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Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter 

på den inre marknaden och i länder utanför EU * 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 februari 2009 om förslaget till rådets 

förordning om ändring av förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och 

säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland 

(KOM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS)) 

 

(Samrådsförfarandet) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0431), 

– med beaktande av artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört 

parlamentet (C6-0313/2008), 

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

(A6-0004/2009). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 

härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget. 

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 

den text som parlamentet har godkänt. 

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 

ändra kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 

ståndpunkt. 

Ändring  1 

Förslag till förordning – ändringsakt 

Artikel 1 

Förordning (EG) nr 3/2008 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Om det saknas program för den inre 

marknaden för en eller flera av de 

1. Om det saknas program för den inre 

marknaden för en eller flera av de 



informationsåtgärder som avses i 

artikel 2.1 b framlagda i enlighet med 

artikel 6.1, ska varje berörd medlemsstat på 

grundval av kommissionens riktlinjer 

enligt artikel 5.1 utarbeta ett program och 

motsvarande kravspecifikationer och 

genomföra ett offentligt anbudsförfarande 

för att utse det organ som ska få ansvaret 

att genomföra det program som 

medlemsstaten eller medlemsstaterna åtar 

sig att delfinansiera. 

informationsåtgärder som avses i 

artikel 2.1 b framlagda i enlighet med 

artikel 6.1, ska varje berörd medlemsstat på 

grundval av kommissionens riktlinjer 

enligt artikel 5.1, efter att ha bedömt om 

sådana program behövs och är önskvärda 

i den eller de berörda medlemsstaterna 

och efter samråd med branschföreningar 

eller branschorganisationer som verkar 

inom den berörda sektorn, utarbeta ett 

program och motsvarande 

kravspecifikationer och genomföra ett 

offentligt anbudsförfarande för att utse det 

organ som ska få ansvaret att genomföra 

det program som medlemsstaten eller 

medlemsstaterna åtar sig att delfinansiera. 

 

Ändring  2 

Förslag till förordning – ändringsakt 

Artikel 1 

Förordning (EG) nr 3/2008 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Om det saknas program för 

genomförande i tredjeländer för en eller 

flera av de informationsåtgärder som avses 

i artikel 2.1 a–c framlagda i enlighet med 

artikel 6.1, ska varje berörd medlemsstat på 

grundval av kommissionens riktlinjer 

enligt artikel 5.2 utarbeta ett program och 

motsvarande kravspecifikationer och 

genomföra ett offentligt anbudsförfarande 

för att utse det organ som ska få ansvaret 

att genomföra det program som 

medlemsstaten eller medlemsstaterna åtar 

sig att delfinansiera. 

2. Om det saknas program för 

genomförande i tredjeländer för en eller 

flera av de informationsåtgärder som avses 

i artikel 2.1 a–c framlagda i enlighet med 

artikel 6.1, ska varje berörd medlemsstat på 

grundval av kommissionens riktlinjer 

enligt artikel 5.2, efter att ha bedömt om 

sådana program behövs och är önskvärda 

i den eller de berörda medlemsstaterna 

och efter samråd med branschföreningar 

eller branschorganisationer som verkar 

inom den berörda sektorn, utarbeta ett 

program och motsvarande 

kravspecifikationer och genomföra ett 

offentligt anbudsförfarande för att utse det 

organ som ska få ansvaret att genomföra 

det program som medlemsstaten eller 

medlemsstaterna åtar sig att delfinansiera. 

 

Ändring  3 

Förslag till förordning – ändringsakt 



Artikel 1 

Förordning (EG) nr 3/2008 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Det organ som ska ansvara för 

genomförandet av programmet som sedan 

ska utses av berörd medlemsstat/berörda 

medlemsstater kan vara en internationell 

organisation, särskilt när programmet rör 

marknadsföringsåtgärder för olivolja och 

bordsoliver i tredjeländer. 

Det organ som ska ansvara för 

genomförandet av programmet som sedan 

ska utses av berörd medlemsstat/berörda 

medlemsstater kan vara en internationell 

organisation, särskilt när programmet rör 

marknadsföringsåtgärder för olivolja och 

bordsoliver eller vin med skyddad 

ursprungsbeteckning eller skyddad 

geografisk beteckning i tredjeländer. 

 

Ändring  4 

Förslag till förordning – ändringsakt 

Artikel 1 

Förordning (EG) nr 3/2008 

Artikel 9 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändring 

c) en bedömning av förhållandet mellan 

kvalitet och pris för programmet, 

c) en bedömning av programmets 

kostnadseffektivitet, 

 

Ändring  5 

Förslag till förordning – ändringsakt 

Artikel 1a (ny) 

Förordning (EG) nr 3/2008 

Artikel 13 – punkt 2 – styckena 1 och 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Artikel 1a 

 I förordning (EG) nr 3/2008 artikel 13.2 

ska första och andra stycket ersättas med 

följande: 

 ”2. Gemenskapens bidrag till de 

godkända program som avses i 

artiklarna 8 och 9 får inte överstiga 60% 

av de faktiska kostnaderna för 

programmen. När det gäller program 

för säljfrämjande åtgärder som varar 



två eller tre år får det årliga stödet inte 

överstiga denna övre gräns. 

 Den procentsats som anges i första 

stycket ska vara 70% för säljfrämjande 

åtgärder som avser frukt och grönsaker 

och som särskilt riktar sig till skolbarn i 

gemenskapen.” 

 

 

 


