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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

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitetsordningar för 
jordbruksprodukter
(KOM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0733),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2 och 118.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0423/2010),

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

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
...1,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om kvalitetsordningar för 
jordbruksprodukter

om kvalitetsordningar för 
jordbruksprodukter och livsmedel

                                               
1 Yttrande av ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Or. en

Motivering

I konsekvens med ändringsförslag till artiklar. ”Livsmedel” bör ingå i förordningen, som 
fallet är med de nuvarande förordningarna 509/2006 och 510/2006.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bestämmelser rörande fakultativa 
märkningsregler i förordning (EG) nr 
1234/2007 och direktiv 2001/110/EG.

utgår

Or. en

Motivering

I konsekvens med ändringsförslag till artiklar.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Med tanke på de skyddade 
ursprungsbeteckningarnas och de skyddade 
geografiska beteckningarnas specifika 
karaktär bör det antas särskilda 
bestämmelser om märkning som innebär 
att producenterna måste använda relevanta 
EU-symboler eller EU-beteckningar på 
förpackningarna. Det bör vara obligatoriskt 
att använda dessa symboler eller 
beteckningar i samband med namn som är 
skyddade i unionen, dels för att skapa 
bättre kännedom hos konsumenterna om 
dessa produkter och om de garantier som är 

(28) Med tanke på de skyddade 
ursprungsbeteckningarnas och de skyddade 
geografiska beteckningarnas specifika 
karaktär bör det antas särskilda 
bestämmelser om märkning som innebär 
att producenterna måste använda relevanta 
EU-symboler eller EU-beteckningar på 
förpackningarna. Det bör vara obligatoriskt 
att använda dessa symboler eller 
beteckningar i samband med namn som är 
skyddade i unionen, dels för att skapa 
bättre kännedom hos konsumenterna om 
dessa produkter och om de garantier som är 
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förknippade med dem, dels för att göra det 
lättare att identifiera dem på marknaden 
och därigenom underlätta kontroller. Med 
beaktande av 
Världshandelsorganisationens krav bör 
användningen av sådana symboler och 
beteckningar vara frivillig när det gäller 
tredjeländers geografiska beteckningar och 
ursprungsbetckningar.

förknippade med dem, dels för att göra det 
lättare att identifiera dem på marknaden 
och därigenom underlätta kontroller. Med 
beaktande av 
Världshandelsorganisationens krav bör 
användningen av sådana symboler och 
beteckningar vara tillåten endast för 
produkter som har genomgått 
förfarandena i kapitel IV i avdelning V i 
denna förordning, när det gäller 
tredjeländers geografiska beteckningar och 
ursprungsbetckningar.

Or. en

Motivering

I konsekvens med ändringsförslag till artiklar.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att garantera att namn på 
autentiska traditionella produkter 
registreras enligt ordningen är det lämpligt 
att se över andra kriterier och villkor för 
registreringen av ett namn, och då särskilt 
definitionen av ”traditionell”, som bör 
ändras så att den omfattar produkter som 
produceras sen en mycket lång tid tillbaka. 
För att förbättra skyddet för det 
gastronomiska arvet i unionen bör 
tillämpningsområdet för ordningen för 
garanterade traditionella specialiteter 
hädanefter vara tydligare inriktat på
färdiglagade rätter och bearbetade 
produkter.

(36) För att garantera att namn på 
autentiska traditionella produkter 
registreras enligt ordningen är det lämpligt 
att se över andra kriterier och villkor för 
registreringen av ett namn, och då särskilt 
definitionen av ”traditionell”, som bör 
ändras så att den omfattar produkter som 
produceras sen en mycket lång tid tillbaka. 

Or. en
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Motivering

I konsekvens med ändringsförslag till artiklar.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Handelsnormerna bör vara tydligt 
uppdelade mellan de obligatoriska regler 
som gäller enligt lagstiftningen om den 
samlade marknadsordningen och de 
fakultativa kvalitetstermer som kommer 
att ingå i de olika kvalitetsordningarnas 
struktur. De fakultativa kvalitetstermerna 
bör fortsätta att bidra till att uppnå målet 
med handelsnormerna, vilket innebär att 
deras tillämpningsområde bör vara 
begränsat till produkterna i bilaga I till 
fördraget.

utgår

Or. en

Motivering

De specifika bestämmelserna om fakultativa reserverade termer samt alla artiklar och skäl 
som handlar om sådana termer och om handelsnormer flyttas tillsammans med bilaga II till 
förslaget till förordning om handelsnormer (2010/0354 COD), så att alla fakultativa 
reserverade termer integreras i den samlade marknadsordningen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Mot bakgrund av målen för denna 
förordning och av tydlighetsskäl bör de 
redan existerande fakultativa 
kvalitetstermerna regleras genom den här 
förordningen.

utgår

Or. en
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Motivering

De specifika bestämmelserna om fakultativa reserverade termer samt alla artiklar och skäl 
som handlar om sådana termer och om handelsnormer flyttas tillsammans med bilaga II till 
förslaget till förordning om handelsnormer (2010/0354 COD), så att alla fakultativa 
reserverade termer integreras i den samlade marknadsordningen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Det bör införas en andra omgång 
kvalitetssystem, baserade på värdehöjande 
kvalitetstermer som det går att informera 
om på den inre marknaden och som 
tillämpas på frivillig grund. Sådana 
fakultativa kvalitetstermer bör avse en 
produkts specifika egenskaper, en 
jordbruksmetod eller en 
bearbetningsmässig kvalitet. Den 
fakultativa kvalitetstermen ”produkt från 
bergsjordbruk” uppfyller villkoren hittills 
och kommer att medföra ett mervärde på 
marknaden.

Or. en

Motivering

I konsekvens med ändringsförslag om införandet av de” fakultativa kvalitetstermerna”.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Gruppernas roll bör förtydligas och 
erkännas. Grupper spelar en viktig roll i 
ansökningsprocessen vid registrering av 
namn som ursprungsbeteckningar, 
geografiska beteckningar och garanterade 
nationella specialiteter, samt i samband 
med ändringar av produktspecifikationer 

(57) Gruppernas roll bör förtydligas och 
erkännas. Grupper spelar en viktig roll i 
ansökningsprocessen vid registrering av 
namn som ursprungsbeteckningar, 
geografiska beteckningar och garanterade 
nationella specialiteter, samt i samband 
med ändringar av produktspecifikationer 
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och vid ansökningar om avregistrering. En 
grupp kan även utveckla verksamhet 
knuten till övervakningen av efterlevnaden 
av skyddet av registrerade namn, 
produktionens efterlevnad av 
produktspecifikationen, information om 
och marknadsföring av registrerade namn 
samt mer allmänt olika typer av verksamt i 
syfte att öka de registrerade namnens värde 
och kvalitetsordningarnas 
ändamålsenlighet. Dessa verksamheter bör 
dock inte underlätta eller leda till 
konkurrensbegränsande beteende som 
strider mot artiklarna 101 och 102 i 
fördraget.

och vid ansökningar om avregistrering. En 
grupp kan även utveckla verksamhet 
knuten till övervakningen av efterlevnaden 
av skyddet av registrerade namn, 
produktionens efterlevnad av 
produktspecifikationen, information om 
och marknadsföring av registrerade namn 
samt mer allmänt olika typer av verksamt i 
syfte att öka de registrerade namnens värde 
och kvalitetsordningarnas 
ändamålsenlighet. Grupperna bör ha rätt 
att ansöka om tillstånd till system för 
styrning av tillgången. Dessa 
verksamheter bör dock inte underlätta eller 
leda till konkurrensbegränsande beteende 
som strider mot artiklarna 101 och 102 i 
fördraget. De bör heller inte inkräkta på 
rättigheterna för små producenter eller 
nya aktörer på marknaden.

Or. en

Motivering

I konsekvens med ändringsförslag till artiklar.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Kommissionen bör ha befogenheter 
att anta delegerade akter enligt artikel 290 i 
fördraget för att komplettera eller ändra 
vissa icke väsentliga delar av denna 
förordning. De delar för vilka denna 
befogenhet kan utövas bör definieras, 
tillsammans med de villkor som ska gälla 
för sådan delegering.

(62) För att det ska säkerställas att det 
system som inrättas genom denna 
förordning fungerar väl bör 
kommissionen ges befogenheter att anta 
akter enligt artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt när 
det gäller kompletteringar eller ändringar 
av vissa icke väsentliga delar av denna 
förordning. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
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till att relevanta handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet på samma 
gång, i god tid och på rätt sätt.

Or. en

Motivering

Återspeglar samförståndet mellan institutionerna om delegerade akter.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 62a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62a) För att enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning ska 
säkerställas bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter som omfattar 
följande uppgifter: skapa och uppdatera 
ett register över skyddade 
ursprungsbeteckningar (SUB), skyddade 
geografiska beteckningar (SGB) och 
garanterade traditionella specialiteter 
(GTS); fastställa hur registret ska 
utformas och vad det ska innehålla; 
fastställa på vilket sätt namn och adress 
för produktcertifieringsorgan ska 
offentliggöras; offentliggöra en 
förteckning över de namn för vilka det 
lämnats in registreringsansökningar till 
kommissionen; ombesörja 
offentliggörandet av vissa handlingar i 
Europeiska unionens officiella tidning; 
fatta beslut om att avslå en ansökan om 
villkoren inte uppfylls samt godkänna 
eller avslå mindre ändringar i 
produktspecifikationer.

Or. en

Motivering

Detta är fall där kommissionen får agera utan bistånd från kommittén.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) För att garantera att denna 
förordning tillämpas enhetligt i alla 
medlemsstater bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter i 
enlighet artikel 291 i fördraget. Utom när 
det uttryckligen bestäms annorlunda bör 
kommissionen anta dessa 
genomförandeakter i enlighet med 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr XX/XXXX 
av den ….

(63) De genomförandebefogenheter som 
rör förlängningen av vissa 
övergångsperioder, skyddet av GTS, 
användningen av fakultativa 
kvalitetstermer, ett enhetligt skydd för de 
beteckningar, akronymer och symboler 
som hänvisar till kvalitetsordningarna, 
beslut om registrering av namn när ingen 
överenskommelse nås i kommittén för 
kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, 
liksom avregistrering av SUB, SGB och 
GTS, bör alla utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter1.
____________
1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Motivering

I enlighet med de mallar som använts för artiklarna om genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning har utformats för att 1. Denna förordning har utformats för att 
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hjälpa producenter av jordbruksprodukter 
att förmedla information om produkternas 
egenskaper och om särskilda kvaliteter som 
beror på de jordbruksmetoder som använts 
till köpare och konsumenter, och ska 
garantera att

hjälpa producenter av jordbruksprodukter 
och livsmedel att förmedla information om 
produkternas egenskaper och om särskilda 
kvaliteter som beror på de 
jordbruksmetoder som använts till köpare 
och konsumenter, och ska garantera att

Or. en

Motivering

Avsikten är att klargöra att ”livsmedel” också ingår i förordningen, vilket redan är fallet med 
de nuvarande förordningarna 509/2006 och 510/2006.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kvalitetsordningar som fastställs i 
avdelning III i denna förordning ska dock 
inte gälla för obearbetade 
jordbruksprodukter.

utgår

Or. en

Motivering

De främsta traditionella produktionssystemen bör inte uteslutas från GTS-ordningen. Om vi 
begränsar GTS till bearbetade produkter begränsar vi också möjligheterna för traditionella 
produktionssystem inom odling och boskapsuppfödning av hög kvalitet att få tillgång till GTS-
ordningen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa att produkterna enligt 
denna förordning har ett nära samband med 
jordbruksprodukter eller med 

För att säkerställa att produkterna enligt 
denna förordning har ett nära samband med 
jordbruksprodukter eller med 
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landsbygdsekonomin får kommissionen, 
genom delegerade akter, ändra bilaga I till 
denna förordning.

landsbygdsekonomin får kommissionen, 
genom delegerade akter, komplettera
bilaga I till denna förordning.

Or. en

Motivering

Detta leder till större tydlighet i fråga om kommissionens befogenheter att föra in nya 
produkter i tillämpningsområdet för bilaga I.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 
vinprodukter med undantag av vinättika, 
eller på spritdrycker eller aromatiserade 
viner.

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 
vinprodukter med undantag av vinättika 
och druvjuice, eller på spritdrycker eller 
aromatiserade viner.

Or. en

Motivering

Druvjuice som SUB eller SGB ingår varken i den samlade marknadsordningen eller i 
förordning 510/2006, något som detta ändringsförslag är tänkt att åtgärda.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) grupp: en sammanslutning av 
producenter av eller bearbetningsföretag 
som, oavsett gruppens juridiska form eller 
sammansättning, huvudsakligen arbetar 
med samma produkt,

(2) grupp: en sammanslutning, oavsett
juridisk form, huvudsakligen sammansatt 
av operatörer som producerar eller 
bearbetar alternativt producerar och 
bearbetar en produkt,

Or. en
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är större tydlighet när det gäller gruppernas 
sammansättning genom att man anger att både bearbetningsföretag och producenter ingår.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) produktionsled: produktion, 
bearbetning eller beredning. Förpackning 
utgör inte ett produktionsled,

Or. en

Motivering

Under samrådsprocessen har det visat sig att det behövs större tydlighet kring vad som menas 
med de produktionsled som det talas om.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) bearbetad produkt: samma betydelse 
som i led o i artikel 2.1 i förordning (EG) 
nr 852/2004.

Or. en

Motivering

Avsikten är att uppnå större tydlighet och en konsekvent lagstiftning.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) vars samtliga produktionsled äger rum i 
det avgränsade geografiska området.

iii) vars samtliga produktionsled, det vill 
säga produktion, bearbetning eller 
beredning, äger rum i det avgränsade 
geografiska området. 

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen av SUB enligt förordning (EG) nr 510/2006 bör behållas, 
eftersom den utöver enbart produktionen dessutom omfattar bearbetning och beredning av en 
produkt. Den föreslagna lydelsen blir därmed mindre tvetydig.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett namn som föreslås för registrering 
och som helt eller delvis är en homonym 
till ett namn som redan finns i registret som 
inrättats enligt artikel 11, får registreras 
förutsatt att skillnaderna mellan villkoren 
för användning och presentation av den 
senare registrerade homonymen och det 
namn som redan fanns i registret vid 
praktiskt tillämpning är tillräckligt stora för 
att konsumenterna inte ska vilseledas.

3. Ett namn som föreslås för registrering 
och som helt eller delvis är en homonym 
till ett namn som redan finns i registret som 
inrättats enligt artikel 11, får inte 
registreras, såvida inte skillnaderna mellan 
villkoren för lokal och traditionell 
användning och presentation av den senare 
registrerade homonymen och det namn 
som redan fanns i registret vid praktisk
tillämpning är tillräckligt stora för att 
konsumenterna inte ska vilseledas och tro 
att produkterna kommer från ett annat 
område, även om namnet är korrekt i 
fråga om de aktuella 
jordbruksprodukternas eller livsmedlens 
faktiska ursprungsområde, 
ursprungsregion eller ursprungsort.

Or. en
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är större konsekvens med den samlade marknadsordningen 
för vin. Det ligger i linje med det utvidgade skyddet för vin i WTO:s Trips-avtal. 

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en beskrivning av produkten, med 
uppgift om råvarorna, i förekommande fall, 
och om produktens viktigaste fysikaliska, 
kemiska, mikrobiologiska och
organoleptiska egenskaper,

b) en beskrivning av produkten, med 
uppgift om råvarorna, i förekommande fall, 
liksom om produktens viktigaste 
fysikaliska, kemiska, mikrobiologiska eller
organoleptiska egenskaper,

Or. en

Motivering

I detta led är det viktigt att behålla de nuvarande bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 510/2006, eftersom dessa tar hänsyn till de skillnader som finns mellan produkter med 
geografiska beteckningar med avseende på de analyserade egenskaperna.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) en beskrivning av den metod som 
använts för framställning av produkten och 
uppgift om de ursprungliga hävdvunna 
lokala metoderna samt, i tillämpliga fall,
uppgifter rörande förpackning i det fall den 
ansökande gruppen fastställer och 
motiverar att förpackningen ska ske i det 
avgränsade geografiska området i syfte att 
garantera kvaliteten eller säkerställa 
ursprung eller kontroll,

e) en beskrivning av den metod som 
använts för framställning av produkten 
och, i förekommande fall, uppgift om de 
ursprungliga hävdvunna lokala metoderna 
samt uppgifter rörande förpackning i det 
fall den ansökande gruppen fastställer och 
motiverar att förpackningen ska ske i det 
avgränsade geografiska området i syfte att 
garantera kvaliteten eller säkerställa 
ursprung eller kontroll,

Or. en
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Motivering

Detta ger texten större rättslig klarhet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid saluföring av produkter med 
ursprung i unionen med en skyddad 
ursprungsbeteckning eller en skyddad 
geografisk beteckning som registrerats i 
enlighet med förfarandena i denna 
förordning ska uppgiften ”skyddad 
ursprungsbeteckning” eller ”skyddad 
geografisk beteckning” samt de 
EU-symboler som är kopplade till dessa 
finnas med i märkningen. Dessutom får
akronymerna SUB respektive SGB finnas 
med i märkningen.

3. Vid saluföring av produkter med 
ursprung i unionen med en skyddad 
ursprungsbeteckning eller en skyddad 
geografisk beteckning vilka registrerats i 
enlighet med förfarandena i denna 
förordning ska de EU-symboler som är 
kopplade till dessa beteckningar finnas 
med i märkningen. Dessutom får
uppgiften ”skyddad ursprungsbeteckning” 
eller ”skyddad geografisk beteckning” eller 
de motsvarande akronymerna SUB 
respektive SGB finnas med i märkningen.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ge större synlighet åt EU-logotypen, som bör vara 
obligatorisk, som fallet är med miljömärket. Detta står i samklang med kommissionens 
informations- och upplysningsarbete för att öka kunskapen om kvalitetsordningarna bland 
europeiska konsumenter.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid saluföring av produkter med 
ursprung i tredjeland med ett namn som 
förts in i registret får de uppgifter som 
anges i punkt 3 och motsvarande 
EU-symboler användas i märkningen.

4. Vid saluföring av produkter med 
ursprung i tredjeland med ett namn som 
förts in i registret i enlighet med kapitel IV 
i avdelning V i denna förordning får de 
uppgifter som anges i punkt 3 och 
motsvarande EU-symboler användas i 
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märkningen.

Or. en

Motivering
Endast sådana produkter från tredjeländer eller EU-länder som har genomgått 
undersökningsförfarandet i denna förordning (”ömsesidighet”) bör tillåtas att förses med 
samma symboler och uppgifter.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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”, 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”, eller 
dylikt, i den mån dessa produkter eller 
tjänster är jämförbara med de produkter 
som registrerats i det namnet, eller i den 
mån det obehöriga bruket, imitationen 
eller anspelningen innebär att det 
skyddade namnets anseende utnyttjas, 
även när produkten används som en 
ingrediens.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att stärka skyddet för registrerade SUB/SGB-namn, även 
med avseende på användning av en SUB/SGB-produkt som en ingrediens.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett namn ska kunna komma ifråga för 1. Ett namn ska kunna komma ifråga för
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registrering som garanterad traditionell 
specialitet på villkor att det beskriver en 
specifik bearbetad produkt som

registrering som garanterad traditionell 
specialitet på villkor att det beskriver en 
specifik produkt som

Or. en

Motivering
Syftet med detta ändringsförslag är att skapa konsekvens med de andra ändringsförslagen där 
begränsningen till enbart bearbetade livsmedel tas bort. I fallet med GTS tror vi inte heller att 
det behövs någon sådan begränsning.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) är resultatet av en viss produktionsmetod 
och har en viss sammansättning, vilka ska 
överensstämma med traditionell praxis för 
produkten ifråga, och

a) är resultatet av en viss produktionsmetod 
eller har en viss sammansättning, vilka ska 
överensstämma med traditionell praxis för 
produkten i fråga, eller

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) avse produktens traditionella form. b) avse produktens traditionella karaktär 
eller särart.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En beskrivning av produkten och de 
huvudsakliga fysiska, kemiska, 

b) En beskrivning av produkten och, i 
förekommande fall, de huvudsakliga 
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mikrobiologiska och organoleptiska 
egenskaper som visar dess särart.

fysiska, kemiska, mikrobiologiska och 
organoleptiska egenskaper som visar dess 
särart.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det bör inrättas en ordning för fakultativa 
kvalitetstermer för att göra det lättare för 
producenter av jordbruksprodukter med 
värdehöjande egenskaper eller kvaliteter att 
informera om dessa egenskaper och 
kvaliteter på den inre marknaden, särskilt 
till stöd för och som komplement till de 
specifika handelsnormerna.

Det bör inrättas en ordning för fakultativa 
kvalitetstermer för att göra det lättare för 
producenter av jordbruksprodukter med 
värdehöjande egenskaper eller kvaliteter att 
informera om dessa egenskaper och 
kvaliteter på den inre marknaden.

Or. en

Motivering

De specifika bestämmelserna om fakultativa reserverade termer samt alla artiklar och skäl 
som handlar om sådana termer och om handelsnormer flyttas tillsammans med bilaga II till 
förslaget till förordning om handelsnormer (2010/0354 COD), så att alla fakultativa 
reserverade termer integreras i den samlade marknadsordningen.

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Befintliga fakultativa kvalitetstermer

1. De fakultativa kvalitetstermer som ska 
omfattas av denna förordning den dag då 
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den träder ikraft är de som anges i bilaga 
II till denna förordning samt i de 
rättsakter i vilka termerna ifråga fastställs 
och genom vilka deras användning 
regleras.
2. De fakultativa kvalitetstermer som 
avses i punkt 1 ska förbli giltiga till dess 
att de ändras eller stryks enligt artikel 28.

Or. en

Motivering

De specifika bestämmelserna om fakultativa reserverade termer samt alla artiklar och skäl 
som handlar om sådana termer och om handelsnormer flyttas tillsammans med bilaga II till 
förslaget till förordning om handelsnormer (2010/0354 COD), så att alla fakultativa 
reserverade termer integreras i den samlade marknadsordningen.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ta hänsyn till relevanta 
internationella standarder. 

Kommissionen ska ta hänsyn till relevanta 
internationella standarder och till de 
befintliga reserverade termerna för de 
berörda produkterna eller sektorerna.

Or. en

Motivering

Detta för att bevara existerande reserverade termer och undvika överlappningar.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
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Produkt från bergsjordbruk
1. Termen ”produkt från bergsjordbruk” 
ska införas. Denna term får bara 
användas för att beskriva sådana 
produkter, avsedda som livsmedel och 
förtecknade i bilaga I till fördraget, vars 
råvaror kommer från bergsområden. För 
att termen ska få användas om bearbetade 
produkter måste bearbetningen också äga 
rum i bergsområden. 
2. I denna artikel avses med 
bergsområden inom Europeiska unionen 
områden i den mening som avses i artikel 
18.1 i förordning (EG) nr 1257/1999. När 
det gäller produkter från tredjeländer ska 
bergsområden omfatta områden som 
uppfyller kriterier som är likvärdiga med 
dem i artikel 18.1 i förordning (EG) 
nr 1257/1999.
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel […] om undantag från de 
användningsvillkor som avses i punkt 1 i 
vederbörligen motiverade fall och i syfte 
att ta hänsyn till naturliga begränsningar 
för jordbruksproduktionen i 
bergsområden.

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att det bör införas en ordning för produkter från bergsjordbruk. Efter 
omfattande samråd står det klart att en sådan ordning inte bara önskas av sektorn utan också 
tillför ett uppenbart mervärde för konsumenterna, liksom ett värde för produkterna.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att övrig
produktmärkning inte kan förväxlas med 

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att produktmärkning 
inte kan förväxlas med andra 
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de fakultativa kvalitetstermerna. kvalitetsuppgifter.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att undvika ett oklart rättsläge, i en situation där en 
mängd sådana kvalitetsuppgifter redan kan finnas i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Medlemsstaterna ska med 
administrativa medel uppmuntra grupper 
att bildas och arbeta på sina territorier. 
Utan att det påverkar definitionen av 
grupper i artikel 3.2 ska medlemsstaterna 
verka för att dessa grupper har formen av 
juridiska personer enligt respektive 
medlemsstats lagstiftning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är menat som stöd till bildandet av grupper, som är grundläggande för 
kvalitetsordningarnas funktion.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 42 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) ansöka om tillstånd av medlemsstaten 
med avseende på möjligheten att inrätta 
ett system för produktionsstyrning. 
Med avseende på det systemet, och i syfte 
att skapa bättre förutsättningar för 
stabiliteten och funktionen på marknaden 
för SUB- och SGB-produkter, får 
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medlemsstaterna införa regler för 
anpassning av tillgången till efterfrågan i 
de fall där de grupper som ansvarar för 
SUB och SGB formellt lämnar in en 
sådan begäran. Dessa system för styrning 
av tillgången får inte störa konkurrensen 
på den inre marknaden, utgöra ett hinder 
för nya aktörer på marknaden eller leda 
till att små producenter påverkas negativt. 
Kommissionen ska underrättas och kan 
när som helst återkalla medlemsstaternas 
tillstånd. 

Or. en

Motivering

I begränsade och kontrollerade situationer ska producentgrupper få en roll för att upprätta 
produktionsstyrningsåtgärder, under medlemsstaternas och kommissionens vakande öga. 
Sådana system kan leda till större stabilitet för producenter av SUB- och SGB-produkter med 
högt värde och förhindra extrem prisvolatilitet i sektorn.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Rapport om riktlinjerna

Med beaktande av riktlinjerna för bästa 
praxis för frivilliga certifieringssystem 
(2010/C 341/04) och för märkning av 
produkter där SUB och SGB ingår som 
ingrediens (2010/C 341/03) ska 
kommissionen, tre år efter det att denna 
förordning trätt i kraft, till 
Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport i syfte att avgöra om det är 
nödvändigt med 
lagstiftningsbestämmelser, vid behov 
åtföljd av relevanta förslag. 

Or. en
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Motivering

De riktlinjer som kommissionen har föreslagit tjänar bara som inriktningsverktyg eller 
rekommendationer. Efter tre års tillämpning skulle det vara värdefullt att veta om det i stället 
behövs obligatoriska lagstiftningsåtgärder.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall då en invändning kan tas upp till 
prövning ska kommissionen uppmana den 
myndighet eller person som har lämnat in 
invändningen och den myndighet eller 
person som har lämnat in ansökan att 
inleda diskussioner i ärendet under en 
lämplig tidsperiod på högst tre månader.

3. I de fall då en invändning kan tas upp till 
prövning ska kommissionen uppmana den 
myndighet eller person som har lämnat in 
invändningen och den myndighet eller 
person som har lämnat in ansökan att 
inleda diskussioner i ärendet under en 
lämplig tidsperiod på högst tre månader. 
Kommissionen får förlänga denna period 
en gång på deltagarnas begäran, och i 
undantagsfall om det anses att en 
förlängning av fristen skulle göra det 
lättare att nå en överenskommelse.

Or. en

Motivering

I undantagsfall behövs det mer flexibilitet, utan att systemet för den skull påverkas.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delegerade akter Utövande av delegering
1. Kommissionen ska ges befogenhet att
under obestämd tid anta de delegerade 
akter som avses i denna förordning.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ska ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.

Så snart som kommissionen har antagit 
en delegerad akt ska den samtidigt 
underrätta Europaparlamentet och rådet.
2. Europaparlamentet eller rådet får när 2. Den delegerade befogenhet som avses i 
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som helst återkalla den delegerade 
befogenhet som avses i punkt 1.

artiklarna 2.1, 5.3, 7.3, 12.5, 16.2, 18.4, 
19.2, 23.4, 25.3, 28, 29.3, 38.4, 39.2, 46.1, 
46.7, 48.6, 50.3 och 51.2 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år 
från och med den …*. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om de delegerade 
befogenheterna senast nio månader innan 
perioden på fem år löpt ut. Delegeringen 
av befogenhet ska automatiskt förlängas 
med perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet invänder 
mot en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av varje period.

Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida 
delegeringen av befogenheter ska 
återkallas ska informera den andra 
lagstiftaren och kommissionen senast en 
månad innan det slutliga beslutet fattas, 
och ange de delegerade befogenheter som 
kan komma att återkallas samt skälen till 
återkallandet.
Ett beslut om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet inte längre är giltig. 
Beslutet ska få omedelbar verkan, eller 
vid ett senare datum som anges i beslutet. 
Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft. Beslutet ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.
3. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
får denna period förlängas med två 
månader.

3. Delegeringen av befogenheter får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Beslutet om återkallande 
innebär att delegeringen av de 
befogenheter som anges i beslutet upphör 
att gälla. Det får verkan dagen efter 
offentliggörandet i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid ett senare, i 
beslutet angivet, datum. Det ska inte 
påverka giltigheten av delegerade akter 
som redan trätt i kraft.

Om varken Europaparlamentet eller rådet 
vid fristens utgång invänt mot den 
delegerade akten ska den delegerade 
akten offentliggöras i Europeiska 
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unionens officiella tidning och träda i 
kraft den dag som föreskrivs i den.
Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan tidsfristen löper ut 
om både Europaparlamentet och rådet 
har meddelat kommissionen att de har för 
avsikt att inte göra några invändningar.
Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänt mot en delegerad akt ska ange 
skälen för detta.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet.
5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med denna förordning ska träda i kraft 
endast om ingen invändning gjorts av 
vare sig Europaparlamentet eller rådet 
inom en period på två månader efter det 
att akten antagits, eller om både 
Europaparlamentet och rådet innan 
denna frist har löpt ut underrättar 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända. Fristen kan förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.
_________
* Datum för denna förordnings 
ikraftträdande

Or. en

Motivering

Anpassning av lydelsen i enlighet med samförståndet om förfaranden för delegerade akter 
(artikel 290 i EUF-fördraget).

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 54
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandeakter Kommittéförfarande
[Om genomförandeakter antas i enlighet 
med denna förordning, ska kommissionen 
bistås av kommittén för kvalitetspolitik för 
jordbruksprodukter och det förfarande 
som avses i artikel [5] i förordning (EU) 
nr [xxxx/åååå] (kompletteras efter det att 
förordningen om kontrollmekanismer 
enligt artikel 291.2 i EUF-fördraget, som 
för närvarande diskuteras av 
Europaparlamentet och rådet, har 
antagits) ska tillämpas.]

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för kvalitet för 
jordbruksprodukter. Den kommittén ska 
vara en kommitté i den mening som avses 
i förordning (EU) nr 182/2011.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Motivering

I enlighet med mallarna för bestämmelser om genomförandeakter som omfattas av 
medlemsstaternas kontroll och i linje med Europaparlamentets och rådets förslag till 
förordning om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll 
av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Bilaga I - punkt I – sista strecksatsen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– läder 

Or. en

Motivering

Lädervaror kan också skapa mervärde som produkter om man tillåter ansökan om 
registrering som SUB-SGB.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga I - punkt II – sista strecksatsen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– salt

Or. en

Motivering

Det finns traditionella metoder, närmast hantverksmässiga, för produktion av havssalt. Dessa 
produktionsmetoder bör erkännas inom GTS-ordningen.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga II Bilaga II utgår

Or. en

Motivering

De specifika bestämmelserna om fakultativa reserverade termer samt alla artiklar och skäl 
som handlar om sådana termer och om handelsnormer flyttas tillsammans med bilaga II till 
förslaget till förordning om handelsnormer (2010/0354 COD), så att alla fakultativa 
reserverade termer integreras i den samlade marknadsordningen.
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MOTIVERING

Allmän presentation

EU:s jordbruk producerar livsmedel med stor variation, med hjälp av produktionsmetoder 
som tar hänsyn till miljön och landsbygdssamhällena. Den regionala mångfalden av 
livsmedel, de traditionella produktionsmetoderna som ibland har fler hundra år på nacken, 
tonvikten på säkerhet och goda miljöförhållanden är alla faktorer som bidrar till att kvaliteten 
på europeiska livsmedel hör till världens högsta. 

Såväl jordbrukare som konsumenter behöver bli medvetna om dessa särdrag hos den lokalt 
producerade maten. Dessutom skulle ett kvalitetsinriktat synsätt kunna bidra till att de bästa 
kvalitetsprodukterna belönas, såväl på den inhemska som på de internationella marknaderna. 
EU har infört en rad märkningar och kvalitetsordningar inom ramen för sin politik för 
livsmedelskvalitet. De innebär ett erkännande av de produktegenskaper som har ett högt 
värde, men även av produktens regionala särdrag. 

De nuvarande kvalitetsordningarna är: Skyddad ursprungsbeteckning (SUB), Skyddad 
geografisk beteckning (SGB), Garanterad traditionell specialitet (GTS), ekologiskt jordbruk 
samt jordbruk i de yttersta randområdena, alla med sina egna logotyper. 

Kommissionens nya förslag

Parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling håller för närvarande på att 
arbeta med ett nytt lagstiftningsförslag från kommissionen om kvalitet och handelsnormer. 

Kommissionens kvalitetspaket har till syfte att förbättra unionslagstiftningen på 
kvalitetsområdet men även när det gäller de nationella och privata certifieringsordningarnas 
funktion, så att de blir enklare, öppnare och lättare att förstå, lättare att anpassa till innovation 
och mindre tungrodda för producenter och förvaltningar. 

Kommissionen lade fram denna uppsättning lagstiftningsförslag i december 2010, efter ett 
omfattande offentligt samråd som inleddes när grönboken om kvalitet offentliggjordes 2009. 
Paketet innehåller två förslag till förordningar – en om kvalitetsordningar för 
jordbruksprodukter och en om handelsnormer – samt två dokument med riktlinjer, ett om 
certifieringssystem och ett om märkning av produkter där SUB och SGB ingår som 
ingrediens. Förslagen är omfattande och tillmötesgår många av de krav som parlamentet förde 
fram i initiativbetänkandet av Giancarlo Scottà. Förutom själva sakinnehållet är det viktigt att 
lägga märke till bestämmelserna om delegerade akter och genomförandeakter, som har stor 
betydelse för hur politiken kommer att utformas i praktiken under de kommande åren.

Föredragandens förslag

Som en allmän kommentar vill föredraganden framhålla att man bör prioritera en förenkling 
och en utveckling av de nuvarande ordningarna, liksom ett tillägg av nya kvalitetstermer som 
sannolikt kommer att höja värdet för de bästa europeiska produkterna. Kommissionens förslag 
utgör en bra och berömvärd utgångspunkt, men föredraganden anser att det går att 
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åstadkomma större tydlighet och ett mer övergripande europeiskt kvalitetssystem.

Under förberedelsearbetet med förslaget till betänkande har föredraganden haft omfattande 
samråd med kolleger och skuggföredragande, diskuterat lagstiftningsförslagen i utskottet vid 
två separata tillfällen och hållit ett seminarium med experter på politikområdet. Vidare har 
föredraganden med jämna mellanrum begärt samråd med och förtydliganden från 
kommissionen. Föredraganden har också haft ett flertal möten med branschen, intressenter 
och berörda nationella institutioner och EU-institutioner.  
  
I hela texten har föredraganden strävat efter större tydlighet och förenkling, där detta har 
behövts. En viktig punkt i detta avseende är tydligare definitioner, som gör texten mer 
överskådlig för såväl producenter som konsumenter. I vissa fall behövdes det också större 
klarhet kring rättsläget. Här nedan presenterar föredraganden de föreslagna ändringarna i 
varje avdelning av förordningen.

Avdelning I

 Kvalitetssystemet för garanterade traditionella specialiteter bör också tillämpas på icke 
bearbetade produkter, eftersom det finns traditionella metoder för odling och 
boskapsuppfödning som inte är begränsade till ett specifikt geografiskt område men 
som resulterar i produkter med särdrag som skapar mervärde eller kvaliteter som höjer 
värdet på grund av vissa jordbrukstekniker, och dessa metoder stämmer därför utmärkt 
med förslagets syfte enligt artikel 1.2 a–b.

 Med tanke på definitionen av ”bearbetning” i Europaparlamentet och rådets 
förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien finns det 
dessutom fortfarande fall där det är oklart om en produkt är bearbetad eller inte, 
eftersom man måste bedöma om behandlingen ”väsentligt ändrar” den ursprungliga 
produkten. Med detta i åtanke begär föredraganden att salt ska införas i 
kvalitetssystemet för garanterade traditionella specialiteter.

 En definition av vad som menas med ”produktionsled”.

Avdelning II

 Definitionen av ”produktionsled” föreslås ingå även i artikel 3, eftersom det ger större 
tydlighet, även när man talar om exempel på produktionsled i artikel 5.1 b) (iii). 

 När det gäller artikel 6 föreslås en alternativ lydelse. Om livsmedelsprodukter och 
viner behandlas likadant när kommissionen tillämpar EU:s åtaganden till följd av 
Trips-avtalet bör nämligen alla aspekter med koppling till det ytterligare skyddet för 
viner i detta avtal utvidgas så att det även omfattar livsmedelsprodukter. 

 I artikel 7.1 b föreslås att formuleringen ”mikrobiologiska eller organoleptiska 
egenskaper” behålls. 

 När det gäller artikel 12.3 anser föredraganden att de europeiska symboler som 
utformats och antagits för att representera SUB och SGB tydligt bör anges i 
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märkningen. Å andra sidan anser föredraganden att endast de produkter som genomgår 
samma registreringsförfarande, på samma villkor som produkter med ursprung på den 
inre marknaden, bör få förses med EU-logotypen.

Avdelning III

 Här eftersträvas konsekvens med andra ändringsförslag där begränsningen till enbart 
bearbetade livsmedel tas bort. I fallet med GTS tror föredraganden inte heller att det 
behövs någon sådan begränsning.

Avdelning IV

 Föredraganden menar att fakultativa reserverade termer (som förtecknas i 
bilaga II) bör kvarstå i den samlade marknadsordningen och därför ingå i 
förordningen om handelsnormer, eftersom detta bättre återspeglar hur dessa 
fakultativa politiska instrument är beskaffade. Samtidigt behövs det en rättslig grund 
för fakultativa kvalitetstermer som kommissionen kan komma att lägga fram i 
framtiden. Således anser föredraganden att denna rättsliga grund bör behållas. Som 
den första av dessa fakultativa kvalitetstermer föreslår föredraganden ”produkt från 
bergsjordbruk”.

 Föredraganden anser att det bör införas en ordning för produkter från 
bergsjordbruk. Efter omfattande samråd står det klart att en sådan ordning inte bara 
önskas av sektorn utan också tillför ett uppenbart mervärde för konsumenterna och 
höjer värdet på produkterna.

 Föredraganden hoppas också att kommissionen kommer att undersöka och snart kan 
lägga fram förslag på nya fakultativa kvalitetstermer, t.ex. ”öprodukter”, ”arktiska 
produkter” etc. Vidare efterfrågas ytterligare behandling inom ramen för den 
föreslagna förordningen om ett frivilligt system för märkning av nötkött.

Avdelning V

 När det gäller rollen för producentgrupper inom SUB- och SGB-ordningarna stöder 
föredraganden kommissionens förslag och vill att dessa grupper blir verklighet så snart 
som möjligt. Föredraganden anser också att villkoren för ett ytterligare stärkande av 
gruppernas roll är uppfyllda. Därför föreslås att producentgrupper i väl avgränsade och 
kontrollerade situationer ska få en roll för att upprätta produktionsstyrningsåtgärder, 
under medlemsstaternas och kommissionens vakande öga. Det har nämligen visat sig 
att sådana system kan leda till större stabilitet för producenter av SUB- och 
SGB-produkter med högt värde och förhindra extrem prisvolatilitet i sektorn.

 När det gäller tillämpningen av riktlinjerna (om frivilliga certifieringssystem och om 
produkter där SUB/SGB ingår som ingrediens) begär föredraganden att kommissionen 
rapporterar till lagstiftaren tre år efter att förordningen trätt i kraft angående 
möjligheten att införa obligatorisk lagstiftning på området.  
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 Föredraganden gör också förtydliganden med avseende på förfaranden för 
invändningar, genom att införa en möjlighet till förlängning av fristen, om det är 
sannolikt att en överenskommelse kommer att kunna nås. 

Bilagor

 Föredraganden föreslår att ytterligare produkter ska föras in i bilagorna med de 
produkter som kan komma i fråga för att skyddas av SUB, SGB och TSG.

 Bilaga II (som för närvarande innehåller de fakultativa reserverade termerna) flyttas 
till förordningen om handelsnormer.

Anpassning

När det gäller anpassningen anser föredraganden att man bör hitta en balans mellan å ena 
sidan kommissionens behov att kunna agera effektivt och snabbt och å andra sidan 
Europaparlamentets och rådets befogenheter enligt Lissabonfördraget i fråga om 
lagstiftningsprocessen. I allmänhet stöder föredraganden de flesta förslagen till delegerade 
akter och genomförandeakter och anser att kommissionen har lagt fram ett välavvägt förslag i 
detta avseende.


