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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter 
och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 
228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta 
randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån 
för de mindre Egeiska öarna
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0394),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2, 114, 118 första stycket och 349 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C8-0246/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ..., 1,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ..., 2,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetkontrollutskottet, utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt utskottet för regional utveckling 
(A8-0000/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Eftersom jordbruksföretagens 
strukturer kan variera avsevärt inom en 
medlemsstat och företagens storlek också 
kan variera från en region till en annan, 
bör medlemsstaterna kunna definiera 
begreppet ”företag” på regional nivå 
inom ramen för ordningen för tillstånd 
för plantering, för att kunna ta hänsyn till 
de särskilda behoven i de olika regionerna 
inom ramen för ordningen för tillstånd 
för nyplantering.

Or. fr

Motivering

Definitionen av jordbruksföretag måste anpassas till de villkor som gäller för vinodling. I dag 
definieras jordbruksföretag i förordning (EG) nr 1307/2013 så här:”samtliga enheter som 
används för jordbruksverksamhet och drivs av en jordbrukare och som är belägna i en och 
samma medlemsstat”. Denna definition stämmer dåligt överens med ett regionalt synsätt på 
förvaltningen av vinodlingspotentialen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Definitionen för begreppet 
ursprungsbeteckning bör anpassas efter 
den definition som ges i avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter12 (Trips-avtalet), vilket 
godkändes av rådet genom beslut 
94/800/EG13, särskilt artikel 22.1, 
såtillvida att namnet bör ange att 
produkten har sitt ursprung i en viss 
region eller ort.

utgår

__________________
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12 Multilaterala förhandlingar i 
Uruguayrundan (1986-1994) - Bilaga 1 -
Bilaga 1C - Avtal om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (WTO), 
(EUT L 336, 23.12.1994, s. 214).

13 Rådets beslut 94/800/EG av den 22 
december 1994 om ingående, på 
Europeiska gemenskapens vägnar -vad 
beträffar frågor som omfattas av dess 
behörighet- av de avtal som är resultatet 
av de multilaterala förhandlingarna i 
Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, 
23.12.1994, s. 1).

Or. fr

Motivering

Eftersom vi har valt den definition av ”ursprungsbeteckning” som förekommer i den 
internationella Lissabonöverenskommelsen passar detta skäl inte längre in eftersom det 
hänvisar till den definition av begreppet ”ursprungsbeteckning” som förekommer i avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Med tanke på den ständigt ökande 
efterfrågan från konsumenterna på nya 
vinprodukter som har en lägre 
alkoholhalt än den lägsta verkliga 
alkoholhalt för vinprodukter som anges i 
bilaga VII del II till förordning (EU) 
nr 1308/2013 bör det göras möjligt att 
producera sådana innovativa 
vinprodukter även i unionen.

utgår

Or. fr

Motivering

Den här nya kategorin med avalkoholiserat vin stämmer inte överens med definitionen av 
”vin” i bilaga VII del II i COM-dokumentet. Avalkoholiserat vin kräver tillsättning av aromer 
för att kompensera alkoholförlusten och liknar industriella produkter. Dessa vinbaserade 
produkter kan inte omfattas av reglerna för den samlade marknadsordningen utan hör hemma 
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i förordning 251/2014 om aromatiserade vinprodukter.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det är därför nödvändigt att 
fastställa definitioner för 
avalkoholiserade vinprodukter och delvis 
avalkoholiserade vinprodukter. 
Definitionerna bör utformas med hänsyn 
tagen till de definitioner som ges i 
följande resolutioner från Internationella 
vinorganisationen (OIV): OIV-ECO 433-
2012 Beverage Obtained By Partial 
Dealcoholisation of Wine och OIV-ECO 
523-2016 Wine With An Alcohol Content 
Modified by Dealcoholisation.

utgår

Or. fr

Motivering

Den här nya kategorin med avalkoholiserat vin stämmer inte överens med definitionen av 
”vin” i bilaga VII del II i COM-dokumentet. Avalkoholiserat vin kräver tillsättning av aromer 
för att kompensera alkoholförlusten och liknar industriella produkter. Dessa vinbaserade 
produkter kan inte omfattas av reglerna för den samlade marknadsordningen utan hör hemma 
i förordning 251/2014 om aromatiserade vinprodukter.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I syfte att säkerställa att reglerna 
om märkning och presentation av 
produkter inom vinsektorn även gäller 
avalkoholiserade eller delvis 
avalkoholiserade vinprodukter, att det 
fastställs regler om metoderna för 
avalkoholisering för framställning av 
vissa avalkoholiserade eller delvis 
avalkoholiserade vinprodukter inom 

utgår



PR\1167245SV.docx 9/77 PE623.922v01-00

SV

unionen och att det fastställs regler om 
villkoren för användning av 
nedläggningar inom vinsektorn i syfte att 
se till att konsumenterna skyddas från 
vilseledande användning av 
nedläggningar i samband med vissa 
drycker och om farliga material som 
används vid nedläggning och som kan 
förorena dryckerna, bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. I syfte 
att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

Or. fr

Motivering

Den här nya kategorin med avalkoholiserat vin stämmer inte överens med definitionen av 
”vin” i bilaga VII del II i COM-dokumentet. Avalkoholiserat vin kräver tillsättning av aromer 
för att kompensera alkoholförlusten och liknar industriella produkter. Dessa vinbaserade 
produkter kan inte omfattas av reglerna för den samlade marknadsordningen utan hör hemma 
i förordning 251/2014 om aromatiserade vinprodukter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 1 – punkt 1
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 1.1 ska ersättas med 
följande:

1. Genom denna förordning upprättas en 
samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter, vilket betyder de 
produkter som förtecknas i bilaga I till 
fördragen, med undantag för de fiskeri- och 
vattenbruksprodukter enligt definitionen i 
unionens lagstiftningsakter om den 
gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter.

”1. Genom denna förordning upprättas en 
samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter, vilket betyder de 
produkter som förtecknas i bilaga I till 
fördragen, med undantag för de fiskeri- och 
vattenbruksprodukter enligt definitionen i 
unionens lagstiftningsakter om den 
gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter. I denna 
förordning fastställs offentliga 
standarder, regler för att säkerställa 
öppenhet på marknaderna och verktyg för 
krishantering som gör det möjligt för 
offentliga instanser, och i första hand 
kommissionen, att övervaka, förvalta och 
reglera jordbruksmarknaderna. Genom 
denna förordning sammanförs de medel 
som står till kommissionens förfogande 
för att fullgöra skyldigheterna i fråga om 
samarbete med de myndigheter som 
ansvarar för regleringen av 
finansmarknaderna i enlighet med 
förordning (EG) nr 65/2014 och 
förordning (EG) nr 596/2014.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Genom att plocka bort sektorsåtgärderna från förordningen om den samlade 
marknadsordningen och i stället föra in dem i den nya förordningen om strategiska planer 
lägger kommissionen förordningens fokus på de medel som står till de offentliga instansernas 
förfogande för att förbättra marknadernas funktion genom att fastställa offentliga standarder, 
regler för öppenhet och verktyg för krishantering. Genom den föreslagna ändringen klargörs 
också den skyldighet att samarbeta med tillsynsmyndigheter på finansmarknaderna som följer 
av översynen av direktivet om finansiella marknader (Mifid II – artikel 79.7) och 
marknadsmissbruksförordningen (artikel 25).
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 7 – punkt 1 – led f

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3a) I artikel 7.1 ska led f ersättas med 
följande:

f) När det gäller griskött, 1 509,39
EUR/ton för slaktkroppar av gris av 
standardkvalitet på grundval av slaktvikt 
och slaktkropparnas innehåll av magert 
kött i enlighet med den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar av gris som 
avses i punkt B i bilaga IV enligt följande: 
i) Slaktkroppar som väger minst 60 kg men 
mindre än 120 kg: klass E. ii) Slaktkroppar 
som väger 120–180 kg: klass R.

”f) När det gäller griskött, 1 400 EUR/ton 
för slaktkroppar av gris av standardkvalitet 
på grundval av slaktvikt och 
slaktkropparnas innehåll av magert kött i 
enlighet med den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar av gris som 
avses i punkt B i bilaga IV enligt följande: 
i) Slaktkroppar som väger minst 60 kg men 
mindre än 120 kg: klass E. ii) Slaktkroppar 
som väger 120–180 kg: klass R. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Interventionspriset för griskött justerades inte nedåt som de andra eftersom griskött inte 
längre omfattades av offentlig intervention. För att bevara karaktären av skyddsnät under 
produktionskostnaderna föreslås det att denna tröskel uppdateras något nedåt.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 7 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I artikel 7.1 ska följande led läggas 
till:

ga) När det gäller lammkött, 4 500 
euro/100 kg för slaktkroppar av lamm 
under 12 månader.
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Or. fr

Motivering

Interventionspriset för lammkött kommer att utgöra ett skyddsnät vid allvarliga 
marknadskriser. Det ligger under produktionskostnaderna och noteringarna de senaste 5 
åren.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 7 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3c) Artikel 7.2 ska ersättas med 
följande:

2. De referenströsklar som föreskrivs i 
punkt 1 ska ses över av kommissionen med 
hänsyn till objektiva kriterier, särskilt 
produktionsutveckling, 
produktionskostnader (särskilt insatsvaror) 
och marknadstendenser. Vid behov ska
referenströsklarna uppdateras i enlighet 
med det sedvanliga 
lagstiftningsförfarandet med hänsyn till 
produktions- och marknadsutvecklingen.

”2. De referenströsklar som föreskrivs i 
punkt 1 ska ses över av kommissionen med 
hänsyn till objektiva kriterier, särskilt 
produktionsutveckling, 
produktionskostnader (särskilt insatsvaror) 
och marknadstendenser. Referenströsklarna 
ska uppdateras varje år i förhållande till 
inflationen. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Referenströsklarna har inte uppdaterats sedan sänkningarna under de första åren på 2000-
talet. Eftersom de satts på en nivå som ligger långt under de genomsnittliga 
produktionskostnaderna i Europa kan en inflationsindexering inte ge upphov till några 
inflationseffekter, utan kommer bara att höja det skyddsnät som för närvarande är för lågt.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3d (nytt)
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Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 11 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) I artikel 11 ska följande led läggas 
till:

ea) Vitsocker.

Or. fr

Motivering

Det finns allvarliga risker för marknadsstörningar inom sektorerna för får- och griskött med 
tanke på brexit och den sanitära situationen (svinpest). Situationen på sockermarknaden är 
också oroande. Dessa tre produkter kan komma i fråga för privat lagring, och det föreslås 
därför att de läggs till i förteckningen över produkter som kan komma i fråga för offentlig 
intervention.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 11 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3e) I artikel 11 ska följande led läggas 
till:

eb) Färskt, kylt eller fryst fårkött enligt 
KN-nummer NC 0204.

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 11 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3f) I artikel 11 ska följande led läggas 
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till:

ec) Färskt, kylt eller fryst griskött enligt 
KN-nummer ex 203.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3g (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 12

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3g) Artikel 12 ska ersättas med 
följande:

Artikel 12 ”Artikel 12

Perioder för offentlig intervention Perioder för offentlig intervention

Offentlig intervention får ske under 
följande perioder:

Offentlig intervention får ske under 
följande perioder:

a) 1 november–31 maj för vanligt vete, 
durumvete, korn och majs.

a) Under hela året för vanligt vete, 
durumvete, korn och majs.

b) 1 april–31 juli för paddyris. b) Under hela året för paddyris.

c) Under hela året för nöt- och kalvkött. c) Under hela året för nöt- och kalvkött.

d) 1 mars–30 september för smör och 
skummjölkspulver.

d) Under hela året för smör och 
skummjölkspulver.

da) Under hela året för fårkött.

db) Under hela året för griskött.

dc) Under hela året för vitsocker. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Referenströsklarna för intervention sänktes under tidigare reformer till en nivå som var 
tillräckligt låg för inte kunna fungera som automatisk avsättning, vilket till exempel var fallet 
på 1980-talet. Därför behöver interventionerna inte längre begränsas till vissa perioder, och 
på så sätt kan regleringsmyndigheterna reagera snabbare vid kriser. Vi kunde för övrigt 
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konstatera att detta var en bidragande faktor vid den senaste mjölkkrisen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3h (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 16 – punkt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3h) I artikel 16 ska följande punkt 
läggas till:

3a. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om vilka företag som 
använt sig av offentlig intervention och 
vilka som köpt offentliga 
interventionslager för att kunna uppfylla 
kraven i punkterna 1 och 3.

Or. fr

Motivering

Information om köpare av offentliga interventionslager lämnas inte systematiskt till 
kommissionen, som därför inte kan fastställa exakt vilka marknadsstörningseffekter som 
uppstår och inte heller se till att internationella överenskommelser respekteras. Detta är ännu 
viktigare med tanke på att lagren kan säljas genom upphandlingsförfaranden till ett pris långt 
under inköpspriset, där mellanskillnaden kan betraktas som en form av stöd.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 61

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4a) Artikel 61 ska ersättas med 
följande:

Artikel 61 ”Artikel 61

Giltighetstid Giltighetstid

Den ordning för tillstånd för plantering av 
vinstockar som fastställs i detta kapitel ska 
gälla från den 1 januari 2016 till den 31 

Den ordning för tillstånd för plantering av 
vinstockar som fastställs i detta kapitel ska 
ses över av kommissionen 2023 i syfte att 
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december 2030 med en översyn efter 
halva tiden som ska göras av 
kommissionen i syfte att utvärdera hur 
ordningen fungerar och i lämpliga fall 
lämna förslag.

utvärdera hur ordningen fungerar för att i 
lämpliga fall lämna förslag på hur 
effektiviteten kan förbättras. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX:32013R1308)

Motivering

Ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, som ersatte systemet med 
planteringsrätter under 2013 års reform, har visat sig fungera väl. Ordningen bör därför 
permanentas samtidigt som man bibehåller skyldigheten att göra utvärderingar för att vid 
behov genomföra förbättringar. Tidpunkten för utvärderingen är satt så pass tidigt att man 
hinner ta hänsyn till resultaten när nästa period planeras.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 63 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 63.2 ska följande led 
läggas till:

ba) fastställa – i samband med 
förvaltningen av ordningen för tillstånd 
för plantering av vinstockar och om 
behovet finns på regional nivå – ett 
maximalt avstånd mellan 
vinodlingsföretagets säte och det yttersta 
odlade skiftet.

Or. fr

Motivering

Definitionen av jordbruksföretag måste anpassas till de villkor som gäller för vinodling. I dag 
definieras jordbruksföretag i förordning (EG) nr 1307/2013 så här:”samtliga enheter som 
används för jordbruksverksamhet och drivs av en jordbrukare och som är belägna i en och 
samma medlemsstat”. Denna definition stämmer dåligt överens med ett regionalt synsätt på 
förvaltningen av vinodlingspotentialen.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 63 – punkt 3 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5b) I artikel 63.3 ska led b ersättas 
med följande:

b) Behovet av att undvika en 
väldokumenterad risk för en betydande
devalvering av en särskild skyddad 
ursprungsbeteckning eller en skyddad 
geografisk beteckning.

”b) Behovet av att undvika risk för 
devalvering av en särskild skyddad 
ursprungsbeteckning eller en skyddad 
geografisk beteckning.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Motivering

Ordalydelsen i led b är svårtolkad. Den klargörs och kompletteras med led ba.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 63 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) I artikel 63.3 ska följande led 
läggas till:

ba) Strävan att bidra till utvecklingen av 
berörda produkter och samtidigt bevara 
kvaliteten. 

Or. fr

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5d (nytt)
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Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5d) I artikel 64.1 andra stycket ska 
inledningen ersättas med följande:

Medlemsstaterna får vid tillämpningen av 
denna artikel tillämpa ett eller flera av 
följande objektiva och icke-
diskriminerande behörighetskriterier:

”Medlemsstaterna får vid tillämpningen av 
denna artikel, på nationell eller regional 
nivå, tillämpa ett eller flera av följande 
objektiva och icke-diskriminerande 
behörighetskriterier: ”

Or. fr

Motivering

När tillstånd ges för nyplantering kan medlemsstaterna tillämpa tillståndskriterier på 
nationell nivå. Genom denna ändring klargörs att detta även kan göras på regional nivå.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 65 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5e) I artikel 65 ska följande stycke 
läggas till:

Vid tillämpning av artikel 63.2 ska en 
medlemsstat införa ett officiellt 
förhandsförfarande som medger att 
hänsyn tas till ståndpunkterna från 
regionalt erkända representativa 
branschorganisationer, i enlighet med den 
berörda medlemsstatens lagstiftning.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att företrädare för nationella och regionala branschorganisationer deltar i 
förfarandet för utfärdande av tillstånd för nyplantering i enlighet med artikel 63.2.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 73

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5f) Artikel 73 ska ersättas med 
följande:

Artikel 73 ”Artikel 73

Tillämpningsområde Tillämpningsområde

Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra bestämmelser beträffande 
jordbruksprodukter och utan att det 
påverkar de bestämmelser som inom den 
veterinära sektorn, den fytosanitära sektorn 
och inom livsmedelssektorn antagits för att 
säkra att produkterna är förenliga med 
hygien- och hälsonormerna samt för att 
skydda människors, växters och djurs hälsa 
fastställs i detta avsnitt regler avseende 
handelsnormer.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra bestämmelser beträffande 
jordbruksprodukter och utan att det 
påverkar de bestämmelser som inom den 
veterinära sektorn, den fytosanitära sektorn 
och inom livsmedelssektorn antagits för att 
säkra att produkterna är förenliga med 
hygien- och hälsonormerna samt för att 
skydda människors, växters och djurs hälsa
och säkerställa konkurrens på lika villkor 
mellan producenter i EU och producenter 
i tredjeländer, fastställs i detta avsnitt 
regler avseende handelsnormer.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Den samlade marknadsordningen innehåller regler för saluföring av ett stort antal produkter. 
Produkter som inte följer dessa regler får inte släppas ut på EU-marknaden. Dessa 
handelsnormer måste säkerställa att europeiska producenters konkurrensvillkor respekteras i 
förhållande till tredjeländer för att säkerställa likvärdighetsprincipen.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5g (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 75 – punkt 1 – led ia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5g) I artikel 75.1 ska följande led 
läggas till:

ia) Nöt- och kalvkött.

Or. fr

Motivering

Sektorn för nöt- och kalvkött ingår för närvarande inte i förteckningen över sektorer för vilka
handelsnormer kan fastställas.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5h (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 75 – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5h) I artikel 75.1 ska följande led 
läggas till:

ib) Fårkött.

Or. fr

Motivering

Sektorn för fårkött ingår för närvarande inte i förteckningen över sektorer för vilka 
handelsnormer kan fastställas.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5i (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 75 – punkt 1 – led ic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5i) I artikel 75.1 ska följande led 
läggas till:

ic) Griskött.
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Or. fr

Motivering

Sektorn för griskött ingår för närvarande inte i förteckningen över sektorer för vilka 
handelsnormer kan fastställas.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5j (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 75 – punkt 1 – led id (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5j) I artikel 75.1 ska följande led 
läggas till:

id) Mjölk och mjölkprodukter.

Or. fr

Motivering

Sektorn för mjölk och mjölkprodukter ingår för närvarande inte i förteckningen över sektorer 
för vilka handelsnormer kan fastställas.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5k (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 75 – punkt 3 – led g

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5k) I artikel 75.3 ska led g ersättas 
med följande:

g) Typ av jordbruks- och 
produktionsmetod, inbegripet oenologiska 
metoder och avancerade system för hållbar 
produktion.

”g) Typ av jordbruks- och 
produktionsmetod, inbegripet oenologiska 
metoder, metoder för utfodring av djur
och avancerade system för hållbar 
produktion. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Även metoder för utfodring av djur kan omfattas av handelsnormer.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5l (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 75 – punkt 3 – led j

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5l) I artikel 75.3 ska led j ersättas med 
följande:

j) Produktionsplats och/eller ursprung, med 
undantag av fjäderfäkött och bredbara 
fetter.

”j) Produktionsplats och/eller ursprung.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Konsumenterna i EU kräver mer och mer information om produktionsplatser och ursprung 
för alla produkter de köper.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5m (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 75 – punkt 3 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5m) I artikel 75.3 ska följande led 
läggas till:

ma) Djurskydd.

Or. fr
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Motivering

Även djurskydd kan omfattas av handelsnormer.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led a
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 93 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) vars kvalitet eller egenskaper helt 
eller väsentligen beror på en viss 
geografisk omgivning med de naturliga 
faktorer och, om relevant, de mänskliga 
faktorer som förknippas med den,

i) vars kvalitet eller egenskaper helt 
eller väsentligen beror på en viss 
geografisk omgivning och naturliga och 
mänskliga faktorer.

Or. fr

Motivering

Definitionen av ”ursprungsbeteckning” i det här ändringsförslaget bygger på den definition 
som ges på internationell nivå i Lissabonöverenskommelsen, samtidigt som hänsyn tas till 
EU:s särdrag.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 93 – punkt 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I artikel 93.1 a ska följande led 
läggas till:

iia) vars namn traditionellt används på en 
bestämd plats,

Or. fr

Motivering

Definitionen av ”ursprungsbeteckning” i det här ändringsförslaget bygger på den definition 
som ges på internationell nivå i Lissabonöverenskommelsen.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led a
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 93 – punkt 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 druvsort som 
uppkommit genom en korsning mellan 
arten Vitis vinifera, Vitis Labrusca och 
andra arter av släktet Vitis.”.

Or. fr

Motivering

Kommissionen föreslår en utvidgning av de druvsorter som godkänns för plantering och 
nyplantering. Dessa nya sorter måste kunna användas i produkter med ursprungsbeteckning 
av vinodlare som så önskar, om deras stat beslutar att klassificera dem och därmed ge dem 
tillstånd på deras territorium.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 103 – punkt 2 – led a – led ii

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(13a) I artikel 103.2 a ska led ii ersättas 
med följande:

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, försämras 
eller urvattnas. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539613221684&uri=CELEX:32013R1308)
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att stärka bestämmelserna om skyddad ursprungsbeteckning 
eller skyddad geografisk beteckning inom vinsektorn.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 103 – punkt 2 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(13b) I artikel 103.2 ska led b ersättas 
med följande:

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 det 
skyddade namnet har översatts eller åtföljs 
av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, 
”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, 
”smak”, ”liknande” eller dylikt, även när 
produkterna i fråga används som 
ingredienser. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Motivering

Det är viktigt att stärka bestämmelserna om skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade 
geografiska beteckningar inom vinsektorn, om produkterna används som ingredienser i ett 
livsmedel. En sådan bestämmelse finns redan i förordning (EG) nr 1151/2012 om 
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 103 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13c) I artikel 103.2 ska följande led 
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läggas till:

da) Varje användning som i ond tro görs 
av ett domännamn som liknar eller kan 
leda till sammanblandning, helt eller 
delvis, med en skyddad beteckning.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att stärka bestämmelserna för skydd av geografiska ursprungsbeteckningar på 
internet genom att komplettera den befintliga lagstiftningen. Här handlar det särskilt om 
skydd av domännamn.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 17
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 116a – punkt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att kontrollera efterlevnaden av 
uppdragsbeskrivningen får de behöriga 
kontrollmyndigheter eller organ med 
delegerade uppgifter som avses i artikel 
90.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 
kontrollera aktörer som är etablerade i en 
annan medlemsstat, förutsatt att de är 
involverade i förpackningen till en 
produkt som har en registrerad SUB inom 
sitt territorium. Med tanke på det 
förtroende som de kan ge operatörer och 
deras produkter mot bakgrund av 
resultaten av tidigare inspektioner, kan de 
organ med delegerade uppgifter som avses 
i artikel 90.3 i förordning (EU) nr 
1306/2013 inrikta sina kontroller på 
centrala punkter i uppdragsbeskrivningen 
som tidigare fastställts och kommit till de 
berörda aktörernas kännedom.

Or. fr

Motivering

Det finns i nuläget brister i kontrollen av SUB-viner när de lämnar den medlemsstat där de 
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produceras. För att begränsa bedrägerierna och garantera en äkta produkt måste det vara 
möjligt för kontrollorganen att utföra eller låta utföra kontroller i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 119 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I punkt 1 ska följande led läggas 
till:

ga) Näringsvärdesdeklaration, vars 
innehåll får begränsas till enbart 
energivärdet.

Or. fr

Motivering

Energivärdet på vin ska anges på etiketten.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18 – led ab (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 119 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) I punkt 1 ska följande led läggas 
till:

gb) Ingrediensförteckning.

Or. fr

Motivering

Ingrediensförteckningen för vin ska anges på etiketten.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18 – led ac (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 119 – punkt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) I artikel 119 ska följande punkt 
läggas till:

3a. Med avvikelse från punkt 1 led gb får 
ingrediensförteckningen även anges på 
annat sätt än på etiketten, på villkor att en 
klar och tydlig hänvisning ges på 
etiketten. Den bör inte visas tillsammans 
med annan information av kommersiell 
natur eller för marknadsföringssyften.

Or. fr

Motivering

Undantag från skyldigheten att ange ingredienserna på vinflaskans etikett. Ingredienserna 
kan anges på annat sätt.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18 – led ad (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 119 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ad) I artikel 119 ska följande punkt 
läggas till:

3b. För att garantera enhetlig tillämpning 
av punkt 1 led ga ska energivärdet anges 
per 100 ml. Det kan också uttryckas per 
portion eller enhet, på villkor att det på 
förpackningen anges hur stor en portion 
respektive enhet är och hur många 
portioner eller enheter produkten 
innehåller. Energivärdet ska

a) beräknas med hjälp av de 
omvandlingsfaktorer som anges i bilaga 
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XIV till förordning (EG) nr 1169/2011 om 
livsmedelsinformation till konsumenterna,

b) uttryckas med genomsnittsvärden som 
fastställs på grundval av

i) analyser som producenten gjort av 
produkten, eller

ii) allmänt fastställda och godkända 
uppgifter för olika vintyper.

Or. fr

Motivering

Uppgifter om bedömning av energivärdet för vin.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 19a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 121 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) I artikel 121 ska följande punkt 
läggas till:

2a. I den näringsvärdesdeklaration som 
avses i artikel 119.1 led ga kan ordet 
”energi” ersättas av bokstaven ”E”.

Or. fr

Motivering

Den obligatoriska angivelsen av ordet ”energi” på flaskan kan ersättas med bokstaven ”E” 
istället för att anges på ett eller flera officiella EU-språk. Det innebär en förenkling för 
vinproducenterna och medför lägre märkningskostnader.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 20 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 122 – punkt 1 – led b – led va (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I led b ska följande led läggas till:

va) De bestämmelser som avses i artikel 
119.1 ga.

Or. fr

Motivering

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter om regler för angivande av 
energivärde på vinetiketter.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 20 – led ab (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 122 – punkt 1 – led b – led vb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) I led b ska följande led läggas till:

vb) De bestämmelser som avses i artikel 
119.1 gb.

Or. fr

Motivering

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter om regler för angivande av 
ingredienser på vinetiketter.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 149 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) I artikel 149.2 ska led a utgå.

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Den kollektiva förhandlingsrätten för och på uppdrag av jordbrukare som är medlemmar i en 
organisation är begränsad till icke-kommersiella strukturer utan överföring av äganderätt. 
Detta innebär att de kooperativ som säljer sina medlemmars produktion är ägare till denna 
produktion. Därmed påverkas de inte av kollektiva förhandlingar, eftersom de fungerar som 
en enda enhet. Mjölken anpassas till artikel 152.1a genom strykning av hänvisningen till 
överföring av äganderätt.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 151 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22b) Artikel 151.1 ska ersättas med 
följande:

Från och med den 1 april 2015 ska de 
första köparna av obehandlad mjölk till de 
behöriga nationella myndigheterna 
deklarera vilken mängd obehandlad mjölk 
som har levererats till dem varje månad.

”Från och med den 1 april 2015 ska de 
första köparna av obehandlad mjölk till de 
behöriga nationella myndigheterna 
deklarera mängden obehandlad mjölk som 
har levererats till dem varje månad och det 
genomsnittliga priset. En åtskillnad görs 
beroende på om produktionen kommer 
från ekologiskt jordbruk eller inte. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

För att säkerställa en bättre övervakning av mjölkmarknaden bör de genomsnittliga priserna 
också deklareras, inte bara vilken mängd obehandlad mjölk som samlas in. 
Deklarationsförfarandet är redan på plats och det handlar bara om att lägga till en 
ytterligare uppgift. Argumentet att prisöverenskommelser skulle kunna försena insamlingen 
av uppgifter om volymer håller inte. Artikel 148 syftar just till att snarast möjligt fastställa 
inköpspriset genom skriftliga avtal.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 151 – stycke 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22c) I artikel 151 ska tredje stycket 
ersättas med följande:

Medlemsstater ska meddela kommissionen 
kvantiteten av den obehandlade mjölk som 
avses i första stycket.

”Medlemsstater ska meddela 
kommissionen kvantiteten och det 
genomsnittliga priset för den obehandlade 
mjölk som avses i första stycket. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

För att säkerställa en bättre övervakning av mjölkmarknaden bör de genomsnittliga priserna 
också deklareras, inte bara vilken mängd obehandlad mjölk som samlas in. 
Deklarationsförfarandet är redan på plats och det handlar bara om att lägga till en 
ytterligare uppgift. Argumentet att prisöverenskommelser skulle kunna försena insamlingen 
av uppgifter om volymer håller inte. Artikel 148 syftar just till att snarast möjligt fastställa 
inköpspriset genom skriftliga avtal.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 152 – punkt 1a – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22d) I artikel 152.1a ska första stycket 
ersättas med följande:

Med avvikelse från artikel 101.1 i EUF-
fördraget får en producentorganisation 
som är erkänd enligt punkt 1 i den här 
artikeln planera produktionen, optimera 
produktionskostnaderna, släppa ut 
produkter på marknaden och förhandla om 
avtal avseende leveransen av 

”En producentorganisation som är erkänd 
enligt punkt 1 i den här artikeln får planera 
produktionen, optimera 
produktionskostnaderna, släppa ut 
produkter på marknaden och förhandla om 
avtal avseende leveransen av 
jordbruksprodukter för sina medlemmars 
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jordbruksprodukter för sina medlemmars 
räkning, för hela eller en del av deras totala 
produktion.

räkning, för hela eller en del av deras totala 
produktion, på villkor att någon av 
verksamheterna i punkt 1 b led i–vii i 
denna artikel verkligen utövas, och 
därmed bidrar till uppfyllandet av målen i 
artikel 39 i EUF-fördraget.

De kollektiva förhandlingar som avses i 
första stycket får äga rum ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

De praktiska avtal och beslut som ingår i de uppgifter och mål som gäller för de 
producentorganisationer som definieras i den gemensamma jordbrukspolitiken omfattas inte 
av konkurrensrätten, vilket påpekats av generaladvokaten Wahl och EU-domstolen i 
endivmålet. Detta är ett undantag som följer av de uppgifter som lagstiftarna ålagt 
huvudaktörerna i den samlade marknadsordningen. Hänvisningen till artikel 101.1 i 
fördraget fyller inte längre någon funktion.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 152 – punkt 1a – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22e) I artikel 152.1a ska led a utgå.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Denna del utgår eftersom den nu ingår i stycke 1 i den ändrade artikel 152a. Dessa ändringar 
förtydligar artikel 152.1a.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 152 – punkt 1a – stycke 2 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22f) I artikel 152.1a andra stycket skall 
led b ersättas med följande:

b) förutsatt att producentorganisationen 
koncentrerar utbudet och släpper ut 
medlemmarnas produkter på marknaden, 
oavsett om äganderätten till 
jordbruksprodukterna överförs från 
producenterna till producentorganisationen
eller ej,

”b) förutsatt att producentorganisationen 
koncentrerar utbudet och släpper ut 
medlemmarnas produkter utan att
äganderätten till dessa produkter överförs 
från producenterna till 
producentorganisationen. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Den kollektiva förhandlingsrätten för och på uppdrag av jordbrukare som är medlemmar i en 
organisation är begränsad till icke-kommersiella strukturer utan överföring av äganderätt. 
Detta innebär att de producentorganisationer och kooperativ som säljer sina medlemmars 
produktion är ägare till denna produktion. Därmed påverkas de inte av kollektiva 
förhandlingar, eftersom de fungerar som en enda enhet. Hänvisningen till överföring av 
äganderätten bör därför utgå.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22g (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 157 – punkt 1 – led c – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22g) I artikel 157.1 ska led c ersättas 
med följande:

c) har bildats för ett särskilt syfte som tar i 
beaktande deras medlemmars och 
konsumenternas intressen, som framför allt 

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Branschorganisationer, som ofta leds av de dominerande ekonomiska aktörerna i sektorn, bör 
sträva efter att försvara alla sina medlemmars intressen, inbegripet de ekonomiskt mest 
sårbara aktörerna eller de som ägnar sig åt mer marginell produktion eller verksamhet.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22h (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 157 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22h) I artikel 157.1 ska följande led 
läggas till:

ca) bidrar till större öppenhet i 
handelsförbindelserna mellan de olika 
leden i kedjan, särskilt genom att utveckla 
och genomföra tekniska standarder och 
övervaka att aktörerna i kedjan efterlever 
dem,

Or. fr

Motivering

Branschorganisationerna får i dagsläget anta bestämmelser om saluföring av produkter. Men 
de kan också anta tekniska bestämmelser (fetthalt, köttmarmorering etc.) för att i kedjan 
harmonisera utvecklingen av en produkts egenskaper så att konkurrensen mellan aktörerna 
inte snedvrids. Branschorganisationerna bör därför ha i uppdrag att säkerställa 
genomförandet och övervakningen av dessa tekniska standarder.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22i (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 157 – punkt 1 – led v
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22i) I artikel 157.1 ska led v ersättas 
med följande:

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 mellan två eller flera aktörer 
i sektorn 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. Dessa 
standardavtal får innehålla relevanta 
indikatorer, ekonomiska förhållanden 
som bygger på relevanta 
produktionskostnader och utveckling av 
dessa, med beaktande av 
produktkategorier och deras olika 
avsättningsmöjligheter, 
produktvärderingsindikatorer, priser på 
jordbruks- och livsmedelsprodukter som 
noterats på marknaderna och utveckling 
av dessa samt kriterier för produktens 
sammansättning, kvalitet, spårbarhet och 
innehåll. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Branschorganisationer kan bidra till ingåendet av avtal mellan två eller flera aktörer i 
leveranskedjan (trepartsavtal) och kan ge mer detaljerad information om innehållet i de 
befintliga avtalsmodellerna. Detta skulle göra det lättare att ingå avtal inom sektorn, vilket 
skulle göra det möjligt att skapa värde, särskilt genom att förbättra kvaliteten. Detta skulle 
också bidra till att förbättra jordbrukarnas inkomster.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22j (nytt)
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Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 157 – punkt 1 – led xv

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22j) I artikel 157.1 ska led xv ersättas 
med följande:

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, inbegripet 
marknadsbonusar och -förluster, som 
fastställer hur en förändring av de berörda 
produkternas relevanta marknadspriser 
eller andra råvarumarknader ska fördelas 
mellan aktörerna i leveranskedjan. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Branschorganisationer kan spela en roll för en bättre värdefördelning i leveranskedjan. Den 
samlade marknadsordningen gör det dock möjligt att anta värdefördelningsklausuler endast 
mellan jordbrukaren och dennes första köpare. Den osäkerhet som en köpare har vad gäller 
att kunna överföra sina åtaganden gentemot köparen utgör ett negativt incitament för 
produktvärderingen inom (särskilt de långa) kedjorna och för en uppräkning av 
producenternas priser.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22k (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 164 – punkt 4 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22k) I artikel 164.1 ska led c ersättas 
med följande:

c) Utarbetande av standardavtal som är 
förenliga med unionsreglerna.

”c) Utarbetande av standardavtal och 
standardklausuler, särskilt för 
värdefördelning, som är förenliga med 
unionsreglerna. ”

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att göra det möjligt för branschorganisationerna att 
begära en utvidgning av standardklausulerna för värdefördelning, i syfte att öka insynen i 
avtalsförhållanden inom kedjorna, stärka jordbrukarnas ställning genom att göra det möjligt 
för dem att mer systematiskt dra nytta av en bättre fördelning av mervärdet och på så sätt 
förbättra deras inkomster.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22l (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 164 – punkt 4 – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22l) I artikel 164.4 ska följande led 
läggas till:

na) Utveckling, genomförande och 
övervakning av tekniska standarder, så att 
produktens egenskaper kan bedömas 
exakt.

Or. fr

Motivering
Branschorganisationerna kan anta tekniska bestämmelser (fetthalt, köttmarmorering etc.) för 
att i kedjan harmonisera utvecklingen av en produkts egenskaper så att konkurrensen mellan 
aktörerna inte snedvrids. Man bör därför inte bara kunna säkerställa genomförandet och 
övervakningen av dessa tekniska standarder utan även kunna utvidga dem till icke-
medlemmar.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22m (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 166a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22m) Följande artikel ska införas:

Artikel 166a
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Reglering av utbudet av andra produkter 
än ost, vin och skinka med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning samt nationella 
produkter med kvalitetsmärkning

1. På begäran av en 
producentorganisation erkänd enligt 
artikel 152.3, en branschorganisation 
erkänd enligt artikel 157.3 eller en grupp 
som avses i artikel 3.2 i förordning (EU) 
nr 1151/2012 får medlemsstaterna för en 
begränsad tidsperiod fastställa bindande 
bestämmelser för reglering av utbudet av 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning i enlighet med 
artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) 
nr 1151/2012 eller produkter som 
omfattas av ett nationellt kvalitetssystem.

2. De bestämmelser som avses i punkt 1 i 
denna artikel ska omfattas av en 
förhandsöverenskommelse mellan 
parterna i det geografiska område som 
avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) 
nr 1151/2012. En sådan överenskommelse 
ska slutas mellan minst två tredjedelar av 
producenterna eller deras företrädare som 
står för minst två tredjedelar av 
produktionen av den berörda produkten 
och, i förekommande fall, minst två 
tredjedelar av producenterna och 
produktionen av den berörda produkten 
inom det geografiska område som avses i 
artikel 7.1 c i förordning (EU) 
nr 1151/2012. Samma andelar ska gälla 
för antalet producenter och för 
produktionen av produkter som omfattas 
av nationella kvalitetssystem.

3. De bestämmelser som avses i punkt 1

a) ska endast avse reglering av utbudet av 
den berörda produkten och ska syfta till 
att anpassa utbudet av den berörda 
produkten till efterfrågan,

b) ska endast gälla den berörda 
produkten,

c) får inte vara bindande i mer än tre år
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men kan därefter förlängas efter en ny 
begäran i enlighet med punkt 1,

d) får inte skada handeln med andra 
produkter än de som omfattas av dessa 
bestämmelser,

e) får inte gälla transaktioner efter den 
första saluföringen av den berörda 
produkten,

f) får inte tillåta fastställande av priser, 
inte heller riktpriser eller 
rekommenderade priser,

g) får inte leda till att en alltför stor andel 
av den berörda produkten som annars 
skulle ha varit tillgänglig blockeras,

h) får inte verka diskriminerande, utgöra 
ett hinder för nya aktörer på marknaden 
eller leda till att små producenter 
påverkas negativt,

i) ska bidra till att upprätthålla kvaliteten 
(även i fråga om hälsoaspekter) och/eller 
utvecklingen av den berörda produkten.

4. De bestämmelser som avses i punkt 1 
ska offentliggöras i en officiell tidning i 
den berörda medlemsstaten.

5. Medlemsstaterna ska utföra kontroller 
för att säkerställa att de villkor som anges 
i punkt 4 uppfylls och ska, om de 
nationella myndigheterna upptäcker att 
dessa villkor inte har uppfyllts, upphäva 
de bestämmelser som avses i punkt 1.

6. Medlemsstaterna ska omedelbart 
meddela kommissionen de bestämmelser 
som de har antagit enligt punkt 1. 
Kommissionen ska underrätta de övriga 
medlemsstaterna om alla meddelanden 
om sådana bestämmelser.

7. Kommissionen får när som helst anta 
genomförandeakter som kräver att en 
medlemsstat ska upphäva de 
bestämmelser som den har infört enligt 
punkt 1, om kommissionen anser att dessa 
bestämmelser inte uppfyller villkoren i 
punkt 3, att de förhindrar eller snedvrider 
konkurrensen på en stor del av den inre 
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marknaden, att de äventyrar frihandeln 
eller uppnående av målen i artikel 39 i 
EUF-fördraget. Dessa 
genomförandeakter ska antas utan 
tillämpning av det förfarande som avses i 
artikel 229.2 eller 229.3 i denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag gör det möjligt att låta alla produkter med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning omfattas av samma möjlighet som i 
dag finns för ost, vin och skinka, nämligen att en erkänd producentorganisation eller en 
erkänd branschorganisation reglerar utbudet.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22n (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 172a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22n) Artikel 172a ska ersättas med 
följande:

Artikel 172a ”Artikel 172a

Värdefördelning Värdefördelning

Utan att det påverkar specifika 
värdefördelningsklausuler inom 
sockersektorn får jordbrukare, inbegripet 
sammanslutningar av jordbrukare, och 
deras första köpare komma överens om 
värdefördelningsklausuler, inbegripet 
marknadsbonusar och -förluster, som 
fastställer hur en förändring av de berörda 
produkternas relevanta marknadspriser 
eller andra råvarumarknader ska fördelas 
dem emellan.

Utan att det påverkar specifika 
värdefördelningsklausuler inom 
sockersektorn får jordbrukare, inbegripet
sammanslutningar av jordbrukare, och 
deras första köpare samt köpare i ett 
senare led i värdekedjan komma överens 
om värdefördelningsklausuler, inbegripet 
utvecklingen av referensmarknader, som 
fastställer hur en förändring av de berörda 
produkternas relevanta marknadspriser 
eller andra råvarumarknader ska fördelas 
dem emellan.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Motivering

Genom den föreslagna ändringen får aktörerna möjlighet att avtala 
värdefördelningsklausuler mellan två eller flera aktörer. Begreppet ”marknadsbonusar och -
förluster” är alltför specifikt för de berörda marknaderna, som endast avser ett fåtal 
produkter.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22o (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 176 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22o) I artikel 176 ska punkt 3 ersättas 
med följande:

3. Licenserna ska gälla inom hela unionen. 3. Licenserna ska gälla inom hela unionen. 
Alla uppgifter om sökande som samlats in 
av medlemsstaterna vid utfärdandet av 
licenser ska meddelas kommissionen varje 
månad.

Or. fr

Motivering

Genom artikel 177 ges kommissionen viktiga befogenheter men verkar inte använda sig 
systematisk av dessa. Uppgifterna samlas in endast en gång, utan att det skapas administrativ 
komplexitet för användarna. Kommissionen kommer också att uppmanas att föreslå 
förfaranden som fullt ut utnyttjar ny informations- och kommunikationsteknik för att minska 
bördan för användarna och optimera användningen av dessa uppgifter.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22p (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 177 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22p) I artikel 177.2 ska led d utgå.

Or. fr
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Motivering

Led d utgår i linje med kommissionens förslag om strykning av artikel 189 om import av 
hampa och hampfrön.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22q (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 182 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22q) I artikel 182.1 ska följande led 
läggas till:

ba) importvolymen för ett visst år som är 
föremål för förmånstullar som 
överenskommits mellan unionen och 
tredjeländer inom ramen för 
frihandelsavtal överskrider en viss nivå 
(nedan kallad 
marknadsexponeringsvolym).

Or. fr

Motivering

Genom detta ändringsförslag föreslås ett nytt kriterium för tillämpningen av den 
tilläggsimporttull som föreskrivs i WTO-avtalet och som bidrar till att undvika eller motverka 
negativa effekter på unionsmarknaden som kan bli följden av import.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22r (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 182 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22r) I artikel 182.1 ska andra stycket 
ersättas med följande:

Den utlösande volymen ska grunda sig på 
marknadstillträdesnivån, dvs. importen 
uttryckt som en procentandel av 
motsvarande inhemska konsumtion de 

”Den utlösande volymen ska grunda sig på 
marknadstillträdesnivån, dvs. importen 
uttryckt som en procentandel av 
motsvarande inhemska konsumtion de 
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föregående tre åren. föregående tre åren. Den ska omdefinieras 
regelbundet för att beakta utvecklingen av 
den europeiska marknadens storlek. 
Utlösningspriset ska omdefinieras 
regelbundet för att beakta utvecklingen av 
världsmarknaderna samt 
produktionskostnaderna. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Här föreslås att utlösningspriser och utlösande volymer som anmäldes till WTO för mer än 20 
år sedan ska uppdateras mot bakgrund av utvecklingen av marknadens storlek (minskad 
köttkonsumtion, brexit och övergången till en marknad med 27 medlemsstater). Man kan i 
detta sammanhang påminna om att artikel 182 gör det möjligt att undvika eller motverka 
negativa effekter på unionsmarknaden som kan bli följden av import.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22s (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 182 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22s) I artikel 182.1 ska följande stycke 
läggas till:

Marknadsexponeringsvolymen ska 
fastställas på grundval av import som är 
föremål för förmånstullar uttryckt som en 
procentandel av en hållbar total 
marknadsexponering för de berörda 
sektorerna.

Or. fr

Motivering

Genom detta ändringsförslag föreslås ett nytt kriterium för tillämpningen av den
tilläggsimporttull som föreskrivs i WTO-avtalet och som bidrar till att undvika eller motverka 
negativa effekter på unionsmarknaden som kan bli följden av import.
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 209 – punkt 1 – stycke 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(26a) I artikel 209.1 ska tredje stycket 
ersättas med följande:

Denna punkt ska inte tillämpas på avtal, 
beslut och samordnade förfaranden som 
medför en skyldighet att ta ut samma priser 
eller genom vilka konkurrensen sätts ur 
spel.

”Denna punkt ska inte tillämpas på avtal, 
beslut och samordnade förfaranden mellan 
olika producentorganisationer eller 
mellan olika sammanslutningar som 
medför en skyldighet att ta ut samma priser 
eller genom vilka konkurrensen sätts ur 
spel. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Rättspraxis från det s.k. endivmålet och omnibusförordningen utgör ett viktigt steg framåt när 
det gäller att stärka jordbrukarnas betydelse i leveranskedjan genom 
producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer. Förbudet mot 
en prisklausul inom sådana organisationer med identiska priser är nu svårt att förstå och 
motivera.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 219 – rubriken

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(22b) I artikel 219 ska rubriken ersättas 
med följande:

Åtgärder mot störningar på marknaden ”Åtgärder för förebyggande och hantering 
av störningar på marknaden”

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Det är naturligtvis viktigt att förebygga störningar på marknaden, men de måste också kunna 
hanteras när de redan har uppstått.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 219 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(26c) I artikel 219.1 ska första stycket 
ersättas med följande:

För att ändamålsenligt och effektivt reagera 
på hot om marknadsstörningar orsakade av 
kraftiga prisstegringar eller prisfall på 
interna eller externa marknader eller andra 
händelser och omständigheter som på ett 
markant sätt stör eller hotar marknaden ska 
kommissionen, om situationen eller dess 
effekter på marknaden sannolikt kommer 
att fortsätta eller förvärras, ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 227 
för att vidta de åtgärder som krävs för att ta 
itu med situationen på marknaden, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
internationella avtal som ingåtts i enlighet 
med EUF-fördraget iakttas och förutsatt 
att andra tillgängliga åtgärder enligt 
denna förordning visar sig vara 
otillräckliga.

För att ändamålsenligt och effektivt reagera 
på hot om marknadsstörningar orsakade av 
kraftiga prisstegringar eller prisfall på 
interna eller externa marknader eller andra 
händelser och omständigheter som på ett 
markant sätt stör eller hotar marknaden ska 
kommissionen, om situationen eller dess 
effekter på marknaden sannolikt kommer 
att fortsätta eller förvärras, ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 227 
för att vidta de åtgärder som krävs för att ta 
itu med situationen på marknaden, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
internationella avtal som ingåtts i enlighet 
med EUF-fördraget iakttas. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Denna artikel ger kommissionen viktiga befogenheter att ingripa i händelse av en kris. Dessa 
befogenheter har inte fastställts i detalj utan kommissionen ges ”carte blanche”. Denna 
artikel låg till grund för stödet till den frivilliga minskningen av mjölkproduktionen 2016. 
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Strykningen av slutet av det första stycket innebär att man stryker ett bristfälligt definierat 
villkor som förhindrar att denna artikel används tillsammans med andra åtgärder.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 219 – punkt 1 – stycke 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(26d) I artikel 219.1 ska fjärde stycket 
ersättas med följande:

Sådana åtgärder får i den omfattning och 
för den tid som krävs för att ta itu med 
marknadsstörningen eller hotet därom 
utvidga eller ändra tillämpningsområdet, 
varaktigheten eller andra aspekter av andra 
åtgärder som föreskrivs i denna förordning 
eller införa exportbidrag eller helt eller 
delvis tillfälligt upphäva importtullarna 
för vissa kvantiteter eller tidsperioder om 
så är nödvändigt.

”Sådana åtgärder får i den omfattning och 
för den tid som krävs för att ta itu med 
marknadsstörningen eller hotet därom 
utvidga eller ändra tillämpningsområdet, 
varaktigheten eller andra aspekter av andra 
åtgärder som föreskrivs i denna förordning, 
stärka importkontrollerna eller justera 
importtullarna nedåt eller uppåt helt eller 
delvis för vissa kvantiteter eller 
tidsperioder om så är nödvändigt. 
Åtgärderna får också gälla anpassning av 
systemet med ingångspriser för frukt och 
grönsaker genom att samråd inleds med 
tredjeländer som exporterar till unionen.
”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Eftersom kommissionen har strukit artiklarna 196–204 om exportsubventioner bör 
hänvisningen till dessa i artikel 219 utgå. För att upprätthålla balansen mellan de åtgärder 
som ska vidtas vid obalanser i de inhemska priserna uppåt eller nedåt bör det därför hänvisas 
till möjligheten att justera tullarna uppåt eller nedåt och inte bara upphäva dem samt till att 
stärka importkontrollerna.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26e (nytt)
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Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 220a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26e) Följande artikel ska införas:

Artikel 220a

System för produktionsminskning

1. Vid allvarliga obalanser på marknaden 
och när produktionstekniken så tillåter 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 227 för att bevilja stöd till 
producenter inom en specifik sektor enligt 
artikel 1.2 som under en fastställd 
tidsperiod minskar sina leveranser i 
förhållande till samma period föregående 
år.

2. Stödet ska beviljas på grundval av en 
ansökan från producenter som ska 
lämnas in i den medlemsstat där 
producenterna är etablerade, med 
användning av den metod som fastställts 
av den berörda medlemsstaten.

Medlemsstaterna får besluta att 
ansökningarna om stöd för 
produktionsminskning för 
producenternas räkning ska inlämnas av 
erkända organisationer eller av 
kooperativ som inrättats i enlighet med 
nationell lagstiftning. I detta fall ska 
medlemsstaterna se till att stödet i sin 
helhet överförs till de producenter som 
verkligen har minskat sin produktion.

3. Om inte tillräckligt många deltar för att 
balansen på marknaden ska återställas 
har kommissionen rätt att göra det 
obligatoriskt för samtliga producenter att 
minska produktionen.

4. 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 fastställer följande:

a) Den högsta leveransvolym som ska 
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minskas på EU-nivå inom ramen för 
minskningssystemet.

b) Varaktigheten för minskningsperioden 
och, vid behov, dess förlängning.

c) Stödbeloppet i förhållande till den 
minskade volymen eller mängden samt 
tillhörande finansieringsformer.

d) Kriterierna för att de sökande ska vara 
berättigade till stödet och för att 
stödansökningarna ska vara tillåtliga.

e) De särskilda villkoren för 
genomförandet av detta system.

Or. fr

Motivering

I förordningen om en samlad marknadsordning införs stödet till den minskning av 
mjölkproduktion som gjordes 2016 på grundval av artikel 219. Denna artikel gör det möjligt 
att införa denna mekanism i förordningen samtidigt som det blir möjligt att övergå från en 
incitamentsmodell till en tvingande modell.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 222

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26f) Artikel 222 ska utgå.

Or. fr

Motivering

Denna artikel kan karakteriseras som en ”pro kartell”-artikel. Den tillämpades en gång 2016 
under krisen i mejerisektorn, dock utan att ge något resultat. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste tvärtom skydda jordbrukare och konsumenter mot missbruk i 
samband med en monopolistisk koncentration av bearbetning och distribution.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26g (nytt)
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Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 223 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(26g) I artikel 223.1 ska andra stycket 
ersättas med följande:

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 
värdepappers- och marknadsmyndigheten
och tredjeländers behöriga myndigheter 
samt får offentliggöras, under förutsättning 
att personuppgifter skyddas och företagens 
berättigade intresse av att skydda sina 
affärshemligheter, däribland priser, 
beaktas. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Översynen av de direktiv som säkerställer regleringen av de europeiska finansmarknaderna 
innebär en skyldighet för kommissionen och de nationella myndigheterna att samarbeta med 
finansmyndigheterna.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26h (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 223 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26h) I artikel 223.3 ska följande stycke 
läggas till:

För att säkerställa en lämplig nivå av 
insyn på marknaden och med vederbörlig 
hänsyn tagen till affärshemligheter får 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i punkt 2 anta 
åtgärder som kräver att marknadsaktörer 
på marknader med särskilt bristfällig 
insyn utför sina transaktioner via en e-
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handelsplattform.

Or. fr

Motivering

Artikel 223 ger kommissionen viktiga befogenheter att förbättra insynen på marknaderna. I 
likhet med Emir-förordningen (förordning nr 648/2012) för finansmarknaderna kommer 
tillsynsmyndigheterna för jordbruksmarknaderna att kunna kräva att svåröverskådliga OTC-
transaktioner utförs via e-handelsplattformar.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 225 – led a–d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) I artikel 225 ska leden a–d utgå. (27) I artikel 225 ska leden a, c och d
utgå.

Or. fr

Motivering

Bland de fyra led som kommissionen föreslår ska utgå motsätter vi oss strykningen av led b 
om marknadens utveckling inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 225 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(27a) I artikel 225.1 ska led b ersättas 
med följande:

b) senast den 30 juni 2014 och senast den 
31 december 2018 om 
marknadssituationens utveckling inom 
sektorn för mjölk och mjölkprodukter och 
särskilt om genomförandet av artiklarna 
148-151, 152.3 och 157.3, med framför allt 

”b) senast den 31 december 2021, senast 
den 31 december 2021 och senast den 31 
december 2024 om marknadssituationens 
utveckling inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter och särskilt om 
genomförandet av artiklarna 148-151, 
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en bedömning av effekterna för 
mjölkproducenter och mjölkproduktion i 
missgynnade regioner, i samband med det 
övergripande målet att behålla 
produktionen i dessa regioner, omfattande 
möjliga incitament för att uppmuntra 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal, tillsammans med 
lämpliga förslag,

152.3 och 157.3, med framför allt en 
bedömning av effekterna för 
mjölkproducenter och mjölkproduktion i 
missgynnade regioner, i samband med det 
övergripande målet att behålla 
produktionen i dessa regioner, omfattande 
möjliga incitament för att uppmuntra 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal, tillsammans med 
lämpliga förslag,”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Utträdet ur systemet med mjölkkvoter har hanterats på ett minst sagt riskfyllt sätt. 
Kommissionen måste fortsätta att ansvara för hur de medel som ställts till medlemsstaternas 
förfogande utnyttjas, för att säkerställa en bättre organisation av producenterna, men också 
för sina egna krishanteringsinsatser.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 225 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) I artikel 225 ska följande led 
läggas till:

da) senast den 30 juni 2019 om 
kommissionens strategi för att på bästa 
sätt utnyttja bestämmelserna i 
förordningen i syfte att förebygga och 
hantera kriser på den inre marknaden för 
jordbruksprodukter som kan uppstå till 
följd av Förenade kungarikets utträde ur 
EU,

Or. fr

Motivering

Enligt denna artikel ska kommissionen rapportera om frågor som rör tillämpningen av 
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förordningen. Med tanke på kommissionens svaga insatser i fråga om utvärderingen av den 
första pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken och med hänsyn till brexit är det viktigt 
att kommissionen föreslår en strategi för krisförebyggande och krishantering så snart som de 
viktigaste scenarierna för brexit har fastställts.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 225 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27c) I artikel 225 ska följande led 
läggas till:

db) senast den 31 december 2019 om 
definitionen av de olika typerna av kriser 
på jordbruksmarknaden för att fastställa 
kommissionens resultatram för en 
förstärkt dialog med Europaparlamentet 
och rådet,

Or. fr

Motivering

Det behövs även en rapport från kommissionen med kriterier för beskrivning av kriser på 
jordbruksmarknaden. Denna rapport kommer att ligga till grund för upprättandet av 
kommissionens resultatramar och göra det möjligt för kommissionen att ingripa om så 
behövs.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 225 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27d) I artikel 225 ska följande led 
läggas till:

dc) senast den 31 december 2020 om 
potentialen hos ny informations- och 
kommunikationsteknik för att 
modernisera kommissionens förbindelser 
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med nationella myndigheter och företag, 
framför allt i syfte att säkerställa ökad 
insyn på marknaderna,

Or. fr

Motivering

Även om förenkling och modernisering är ledorden i reformen har kommissionen inte lagt 
fram några konkreta förslag om användningen av den nya informations- och 
kommunikationstekniken för att förbättra utbytet mellan kommissionen, medlemsstaterna och 
företagen, särskilt när det gäller insynen på marknaden.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 28a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 226a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Följande artikel ska läggas till:

Artikel 226a

Krishanteringsplan

1. Kommissionen ska upprätta en 
krishanteringsplan för genomförandet av 
unionsstöd som finansieras genom EGFJ 
för att göra det möjligt att uppnå den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål 
enligt artikel 39 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt målet att stabilisera marknaderna.

2. På grundval av den rapport om olika 
typer av kriser som avses i artikel 225 c 
och i synnerhet utvärdering som gjorts av 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
första pelare ska kommissionen fastställa 
en interventionsstrategi för varje typ av 
kris. Det ska göras en swot-analys av vart 
och ett av de verktyg för förvaltning av 
marknaden som fastställs i denna 
förordning i syfte att identifiera möjliga 
synergieffekter mellan verktygen.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
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artikel 227 för att fastställa de mål och 
kvantitativa delmål som ska gälla för att 
verktygen i denna förordning ska kunna 
bidra till uppnåendet av de mål som anges 
i artikel 39 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. Kommissionen 
ska senast den 1 januari 2020 förelägga 
Europaparlamentet och rådet ett förslag 
till krishanteringsplan. På grundval av 
detta ska medlemsstaterna lämna in sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen.

4. Krishanteringsplanen ska omfatta 
perioden 1 januari 2021–31 december 
2027, med en klausul om en 
halvtidsöversyn den 30 juni 2024, där den 
övergripande överensstämmelsen med 
medlemsstaternas strategiska planer 
optimeras för att effektivisera 
användningen av offentliga medel och 
öka det europeiska mervärdet.

Or. fr

Motivering

Här införs en sammanfattning av artiklarna 91 och 113 i förslaget till förordning om 
strategiska planer som innebär att medlemsstaterna ska lämna in och motivera sina beslut 
inför kommissionen. Kommissionen bör fastställa en krishanteringsstrategi för rapportering 
till parlamentet och rådet. Denna strategi måste vara tydlig för att medlemsstaterna i sin tur 
ska kunna fastställa sina prioriteringar.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 28b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 226b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) Följande artikel ska läggas till:

Artikel 226b

Resultatram

1. Kommissionen ska fastställa en 
resultatram för att rapportera om, 
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övervaka och utvärdera 
krishanteringsplanens resultat under 
genomförandet av den.

2. Resultatramen ska innehålla följande:

a) En uppsättning av gemensamma 
kontext-, output-, resultat- och 
effektindikatorer som kan ligga till grund 
för övervakning, utvärdering och årlig 
resultatrapportering. 

b) Mål och årliga delmål som fastställts i 
förhållande till de relevanta specifika 
målen med hjälp av resultatindikatorer.

c) Datainsamling, lagring och 
översändande.

d) Årliga rapporter om 
krishanteringsplanens resultat för var och 
en av de berörda produkterna under året.

e) Mätningar av effektivitetsreserver vid 
användningen av EGFJ i sin helhet.

3. Syftet med resultatramen ska vara att

a) bedöma den gemensamma 
jordbrukspolitikens konsekvenser, 
effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, 
konsekvens och mervärde,

b) rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om användningen av de 
befogenheter som tilldelats kommissionen 
inom krisförebyggande och krishantering,

c) frångå det nuvarande sättet att utnyttja 
EGFJ:s budget,

d) utveckla ett system för kontracyklisk 
styrning av jordbruksmarknaderna och 
jordbruksintäkterna där kommissionen 
optimerar användningen av offentliga 
medel efter konjunkturcykler, 
klimathändelser och geopolitiska 
spänningar.

Or. fr

Motivering

Här införs en sammanfattning av artiklarna 91 och 113 i förslaget till förordning om 
strategiska planer som innebär att medlemsstaterna ska lämna in och motivera sina beslut 
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inför kommissionen. Kommissionen bör fastställa en krishanteringsstrategi för rapportering 
till parlamentet och rådet. Denna strategi måste vara tydlig för att medlemsstaterna i sin tur 
ska kunna fastställa sina prioriteringar.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 28c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 227 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(28c) Artikel 227.2 ska ersättas med 
följande:

2. Den befogenhet att anta de delegerade 
akter som avses i denna förordning ska ges 
till kommissionen för en period av sju år 
från den 20 december 2013. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av sjuårsperioden. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

”2. Den befogenhet att anta de delegerade 
akter som avses i denna förordning ska ges 
till kommissionen för en period av sju år 
från den 20 december 2020. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av sjuårsperioden. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539764116757&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

En uppdatering inför nästa programperiod.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 29a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga II – del IX – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) I bilaga II del IX ska följande 
punkt läggas till:

2a. Med ”bivax” avses ett ämne som 
endast består av sekret från arbetsbins (av 
arten Apis mellifera) vaxkörtlar och som 
används för att bygga vaxkakor.

Or. fr

Motivering

Definition av biodlingsprodukter: bivax.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 29b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga II – del IX – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) I bilaga II del IX ska följande 
punkt läggas till:

2b. Med ”drottninggelé” avses ett 
naturligt ämne som utsöndras från 
ambins (av arten Apis mellifera) 
salivkörtlar och mandibularkörtlar. Detta 
ämne används främst för att mata larver 
och drottningar. Det är en färsk, naturlig 
och obehandlad produkt, som kan 
filtreras (utan ultrafiltrering) men inga 
ämnen får tillsättas.

Or. fr

Motivering

Definition av biodlingsprodukter: drottninggelé.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 29c (nytt)
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Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga II – del IX – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29c) I bilaga II del IX ska följande 
punkt läggas till:

2c. Med ”propolis”, eller kittvax, avses ett 
harts från uteslutande naturligt och 
vegetabiliskt material som arbetsbin (av 
arten Apis mellifera) hämtar från vissa 
växter och blandar med sitt eget sekret 
(framför allt vax och salivsekret). Detta 
harts används huvudsakligen för att 
skydda kupan.

Or. fr

Motivering

Definition av biodlingsprodukter: propolis.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 29d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga II – del IX – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29d) I bilaga II del IX ska följande 
punkt läggas till:

2d. Med ”pollengranulat” avses 
pollenkorn som arbetsbin (av arten Apis 
mellifera) samlar genom att det fastnar på 
bakbenen med hjälp av honung och/eller 
nektar och bisekret.

Or. fr

Motivering

Definition av biodlingsprodukter: pollengranulat.
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Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 29e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga II – del IX – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29e) I bilaga II del IX ska följande 
punkt läggas till:

2e. Med ”bipollen” eller ”bibröd” avses 
pollenkorn som bina har lagt i vaxkakans 
celler och som har genomgått viss 
naturlig behandling som leder till 
förekomsten av enzymer och kommensal 
mikrobiota. Ambina använder det för att 
mata biynglen.

Or. fr

Motivering

Definition av biodlingsprodukter: bipollen eller bibröd.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 29f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga II – del IX – punkt 2f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29f) I bilaga II del IX ska följande 
punkt läggas till:

2f. Med ”bigift” avses sekret från binas 
giftblåsa som bina använder för att 
försvara kupan mot angripare.

Or. fr

Motivering

Definition av biodlingsprodukter: bigift.



PR\1167245SV.docx 61/77 PE623.922v01-00

SV

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del I – rubriken

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(31a) Rubriken på del I ska ersättas med 
följande:

Kött av nötkreatur som är yngre än tolv 
månader

Kött av nötkreatur och får som är yngre än 
tolv månader

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Termen ”lamm” har inte harmoniserats på EU-nivå. En stor andel djur som är äldre än 
12 månader säljs dock på den europeiska marknaden under beteckningen ”lamm” utan att 
motsvara konsumenternas förväntningar framför allt i fråga om mörhet. Med tanke på den 
minskade konsumtionen av fårkött, brexit och förhandlingarna om avtal med Australien och 
Nya Zeeland förefaller det nödvändigt att undvika att begreppet lammkött används på ett 
felaktigt sätt.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del I – led II – rubriken

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(31b) I del I ska rubriken till led II 
ersättas med följande:

II. Klassificering av kött av nötkreatur som 
är yngre än tolv månader vid slakteriet

”II. Klassificering av kött av nötkreatur 
och får som är yngre än tolv månader vid 
slakteriet

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Motivering

Termen ”lamm” har inte harmoniserats på EU-nivå. En stor andel djur som är äldre än 
12 månader säljs dock på den europeiska marknaden under beteckningen ”lamm” utan att 
motsvara konsumenternas förväntningar framför allt i fråga om mörhet. Med tanke på den 
minskade konsumtionen av fårkött, brexit och förhandlingarna om avtal med Australien och 
Nya Zeeland förefaller det nödvändigt att undvika att begreppet lammkött används på ett 
felaktigt sätt.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del I – led II – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31c) I bilaga VII del I led II ska 
följande stycke läggas till:

Vid slakten ska aktörerna under översyn 
av den behöriga myndigheten klassificera 
varje får som är yngre än tolv månader i 
följande kategori:

Kategori A: Slaktkroppar av får som är 
yngre än tolv månader.

Bokstavsbeteckning för kategorin: A.

Or. fr

Motivering

Termen ”lamm” har inte harmoniserats på EU-nivå. En stor andel djur som är äldre än 
12 månader säljs dock på den europeiska marknaden under beteckningen ”lamm” utan att 
motsvara konsumenternas förväntningar framför allt i fråga om mörhet. Med tanke på den 
minskade konsumtionen av fårkött, brexit och förhandlingarna om avtal med Australien och 
Nya Zeeland förefaller det nödvändigt att undvika att begreppet lammkött används på ett 
felaktigt sätt.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del I – led II – stycke 2
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(31d) I bilaga VII del I led II ska andra 
stycket ersättas med följande:

Klassificeringen ska göras på grundval av 
de uppgifter som ingår i djurpasset eller, 
om sådant saknas, på grundval av de 
uppgifter som finns i den databas som 
avses i artikel 5 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/2000 ( 1 ).

”Klassificeringen ska göras på grundval av 
de uppgifter som ingår i djurpasset för 
nötkreatur och får eller, om sådant saknas, 
på grundval av de uppgifter som finns i den 
databas som avses i artikel 5 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1760/2000. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del I – led III – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31e) I bilaga VII del I led III ska 
följande punkt läggas till:

1a. Kött av får yngre än tolv månader får 
endast saluföras i medlemsstaterna under 
den eller de för varje medlemsstat 
fastställda varubeskrivningarna enligt 
följande:

Saluföringsland:

Varubeskrivningar: lamm

Or. fr

Motivering

Termen ”lamm” har inte harmoniserats på EU-nivå. En stor andel djur som är äldre än 
12 månader säljs dock på den europeiska marknaden under beteckningen ”lamm” utan att 
motsvara konsumenternas förväntningar framför allt i fråga om mörhet. Med tanke på den 
minskade konsumtionen av fårkött, brexit och förhandlingarna om avtal med Australien och 
Nya Zeeland förefaller det nödvändigt att undvika att begreppet lammkött används på ett 
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felaktigt sätt.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del I – led III – punkt 3 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(31f) I bilaga VII del I led III.3 ska 
första stycket ersättas med följande:

De varubeskrivningar som anges för 
kategori V i del A i tabellen i punkt 1 och 
eventuella nya namn som härrör från dessa 
varubeskrivningar får endast användas om 
kraven i denna bilaga är uppfyllda.

”De varubeskrivningar som anges för 
kategori V för nötkreatur och kategori A 
för får i del A i tabellen i punkt 1 och 
eventuella nya namn som härrör från dessa 
varubeskrivningar får endast användas om 
kraven i denna bilaga är uppfyllda.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Termen ”lamm” har inte harmoniserats på EU-nivå. En stor andel djur som är äldre än 
12 månader säljs dock på den europeiska marknaden under beteckningen ”lamm” utan att 
motsvara konsumenternas förväntningar framför allt i fråga om mörhet. Med tanke på den 
minskade konsumtionen av fårkött, brexit och förhandlingarna om avtal med Australien och 
Nya Zeeland förefaller det nödvändigt att undvika att begreppet lammkött används på ett 
felaktigt sätt.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31 g (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del I – led III – punkt 3 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(31g) I bilaga VII del I led III.3 ska 
andra stycket ersättas med följande:

Framför allt får orden veau, telecí, Kalb, 
μοσχάρι, ternera, kalv, veal, vitello, vitella, 

”Framför allt får orden veau, telecí, Kalb, 
μοσχάρι, ternera, kalv, veal, vitello, vitella, 
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kalf, vitela och teletina inte användas i 
varubeskrivningar eller i märkning som 
avser kött av djur på mer än tolv månader.

kalf, vitela och teletina inte användas i 
varubeskrivningar eller i märkning som 
avser kött av djur på mer än tolv månader. 
Detsamma gäller för ordet lamm som inte 
heller får användas i varubeskrivningar 
eller i märkning som avser kött av djur på 
mer än tolv månader. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Termen ”lamm” har inte harmoniserats på EU-nivå. En stor andel djur som är äldre än 
12 månader säljs dock på den europeiska marknaden under beteckningen ”lamm” utan att 
motsvara konsumenternas förväntningar framför allt i fråga om mörhet. Med tanke på den 
minskade konsumtionen av fårkött, brexit och förhandlingarna om avtal med Australien och 
Nya Zeeland förefaller det nödvändigt att undvika att begreppet lammkött används på ett 
felaktigt sätt.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II – led 18 och 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I bilaga VII del II ska följande 
punkter läggas till som punkterna 18 och 
19:

utgår

”18. Termen 
avalkoholiserad/avalkoholiserat får 
användas tillsammans med namnen för de 
vinprodukter som avses i punkt 1 och 
punkterna 4–9, på villkor att produkten

a) har framställts av vin enligt 
definitionen i punkt 1, av mousserande 
vin enligt definitionen i punkt 4, av 
mousserande kvalitetsvin enligt 
definitionen i punkt 5, av mousserande 
kvalitetsvin av aromatisk typ enligt 
definitionen i punkt 6, av mousserande 
vin med tillsats av koldioxid enligt 
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definitionen i punkt 7, av pärlande vin 
enligt definitionen i punkt 8 eller av 
pärlande vin med tillsats av koldioxid 
enligt definitionen i punkt 9,

b) har genomgått en behandling för 
avalkoholisering i enlighet med de 
metoder som anges i bilaga VIII del I 
avsnitt E, och

c) har en verklig alkoholhalt av högst 
0,5 volymprocent.

19. Termen delvis 
avalkoholiserad/avalkoholiserat får 
användas tillsammans med namnen för de 
vinprodukter som avses i punkt 1 och 
punkterna 4–9, på villkor att produkten

a) har framställts av vin enligt 
definitionen i punkt 1, av mousserande 
vin enligt definitionen i punkt 4, av 
mousserande kvalitetsvin enligt
definitionen i punkt 5, av mousserande 
kvalitetsvin av aromatisk typ enligt 
definitionen i punkt 6, av mousserande 
vin med tillsats av koldioxid enligt 
definitionen i punkt 7, av pärlande vin 
enligt definitionen i punkt 8 eller av 
pärlande vin med tillsats av koldioxid 
enligt definitionen i punkt 9,

b) har genomgått en behandling för 
avalkoholisering i enlighet med de 
metoder som anges i bilaga VIII del I 
avsnitt E, och

c) har en verklig alkoholhalt av mer 
än 0,5 volymprocent och, efter det att 
produkten genomgått de metoder som 
anges i bilaga VIII del I avsnitt E, har en 
total alkoholhalt som reducerats med mer 
än 20 volymprocent i förhållande till den 
ursprungliga alkoholhalten.”

Or. fr

Motivering

Den här nya kategorin med avalkoholiserat vin stämmer inte överens med definitionen av 
”vin” i bilaga VII del II i COM-dokumentet. Avalkoholiserat vin kräver tillsättning av aromer 
för att kompensera alkoholförlusten och liknar industriella produkter. Dessa vinbaserade 
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produkter kan inte omfattas av reglerna för den samlade marknadsordningen utan hör hemma 
i förordning 251/2014 om aromatiserade vinprodukter.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VIII – del I – avsnitt E

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I bilaga VIII del I ska följande 
läggas till som avsnitt E:

utgår

”E. Metoder för avalkoholisering

Följande metoder för avalkoholisering, 
använda en och en eller i kombination, 
ska vara tillåtna för att reducera 
etanolhalten, delvis eller nästan helt och 
hållet, i de vinprodukter som avses i punkt 
1 och punkterna 4–9 i bilaga VII del II:

a) Partiell vakuumförångning.

b) Membranmetoder.

c) Destillering.

Metoderna för avalkoholisering får inte 
ge vinprodukterna organoleptiska 
defekter. Det är inte tillåtet att använda 
metoderna för att ta bort etanol från 
vinprodukter om sockerhalten i 
druvmusten samtidigt höjs.”.

Or. fr

Motivering

Den här nya kategorin med avalkoholiserat vin stämmer inte överens med definitionen av 
”vin” i bilaga VII del II i COM-dokumentet. Avalkoholiserat vin kräver tillsättning av aromer 
för att kompensera alkoholförlusten och liknar industriella produkter. Dessa vinbaserade 
produkter kan inte omfattas av reglerna för den samlade marknadsordningen utan hör hemma 
i förordning 251/2014 om aromatiserade vinprodukter.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33a (nytt)
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Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga XI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Bilaga XI ska utgå.

Or. fr

Motivering

Sockerkvotsystemet har avskaffats. Kommissionen har missat att stryka bilaga XI.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga XII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33b) Bilaga XII ska utgå.

Or. fr

Motivering

Sockerkvotsystemet har avskaffats. Kommissionen har missat att stryka bilaga XII.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga XIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33c) Bilaga XIII ska utgå.

Or. fr

Motivering

Sockerkvotsystemet har avskaffats. Kommissionen har missat att stryka bilaga XIII.
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Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) vars kvalitet eller egenskaper helt 
eller väsentligen beror på en viss 
geografisk omgivning och naturliga och 
mänskliga faktorer.

Or. fr

Motivering

Här föreslås att definitionen av ursprungsbeteckning ska bibehållas och anpassas till 
Lissabonöverenskommelsen. Mänskliga faktorer är viktiga när egenskaperna fastställs för en 
produkt med ursprungsbeteckning. Dessutom skulle en försvagning av de mänskliga 
faktorerna få konsekvenser för skyddet av produkter på internationell nivå, där 
konkurrenterna ofta framhäver likheterna mellan naturliga och geografiska områden för att 
försvaga särdragen hos produkter med ursprungsbeteckningar.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) (3) I artikel 7.1 ska led d ersättas med 
följande:

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539769667287&uri=CELEX:32012R1151)
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Motivering

Den nuvarande lydelsen av led d när det gäller definitionen av det avgränsade geografiska 
område som anges i produktspecifikationen är tvetydig. Definitionen bör därför ändras något 
så att tonvikten läggs på spårbarheten hos en produkt med skyddad ursprungsbeteckning eller 
skyddad geografisk beteckning.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6 – led b
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I punkt 2 ska inledningsfrasen ersättas 
med följande: 

utgår

”Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 14 får kommissionen anta 
genomförandeakter som förlänger den 
övergångsperiod som anges i punkt 1 i 
denna artikel i motiverade fall då det visas 
att”.

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag om att inte längre fastställa en maximal tid för vissa 
övergångsperioder försvagar skyddet av den skyddade ursprungsbeteckningen eller den 
skyddade geografiska beteckningen. Avsaknaden av tidsfrister kan leda till förvirring för 
konsumenterna och orättvis behandling av producenterna.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 267 580 000 EUR

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 278 410 000 EUR

Or. fr
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Motivering

Enligt ändringsförslaget bör det nuvarande anslaget bibehållas.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Azorerna och Madeira: 102 080 
000 EUR

– För Azorerna och Madeira: 
106 210 000 EUR

Or. fr

Motivering

Enligt ändringsförslaget bör det nuvarande anslaget bibehållas.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Kanarieöarna: 257 970 000
EUR

– För Kanarieöarna: 268 420 000
EUR

Or. fr

Motivering

Enligt ändringsförslaget bör det nuvarande anslaget bibehållas.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 25 900 000 EUR

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 26 900 000 EUR

Or. fr

Motivering

Enligt ändringsförslaget bör det nuvarande anslaget bibehållas.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Azorerna och Madeira: 20 400 
000 EUR

– För Azorerna och Madeira: 
21 200 000 EUR

Or. fr

Motivering

Enligt ändringsförslaget bör det nuvarande anslaget bibehållas.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Kanarieöarna: 69 900 000 EUR – För Kanarieöarna: 72 700 000 EUR

Or. fr

Motivering

Enligt ändringsförslaget bör det nuvarande anslaget bibehållas.
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Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1
Förordning (EU) nr 229/2013
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionen ska finansiera de åtgärder 
som anges i kapitlen III och IV med högst 
23 000 000 EUR.

2. Unionen ska finansiera de åtgärder 
som anges i kapitlen III och IV med högst 
23 930 000 EUR.

Or. fr

Motivering

Enligt ändringsförslaget bör det nuvarande anslaget bibehållas.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1
Förordning (EU) nr 229/2013
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anslaget för att finansiera den 
särskilda försörjningsordning som avses i 
kapitel III får inte överstiga 6 830 000
EUR.

3. Anslaget för att finansiera den 
särskilda försörjningsordning som avses i 
kapitel III får inte överstiga 7 110 000
EUR.

Or. fr

Motivering

Enligt ändringsförslaget bör det nuvarande anslaget bibehållas.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Viner som släppts ut på 
marknaden eller märkts innan de 
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relevanta bestämmelserna tillämpas, och 
som inte uppfyller kraven i denna 
förordning får saluföras till dess att 
lagren har tömts.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag gäller viner som har märkts innan den nya förordningen träder i kraft, 
särskilt den del som rör de nya märkningskraven.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 119.1 ga, 119.3b och 121.2a är 
tillämpliga från och med den ... [ett år 
efter det att den delegerade akten har trätt 
i kraft].

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna om obligatorisk märkning med uppgift om energivärdet träder i kraft ett år 
efter det att den delegerade akten antagits.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 119.1 gb och 119.3a är tillämplig 
från och med den ... [två år efter det att 
den delegerade akten har trätt i kraft].

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna om obligatorisk märkning med förteckning över ingredienser träder i kraft 
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två år efter det att den delegerade akten antagits.

MOTIVERING

Kommissionens föreslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) står inte 
i proportion till utmaningarna. Sedan 2014 har inkomstkrisen inom jordbruket drabbat största 
delen av produktionen och ytterligare påverkat generationsskiftet bland jordbrukarna. De 
europeiska konsumenterna har aldrig i så hög grad som nu varit måna om vad de lägger på 
sina tallrikar, och de förstår inte varför unionen inte i större omfattning ger garantier för 
produkternas kvalitet och för en rimlig inkomst för producenterna.

Det är dags att utvärdera svagheterna under 1990-talet då marknadsorienteringen 
överskuggade allt annat inom den gemensamma jordbrukspolitiken, även om som den 
monopolistiska koncentrationen inom sektorerna insatsvaror för jordbruk, jordbruksbaserade 
livsmedel och distribution aldrig har varit så hög. I en tid då multilateralismen tappar fart och 
lämnar utrymme för ett handelskrig av aldrig tidigare skådat slag, måste unionen säkra en 
strategisk autonomi och återfå sin rätt till livsmedelssuveränitet. Om detta inte lyckas kommer 
man varje dag att ge lite mer vind i seglen åt dem som vill ifrågasätta den europeiska 
integrationen.

Även om föredraganden inte har några illusioner om möjligheten att avsluta förhandlingarna 
före utgången av valperioden, på grund av försenad inlämning och osäkerheten kring nästa 
fleråriga budgetram, har han valt att utnyttja kommissionens förslag, som är mycket 
otillräckligt, för att främja idén om behovet av en grundlig översyn av förordningen om en 
samlad marknadsordning för att göra den till en verklig förordning för hantering av kriser 
inom jordbruket.

Som kommissionen har föreslagit är det i ljuset av våra internationella åtaganden nödvändigt 
att sätta stopp för exportsubventionerna. Samtidigt, om det inte längre är möjligt att exportera 
obalanserna på den inre marknaden, blir det nödvändigt att ha tillgång till verkliga och 
funktionsdugliga krishanteringsverktyg. Verktygen finns redan i förordningen, och de stärktes 
i och med 2013 års reform. Införandet av stöd för en frivillig minskning av 
mjölkproduktionen 2016 visade att denna typ av verktyg är effektiv och kan bidra till 
uppnåendet av samförstånd i EU. Det är emellertid nödvändigt att förbättra förmågan att 
mobilisera dessa verktyg så att de kan utnyttjas som ett verkligt styrredskap för den inre 
marknaden, och kommissionens förslag till översyn av krisreserven kommer att bidra till 
detta. För föredraganden är syftet inte att begränsa kommissionens befogenheter och att återgå 
till det automatiska utlösandet av verktygen, tvärtom: kommissionen bör göras ansvarig 
genom att man ger den möjlighet att, i egenskap av förvaltningsmyndighet, utarbeta en 
åtgärdsstrategi inom en resultatram som ska stödja dialogen med parlamentet och rådet.

Offentlig intervention (offentlig lagring) bör fortsatt fungera som en sista utväg när priserna 
ligger långt under den nivå som råder vid jämvikt, men mobiliseringen av andra verktyg bör 
förhindra att det uppstår alltför stora lager. Föredraganden föreslår att största delen av den 
produktion som berättigar till stöd för privat lagring också ska kunna utnyttja det offentliga 
skyddsnätet. Dessutom föreslår han ett nytt kriterium för att utlösa tilläggsimporttullar, i syfte 
att möjliggöra en uppdatering av utlösande priser och volymer, vilka inte har ändrats på mer 
än tjugo år.
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För att inleda utarbetandet av kommissionens åtgärdsstrategi för krishantering begär 
föredraganden att två betänkanden utarbetas: det första avser hantering av eventuella kriser 
efter brexit och det andra avser karakteriseringen av olika typer av kriser på 
jordbruksmarknaderna. 

Hela den gemensamma jordbrukspolitiken kan inte sändas tillbaka till medlemsstaterna och 
de nationella strategiska planerna. Kommissionen måste förbli garant för den inre marknadens 
integritet i samband med kriser. Utan en väsentlig förbättring av jordbrukarnas lönevillkor 
genom bättre reglering av marknaderna, som kan stödja jordbrukarna i samband med 
miljöomställningen, kommer den gemensamma jordbrukspolitiken att fortsätta att vara 
ineffektiv i miljöhänseende och i tacklandet av klimatförändringar.

Föredraganden stöder kommissionens strategi att göra medlemsstaterna och jordbrukarna mer 
ansvarsskyldiga, särskilt genom starkare producentorganisationer. Detta får dock inte ske på 
bekostnad av regionerna, och kommissionen måste definiera sin roll i samband med offentlig 
krishantering för att på ett lämpligt sätt komplettera den privata riskhanteringen som handhas 
av jordbrukare och deras organisationer. Sådana lösningar som försäkringar och gemensamma 
fonder kan inte ersätta offentlig intervention, eftersom de inte är till någon hjälp när det gäller 
marknader som på lång sikt är överfyllda eller som lider av störningar på grund av obalanser i 
förhandlingspositioner.
För att uppnå framsteg när det gäller de ekonomiska aktörernas ansvarsskyldighet föreslår 
föredraganden, i linje med det viktiga arbete som parlamentet utförde i samband med 
förhandlingarna om omnibusförordningen, att man undanröjer den senaste osäkerheten 
avseende möjligheterna för jordbrukare att organisera sig bättre, jfr rättspraxisen gällande 
endiver. Däremot vill föredraganden att artikel 222 (kallad ”prokartell”) stryks, eftersom det 
är oacceptabelt att tillåta karteller, även tillfälligt, för att avhjälpa följderna av en överdriven 
avreglering.

Föredraganden föreslår att bestämmelserna om styrning av utbudet som i dag gäller för ost, 
skinka och vin, utvidgas till att omfatta alla produkter med skyddade ursprungsbeteckningar 
eller skyddad geografisk beteckning, men även alla produkter med officiell kvalitetsmärkning 
samt alla nya ytterligare frivilliga förbehållna begrepp, särskilt dem som vidrör hälsa.

Om producenterna är bättre organiserade kommer de att kunna delta i en mer rättvis 
fördelning av mervärdet inom de olika sektorerna. Komplementariteten mellan privat 
riskhantering och offentlig krishantering bör leda till bättre fungerande marknader och därmed 
öka den andel av jordbruksinkomsterna som härrör från saluföringen av produkter. 

Föredraganden föreslår därför att man inför en klausul om översyn efter halva tiden per den 
30 juni 2024 i syfte att förbättra den övergripande samstämmigheten och effektiviteten i 
förordningarna avseende de strategiska planerna och förordningen om en samlad 
marknadsordning. Det handlar om att överväga sätt att komma bort från det frikopplade stödet 
som i allt högre grad fördöms av våra internationella partner, vilket var fallet i samband med 
Förenta staternas nyligen genomförda attack mot spanska bordsoliver. På längre sikt kommer 
detta att vara ett sätt att ta sig ur silomentaliteten och skapa överensstämmelse mellan alla 
verktyg, vilket möjliggör en konjunkturutjämnande styrning av marknader och inkomster, 
inbegripet ett kraftigt förstärkt program för livsmedelsbistånd och en politik för agrobränslen 
som görs flexibel för att prioritera tryggad livsmedelsförsörjning för andra ändamål än 



PR\1167245SV.docx 77/77 PE623.922v01-00

SV

livsmedel och för att agera som stötdämpare vid hantering av instabiliteten på 
jordbruksmarknaderna. 

Föredraganden konstaterar att kommissionens förslag inte innehåller några bestämmelser om 
de ändringar i lagstiftningen som införts genom översynen av de finansiella direktiven och 
förordningarna (Barnierdirektiven), trots att jordbruksråvaror nu ingår i den övervakningsram
som täcks av de myndigheter som ansvarar för regleringen av finansmarknaderna. I artikel 
25.1 i förordning (EG) nr 596/2014 och artikel 79.7 i direktiv 65/2014 nämns dock denna 
förordning och det föreskrivs skyldigheter för kommissionen att samarbeta när det gäller 
jordbruksprodukter.

För att kompensera för den karakteristiska brist som marginaliseringen av kommissionens 
tjänsteavdelningar med ansvar för jordbruksfrågor utgör, föreslår föredraganden att man 
hänvisar till denna samarbetsplikt och lägger till bestämmelser som automatiserar 
överföringen av information från medlemsstaterna till kommissionen, särskilt sådan 
information som rör importlicenser eller offentliga lager. Det är också nödvändigt att 
komplettera artikel 223 genom att ge kommissionen befogenhet att kräva att elektroniska 
utbytesplattformar används för att öka insynen i de minst transparenta marknaderna.

Mer allmänt begär föredraganden att ett betänkande utarbetas om användningen av ny 
informations- och kommunikationsteknik, i synnerhet blockkedjeteknik, för att förbättra 
marknadernas funktion och minska den administrativa bördan. Även om arbetsgruppen för 
jordbruksmarknadernas funktion i sin rapport 2016 uppmärksammade denna fråga, har 
kommissionen inte lagt fram något förslag på detta område, trots att förenkling och 
modernisering borde vara ledorden.

Föredraganden lägger också fram förslag om att utvidga branschorganisationernas 
befogenheter när det gäller öppenhet och kvalitet. I samband med kommissionens förslag om 
uppfyllande av gemenskapens normer för vin under transitering föreslår föredraganden att 
antalet produkter som omfattas av saluföringsreglerna ska utökas så att de europeiska 
producenterna och producenterna i länder utanför EU behandlas mer lika.

När det gäller bestämmelserna för vinsektorn efterlyser föredraganden en fortsättning av 
ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar efter 2030, samtidigt som man behåller 
kravet på utvärdering fram till 2023 för att på så sätt göra det möjligt för 
branschorganisationer att uttala sig. Föredraganden motsätter sig kommissionens förslag om 
att ändra definitionen av skyddade ursprungsbeteckningar och anpassa den efter definitionen 
i Trips-avtalet, och förespråkar i stället användningen av definitionen i den internationella 
Lissabonöverenskommelsen. Föredraganden ställer sig bakom kommissionens förslag om att 
tillåta användning av nya druvsorter, även för vin med ursprungsbeteckning.

Föredraganden anser att avalkoholiserade viner inte kan omfattas av samma system som vin 
eftersom de inte motsvarar definitionen i del II i bilaga VII till förordningen om en samlad 
marknadsordning. Frånvaro av alkohol måste kompenseras genom tillsats av artificiella 
aromämnen, vilket innebär en industriell process. Föredraganden anser att det är viktigt att 
tillgodose konsumenternas krav på insyn. Informationen om kalorier och viningredienser ska 
vara synlig på etiketten eller, när det gäller de senare, i elektronisk form.
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