättre utnyttjande 
av produkternas fulla potential, inklusive 
avsättningsmöjligheter, och utveckla 
initiativ för att förstärka den ekonomiska 
konkurrenskraften och innovationen.

vi) Att sörja för ett bättre utnyttjande 
av produkternas fulla potential, inklusive 
avsättningsmöjligheter, och utveckla 
initiativ för att förstärka den ekonomiska 
konkurrenskraften och innovationen.

vii) Att ge information och bedriva den 
forskning som behövs för att förnya, 
rationalisera, förbättra och anpassa 
produktionen och, i förekommande fall, 
även bearbetningen och saluföringen till 
produkter som bättre motsvarar 
marknadens behov och konsumenternas 
smak och förväntningar, särskilt när det 
gäller produktkvalitet, inbegripet de 
särskilda egenskaperna hos produkter med 
skyddad ursprungsbeteckning och skyddad 
geografisk beteckning, samt när det gäller 
miljöskyddet.

vii) Att ge information och bedriva den 
forskning som behövs för att förnya, 
rationalisera, förbättra och anpassa 
produktionen och, i förekommande fall, 
även bearbetningen och saluföringen till 
produkter som bättre motsvarar 
marknadens behov och konsumenternas 
smak och förväntningar, särskilt när det 
gäller produktkvalitet, inbegripet de 
särskilda egenskaperna hos produkter med 
skyddad ursprungsbeteckning och skyddad 
geografisk beteckning, samt när det gäller 
miljöskyddet.

viii) Att undersöka på vilket sätt det går 
att begränsa användningen av 

viii) Att undersöka på vilket sätt det går 
att begränsa användningen av 



AM\1216237SV.docx PE658.378v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

djurhälsoprodukter och växtskyddsmedel, 
att bättre förvalta andra insatsvaror och att 
säkerställa produkternas kvalitet och 
skyddet av mark och vatten, att främja 
livsmedelssäkerheten, särskilt genom 
produkters spårbarhet, och att förbättra 
djurens hälsa och djurskyddet.

djurhälsoprodukter och växtskyddsmedel, 
att bättre förvalta andra insatsvaror och att 
säkerställa produkternas kvalitet och 
skyddet av mark och vatten, att främja 
livsmedelssäkerheten, särskilt genom 
produkters spårbarhet, och att förbättra 
djurens hälsa och djurskyddet.

ix) Att utveckla metoder och medel för 
att förbättra produktkvaliteten i alla 
produktionsstadier och, i förekommande 
fall, bearbetningsstadier och saluföringsled.

ix) Att utveckla metoder och medel för 
att förbättra produktkvaliteten i alla 
produktionsstadier och, i förekommande 
fall, bearbetningsstadier och saluföringsled.

x) Att genomföra de åtgärder som är 
möjliga för att skydda och främja 
ekologiskt jordbruk och 
ursprungsbeteckningar, 
kvalitetsmärkningar och geografiska 
beteckningar.

x) Att genomföra de åtgärder som är 
möjliga för att skydda och främja 
ekologiskt jordbruk och 
ursprungsbeteckningar, 
kvalitetsmärkningar och geografiska 
beteckningar.

xi) Att främja och bedriva forskning 
om integrerad hållbar produktion eller 
andra miljövänliga produktionsmetoder.

xi) Att främja och bedriva forskning 
om integrerad hållbar produktion eller 
andra miljövänliga produktionsmetoder.

xii) Att verka för hälsosam och 
ansvarsfull konsumtion av produkterna på 
den inre marknaden och/eller att informera 
om skador med anknytning till farliga 
konsumtionsmönster.

xii) Att verka för hälsosam och 
ansvarsfull konsumtion av produkterna på 
den inre marknaden och/eller att informera 
om skador med anknytning till farliga 
konsumtionsmönster.

xiii) Att främja konsumtion och/eller 
tillhandahålla information om produkterna 
på den inre marknaden och på externa 
marknader.

xiii) Att främja konsumtion och/eller 
tillhandahålla information om produkterna 
på den inre marknaden och på externa 
marknader.

xiv) Att bidra till hanteringen av 
biprodukter och till minskningen och 
hanteringen av avfall.

xiv) Att bidra till hanteringen av 
biprodukter och till minskningen och 
hanteringen av avfall.

xv) Att fastställa standardklausuler för 
värdefördelning i den mening som avses i 
artikel 172a, inbegripet marknadsbonusar 
och -förluster, som fastställer hur en 
förändring av de berörda produkternas 
relevanta marknadspriser eller andra 
råvarumarknader ska fördelas dem 
emellan.

xv) Att fastställa standardklausuler för 
värdefördelning i den mening som avses i 
artikel 172a, inbegripet marknadsbonusar 
och -förluster, som fastställer hur en 
förändring av de berörda produkternas 
relevanta marknadspriser eller andra 
råvarumarknader ska fördelas dem 
emellan.

xvi) att genomföra åtgärder för att 
förebygga och hantera risker för djurens 
hälsa, växtskyddet och miljön.

xvi) att genomföra åtgärder för att 
förebygga och hantera risker för djurens 
hälsa, växtskyddet och miljön.

1a. Medlemsstaterna får på begäran 
besluta att bevilja mer än ett erkännande 

1a. Medlemsstaterna får på begäran 
besluta att bevilja mer än ett erkännande 
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till en branschorganisation som är verksam 
inom flera av de sektorer som anges i 
artikel 1.2, under förutsättning att 
branschorganisationen uppfyller de villkor 
som anges i punkt 1 och, i tillämpliga fall, i 
punkt 3 för varje sektor för vilken den 
söker erkännande. 

till en branschorganisation som är verksam 
inom flera av de sektorer som anges i 
artikel 1.2, under förutsättning att 
branschorganisationen uppfyller de villkor 
som anges i punkt 1 och, i tillämpliga fall, i 
punkt 3 för varje sektor för vilken den 
söker erkännande. 

2. I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna på grundval av objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier besluta 
att villkoret i artikel 158.1 c är uppfyllt 
genom att begränsa antalet 
branschorganisationer på regional eller 
nationell nivå, om detta krävs enligt 
nationella bestämmelser som införts före 
den 1 januari 2014 och om detta inte 
försämrar den inre marknadens funktion.

2. I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna på grundval av objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier besluta 
att villkoret i artikel 158.1 c är uppfyllt 
genom att begränsa antalet 
branschorganisationer på regional eller 
nationell nivå, om detta krävs enligt 
nationella bestämmelser som införts före 
den 1 januari 2014 och om detta inte 
försämrar den inre marknadens funktion.

3. Med avvikelse från punkt 1 får 
medlemsstaterna, när det gäller sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter, erkänna 
branschorganisationer som

3. Med avvikelse från punkt 1 får 
medlemsstaterna, när det gäller sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter, erkänna 
branschorganisationer som

a) formellt har begärt ett erkännande 
och är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktion av obehandlad mjölk och till 
minst ett av följande led i leveranskedjan: 
bearbetning av eller handel med, inklusive 
distribution av, produkter från sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter,

a) formellt har begärt ett erkännande 
och är sammansatta av företrädare för 
ekonomisk verksamhet knuten till 
produktion av obehandlad mjölk och till 
minst ett av följande led i leveranskedjan: 
bearbetning av eller handel med, inklusive 
distribution av, produkter från sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter,

b) har bildats på initiativ av samtliga 
eller några av de företrädare som avses i 
led a,

b) har bildats på initiativ av samtliga 
eller några av de företrädare som avses i 
led a,

c) i en eller flera regioner inom 
unionen, med beaktande av 
branschorganisationernas medlemmars och 
konsumenternas intressen, genomför en 
eller flera av nedanstående aktiviteter, dvs.

c) i en eller flera regioner inom 
unionen, med beaktande av 
branschorganisationernas medlemmars och 
konsumenternas intressen, genomför en 
eller flera av nedanstående aktiviteter, dvs.

i) förbättrar kunskapen om och 
insynen i produktion och marknad, bland 
annat genom offentliggörande av statistiska 
uppgifter om priser, volymer och om 
giltighetstiden för tidigare ingångna avtal 
om leveranser av obehandlad mjölk, samt 
genom tillhandahållande av analyser av 
potentiell framtida marknadsutveckling på 
regional, nationell och internationell nivå,

i) förbättrar kunskapen om och 
insynen i produktion och marknad, bland 
annat genom offentliggörande av statistiska 
uppgifter om priser, volymer och om 
giltighetstiden för tidigare ingångna avtal 
om leveranser av obehandlad mjölk, samt 
genom tillhandahållande av analyser av 
potentiell framtida marknadsutveckling på 
regional, nationell och internationell nivå,
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ii) bidrar till en bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden, 
särskilt genom forskning och 
marknadsundersökningar,

ii) bidrar till en bättre samordning av 
produkternas utsläppande på marknaden, 
särskilt genom forskning och 
marknadsundersökningar,

iii) främjar konsumtion av och 
tillhandahåller information om mjölk och 
mjölkprodukter på såväl den inre 
marknaden som externa marknader,

iii) främjar konsumtion av och 
tillhandahåller information om mjölk och 
mjölkprodukter på såväl den inre 
marknaden som externa marknader,

iv) utforskar potentiella 
exportmarknader,

iv) utforskar potentiella 
exportmarknader,

v) utarbetar standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna för 
försäljning av obehandlad mjölk till köpare 
eller för leverans av bearbetade produkter 
till distributörer och återförsäljare, med 
hänsyn till behovet av att uppnå rättvisa 
konkurrensvillkor och undvika en 
snedvridning av marknaden,

v) utarbetar standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna för 
försäljning av obehandlad mjölk till köpare 
eller för leverans av bearbetade produkter 
till distributörer och återförsäljare, med 
hänsyn till behovet av att uppnå rättvisa 
konkurrensvillkor och undvika en 
snedvridning av marknaden,

vi) ger den information och bedriver 
den forskning som behövs för att styra 
produktionen till produkter som bättre 
motsvarar marknadens behov och 
konsumenternas smak och förväntningar, 
särskilt när det gäller produktkvalitet och 
miljöskydd,

vi) ger den information och bedriver 
den forskning som behövs för att styra 
produktionen till produkter som bättre 
motsvarar marknadens behov och 
konsumenternas smak och förväntningar, 
särskilt när det gäller produktkvalitet och 
miljöskydd,

vii) behåller och utvecklar 
mejerisektorns produktionspotential genom 
att bland annat främja innovations- och 
stödprogram för tillämpad forskning och 
utveckling i syfte att utnyttja mjölkens och 
mjölkprodukternas fulla potential, och 
särskilt för att skapa mervärdesprodukter 
som är attraktivare för konsumenterna,

vii) behåller och utvecklar 
mejerisektorns produktionspotential genom 
att bland annat främja innovations- och 
stödprogram för tillämpad forskning och 
utveckling i syfte att utnyttja mjölkens och 
mjölkprodukternas fulla potential, och 
särskilt för att skapa mervärdesprodukter 
som är attraktivare för konsumenterna,

viii) undersöker på vilket sätt det skulle 
gå att begränsa användningen av 
veterinärläkemedel, förbättra hanteringen 
av andra produktionselement och förbättra 
såväl livsmedelssäkerheten som djurhälsan,

viii) undersöker på vilket sätt det skulle 
gå att begränsa användningen av 
veterinärläkemedel, förbättra hanteringen 
av andra produktionselement och förbättra 
såväl livsmedelssäkerheten som djurhälsan,

ix) utvecklar metoder och medel för att 
förbättra produktkvaliteten i alla 
produktions- och saluföringsled,

ix) utvecklar metoder och medel för att 
förbättra produktkvaliteten i alla 
produktions- och saluföringsled,

x) tillvaratar potentialen hos 
ekologiskt jordbruk och skyddar och 
främjar sådant jordbruk samt produktionen 
av produkter med ursprungsbeteckningar, 

x) tillvaratar potentialen hos 
ekologiskt jordbruk och skyddar och 
främjar sådant jordbruk samt produktionen 
av produkter med ursprungsbeteckningar, 
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kvalitetsmärkningar och geografiska 
beteckningar, och

kvalitetsmärkningar och geografiska 
beteckningar, och

xi) främjar integrerad produktion eller 
andra miljövänliga produktionsmetoder,

xi) främjar integrerad produktion eller 
andra miljövänliga produktionsmetoder,

xii) Att fastställa standardklausuler för 
värdefördelning i den mening som avses i 
artikel 172a, inbegripet marknadsbonusar 
och -förluster, som fastställer hur en 
förändring av de berörda produkternas 
relevanta marknadspriser eller andra 
råvarumarknader ska fördelas dem 
emellan. och

xii) Att fastställa standardklausuler för 
värdefördelning i den mening som avses i 
artikel 172a, inbegripet marknadsbonusar 
och -förluster, som fastställer hur en 
förändring av de berörda produkternas 
relevanta marknadspriser eller andra 
råvarumarknader ska fördelas dem 
emellan. och

xiii) att genomföra åtgärder för att 
förebygga och hantera risker för djurens 
hälsa, växtskyddet och miljön.

xiii) att genomföra åtgärder för att 
förebygga och hantera risker för djurens 
hälsa, växtskyddet och miljön.

Or. fr
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Ändringsförslag277/rev
Eric Andrieu
för S&D-gruppen
Benoît Biteau
för GUE/NGL-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 26a (ny)Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 219b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 219b 
Åtgärder för att stabilisera produktionen 
under perioder med allvarliga 
marknadsstörningar
1. När kommissionen har antagit 
delegerade akter i enlighet med artikel 
219a har den, om det är sannolikt att 
allvarliga marknadsobalanser kvarstå 
eller förvärras, befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
227, som kompletterar denna förordning i 
syfte att komplettera åtgärderna i artikel 
219a genom att införa en avgift på alla 
producenter i någon av de sektorer som 
avses i artikel 1.2, vilka ökar sin leverans 
jämfört med samma period föregående år
a) över samma tidsperiod som 
definieras i artikel 219a när det föreligger 
vederbörligen motiverade och tvingande 
skäl,
b) över en ny minskningsperiod, om 
deltagandet av producenter enligt artikel 
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219a inte har varit tillräckligt för att 
balansera om marknaden.
2. När kommissionen inleder den 
åtgärd som avses i punkt 1 ska den ta i 
beaktande hur produktionskostnaderna 
utvecklas och särskilt kostnaden för 
insatsvaror.
3. I syfte att säkerställa att detta 
system genomförs effektivt och korrekt 
ska kommissionen ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 227 anta delegerade 
akter som kompletterar denna förordning 
genom att fastställa följande:
a) Storleken på och de villkor som 
styr den avgift som åläggs de producenter 
som ökar sina volymer eller kvantiteter 
under minskningsperioden.
b) De särskilda villkoren för 
genomförandet som kompletterar detta 
system med det volymminskningssystem 
som avses i artikel 219a.
4. Dessa åtgärder kan vid behov 
åtföljas av andra åtgärder enligt denna 
förordning, särskilt åtgärder enligt artikel 
222.
5. Om de åtgärder som vidtas i 
enlighet med artikel 219a och punkterna 
1–4 i denna artikel fortfarande är 
otillräckliga för att åtgärda allvarliga 
obalanser på marknaden, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
227 för att komplettera de åtgärder som 
föreskrivs i artikel 219a och i den här 
artikeln genom att införa obligatoriska 
volymminskningar för en viss period för 
alla producenter inom någon av de 
sektorer som anges i artikel 1.2 i denna 
förordning. I så fall ska en avgift åläggas 
alla producenter som inte minskar sin 
produktion med den procentsats som 
krävs.
De obligatoriska volymminskningarna ska 
införas antingen
a) under samma tidsperiod som den 
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som definieras i artikel 219a när det 
föreligger vederbörligen motiverade och 
tvingande skäl, eller
b) under en ny minskningsperiod, om 
producenternas deltagande i enlighet med 
artikel 219a och/eller den här artikeln 
inte har varit tillräckligt för att återställa 
balansen på marknaden.
Den nya minskningsperiod som avses i 
andra stycket led b får vid behov 
förlängas. I syfte att säkerställa att detta 
system genomförs effektivt och korrekt 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
227 för att komplettera denna förordning 
genom att fastställa följande:
a) Längden på perioden för den 
obligatoriska minskningen av 
produktionsvolymerna och vid behov en 
förlängning av denna.
b) Procentsatsen för den 
obligatoriska minskningen för varje 
producent.
c)  Nivån på och villkoren för den 
avgift som åläggs producenter som inte 
minskar sina produktionsvolymer under 
perioden med minskad produktion.
d) De särskilda villkoren för 
tillämpningen av denna obligatoriska 
produktionsminskning i enlighet med 
artikel 219a och punkterna 1–4 i denna 
artikel.”

Or. fr


