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AMENDEMENTEN
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde
Begrotingscommissie en Commissie begrotingscontrole onderstaande amendementen in
aanmerking te nemen:
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 253 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(253 bis)
Landbouwmarkten moeten
transparant zijn en prijsinformatie voor
alle spelers toegankelijk en nuttig; de
Unie heeft als taak de transparantie op de
markt van de Unie te bevorderen; met het
oog hierop moet de volgende GLBhervorming de transparantie van de markt
vergroten door middel van
waarnemingsposten van de
landbouwprijzen voor de verschillende
landbouwsectoren, die voorzien in een
dynamische analyse van de verschillende
onderdelen van de landbouwmarkten,
waarbij de economische spelers betrokken
worden, en die periodiek relevante
gegevens en prognoses beschikbaar
stellen.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 253 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(253 ter)
Op grond van artikel 42 en
artikel 43, lid 2, van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese
Unie moeten de doelstellingen van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
voorrang hebben op alle
mededingingsregels van de Unie.
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Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
Bij gedeelde uitvoering van de
begroting nemen de Commissie en de
lidstaten de beginselen van gezond
financieel beheer, transparantie en nondiscriminatie in acht en verzekeren zij de
zichtbaarheid van het optreden van de
Unie. Daartoe komen de Commissie en de
lidstaten hun respectieve controle- en
auditverplichtingen na en nemen zij de
daaruit voortvloeiende
verantwoordelijkheden op zich die in deze
verordening zijn vastgesteld. Aanvullende
voorschriften worden vastgesteld in
sectorspecifieke regelgeving.

1.
Bij gedeelde uitvoering van de
begroting nemen de Commissie en de
lidstaten de beginselen van gezond
financieel beheer, transparantie en nondiscriminatie in acht en verzekeren zij de
zichtbaarheid van het optreden van de
Unie. Daartoe komen de Commissie en de
lidstaten hun respectieve controle- en
auditverplichtingen na en nemen zij de
daaruit voortvloeiende
verantwoordelijkheden op zich die in deze
verordening zijn vastgesteld. Aanvullende
voorschriften worden vastgesteld in
sectorspecifieke regelgeving. De
sectorspecifieke voorschriften voorzien in
een raamwerk om ervoor te zorgen dat de
beginselen van subsidiariteit en
proportionaliteit worden toegepast. Het
beginsel van proportionaliteit moet kracht
worden bijgezet door minimumvereisten
in te voeren en de flexibiliteit te vergroten,
zulks door te voorzien in de
beoordelingsbevoegdheid en
verantwoordingsplicht van de lidstaten.
De lidstaten zorgen voor de nadere
uitwerking van de
financieringsprocedures overeenkomstig
het in deze verordening vastgelegde
raamwerk.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2 – alinea 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het kader van haar risicobeoordeling en
overeenkomstig de sectorspecifieke
regelgeving, houdt de Commissie toezicht
op de door de lidstaten vastgestelde
PE599.808v02-00
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overeenkomstig de sectorspecifieke
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beheers- en controlesystemen. Bij haar
controlewerkzaamheden eerbiedigt de
Commissie het evenredigheidsbeginsel en
houdt zij rekening met het niveau van het
beoordeelde risico overeenkomstig de
sectorspecifieke regelgeving.

beheers- en controlesystemen. Bij haar
controlewerkzaamheden eerbiedigt de
Commissie het evenredigheidsbeginsel en
houdt zij rekening met het niveau van het
beoordeelde risico overeenkomstig de
sectorspecifieke regelgeving. De
materialiteitsdrempel voor een tolerabel
risico is 4 procent.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 – letter n
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

n)
"jonge landbouwer": een persoon
die bij het indienen van de aanvraag niet
ouder is dan 40 jaar, beschikt over
adequate vakbekwaamheid en
deskundigheid en zich voor het eerst als
bedrijfshoofd op dat landbouwbedrijf
vestigt, hetzij alleen, hetzij samen met
andere landbouwers;

n)
"jonge landbouwer": een persoon
die bij het indienen van de aanvraag niet
ouder is dan 40 jaar, beschikt over
adequate vakbekwaamheid en
deskundigheid en zich voor het eerst als
bedrijfshoofd op dat landbouwbedrijf
vestigt, hetzij alleen, hetzij samen met
andere landbouwers, in ongeacht welke
rechtsvorm. De betrokken persoon wordt
als eigenaar van een collectieve
onderneming beschouwd wanneer hij tot
de aandeelhouders ervan behoort. In dat
geval is elke steunmaatregel beperkt tot
het percentage van zijn aandeel in de
onderneming;
In afwijking van het eerste lid en onder
naar behoren gemotiveerde
omstandigheden kunnen lidstaten de
bepalingen van dit artikel toepassen op
jonge landbouwers die bij het indienen
van de aanvraag niet ouder zijn dan 40
jaar en beschikken over adequate
vakbekwaamheid en deskundigheid,
ondanks het feit dat zij reeds uit eigen
hoofde als bedrijfshoofd op dat
landbouwbedrijf werkzaam zijn. Voor
zover zij geen specifieke steun voor jonge
landbouwers op grond van de hervorming
van het GLB 2006-2013 of het huidige
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GLB-programma 2013-2020 hebben
ontvangen, wordt de steun voor de duur
van ten hoogste vijf jaar verleend;

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 1 – letter c
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 – letter s
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

s)
"datum van vestiging": de datum
waarop de aanvrager een handeling of
handelingen stelt waarmee het
vestigingsproces aanvangt.

s)
"datum van vestiging": de datum
waarop de aanvrager een handeling of
handelingen stelt of voltooit in verband
met de vestiging als bedoeld onder n).

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 11 – alinea 1 – letter a – punt i
Bestaande tekst

Amendement
2 bis. in artikel 11 wordt punt a)
vervangen door:

"a)
De Commissie neemt bij
uitvoeringshandeling een besluit over
verzoeken tot wijziging die betrekking
hebben op:

"a)
De Commissie neemt bij
uitvoeringshandeling een besluit over
verzoeken tot wijziging die betrekking
hebben op een toename van de
percentuele bijdrage uit het ELFPO van
een of meer maatregelen."

i)
een verandering van de
programmastrategie waarbij meer dan 50
% van een aan een aandachtsgebied
verbonden kwantitatieve doelstelling
wordt gewijzigd;
ii)
een verandering van het ELFPObijdragepercentage voor één of meer
maatregelen;
iii)
een verandering van de totale
Uniebijdrage of van de jaarlijkse
PE599.808v02-00
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verdeling ervan op programmaniveau."
(In artikel 267, alinea 1, van het Commissievoorstel is geen punt 3 als zodanig. In punt 2
wordt de tekst van de basishandeling abusievelijk genummerd als punt 3. Dit betekent dat de
daaropvolgende nummering van de punten in het lid eveneens onjuist is.)
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 14 – lid 4
Bestaande tekst

Amendement
2 ter. in artikel 14 wordt lid 4 vervangen
door:

"4.
In het kader van deze maatregel
worden de kosten voor het organiseren en
uitvoeren van de kennisoverdrachtsacties
en de voorlichtingsacties gesubsidieerd. In
het geval van demonstratieprojecten mag
tevens steun worden verleend ter dekking
van de betrokken investeringskosten. De
kosten in verband met de reis-, verblijfs- en
dagvergoedingen van de deelnemers,
alsmede de kosten voor de vervanging van
de landbouwers worden eveneens
gesubsidieerd. Alle op grond van dit lid
bepaalde kosten worden aan de
begunstigde betaald."

"4.
In het kader van deze maatregel
worden de kosten voor het organiseren en
uitvoeren van de kennisoverdrachtsacties
en de voorlichtingsacties gesubsidieerd.
Infrastructuur die geïnstalleerd is in het
kader van een demonstratie kan worden
gebruikt nadat de actie is voltooid. In het
geval van demonstratieprojecten mag
tevens steun worden verleend ter dekking
van de betrokken investeringskosten. De
kosten in verband met de reis-, verblijfs- en
dagvergoedingen van de deelnemers,
alsmede de kosten voor de vervanging van
de landbouwers worden eveneens
gesubsidieerd. Alle op grond van dit lid
bepaalde kosten worden aan de
begunstigde betaald."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 15 – lid 2
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Bestaande tekst

Amendement
2 quater.
In artikel 15 wordt lid 2
vervangen door:

"2.
De verlener van de advies- of
opleidingsdiensten is de begunstigde van
de in lid 1, onder a) en c), bedoelde steun.
De in lid 1, onder b), bedoelde steun wordt
verleend aan de autoriteit of de organisatie
die wordt geselecteerd om de
bedrijfsbeheersdiensten,
bedrijfsverzorgingsdiensten en
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw
en de bedrijfsadviesdiensten voor de
bosbouw op te richten."

"2.
De verlener van de advies- of
opleidingsdiensten of de
overheidsinstelling die verantwoordelijk is
voor de selectie van de aanbieder, is de
begunstigde van de in lid 1, onder a) en c),
bedoelde steun. De in lid 1, onder b),
bedoelde steun wordt verleend aan de
autoriteit of de organisatie die wordt
geselecteerd om de
bedrijfsbeheersdiensten,
bedrijfsverzorgingsdiensten en
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw
en de bedrijfsadviesdiensten voor de
bosbouw op te richten."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL. In artikel 267, alinea 1, van
het Commissievoorstel is geen punt 3 als zodanig. In punt 2 wordt de tekst van de
basishandeling abusievelijk genummerd als punt 3. Dit betekent dat de daaropvolgende
nummering van de punten in het lid eveneens onjuist is.)
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1
Bestaande tekst

Amendement
2 quinquies. In artikel 15, lid 3, wordt
lid 1 vervangen door:

"De autoriteiten of de organisaties die
worden geselecteerd om advies te
verstrekken, beschikken over hiertoe
gekwalificeerd en geregeld opgeleid
personeel, en over ervaring en
betrouwbaarheid op de gebieden waarover
advies wordt verstrekt. De begunstigden
van deze maatregel worden geselecteerd
door middel van aanbestedingen. De
selectieprocedure valt onder de wetgeving
PE599.808v02-00

NL
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worden geselecteerd om advies te
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gekwalificeerd en geregeld opgeleid
personeel, en over ervaring en
betrouwbaarheid op de gebieden waarover
advies wordt verstrekt. De aanbieders op
grond van deze maatregel worden
geselecteerd door middel van een
selectieprocedure die openstaat voor
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zowel publieke als private organisaties. De
selectieprocedure is objectief en sluit
kandidaten met belangenconflicten uit."

inzake overheidsopdrachten en staat open
voor zowel publieke als private
organisaties. De selectieprocedure is
objectief en sluit kandidaten met
belangenconflicten uit."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL. In artikel 267, alinea 1, van
het Commissievoorstel is geen punt 3 als zodanig. In punt 2 wordt de tekst van de
basishandeling abusievelijk genummerd als punt 3. Dit betekent dat de daaropvolgende
nummering van de punten in het lid eveneens onjuist is.)
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 2 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule
Bestaande tekst

Amendement
2 sexies.
In artikel 16, lid 1, wordt de
inleidende formule vervangen door:

"1.
In het kader van deze maatregel
wordt steun verleend aan landbouwers en
groepen landbouwers die toetreden tot:

"1.
In het kader van deze maatregel
wordt steun verleend aan landbouwers en
groepen landbouwers die toetreden, of
landbouwers of groepen landbouwers die
gedurende de afgelopen vijf jaar zijn
toegetreden, tot:"

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL. In artikel 267, alinea 1, van
het Commissievoorstel is geen punt 3 als zodanig. In punt 2 wordt de tekst van de
basishandeling abusievelijk genummerd als punt 3. Dit betekent dat de daaropvolgende
nummering van de punten in het lid eveneens onjuist is.)
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 2 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 septies.
In artikel 16, lid 3, wordt
na de eerste alinea de volgende alinea
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ingevoegd:
"In het geval van eerdere deelname
voorafgaand aan de steunaanvraag op
grond van lid 1, wordt de maximale duur
van vijf jaar verminderd met het aantal
jaren dat is verlopen tussen de eerdere
deelname in een kwaliteitsregeling en het
moment van de steunaanvraag."
(In artikel 267, alinea 1, van het Commissievoorstel is geen punt 3 als zodanig. In punt 2
wordt de tekst van de basishandeling abusievelijk genummerd als punt 3. Dit betekent dat de
daaropvolgende nummering van de punten in het lid eveneens onjuist is.)
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 17 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
betrekking hebben op de
verwerking, de afzet en/of de ontwikkeling
van in bijlage I bij het VWEU vermelde
landbouwproducten of katoen, met
uitzondering van visserijproducten; het
productieproces kan een product opleveren
dat niet in die bijlage wordt vermeld;
wanneer steun wordt verleend in de vorm
van financieringsinstrumenten, kan de
input ook een product zijn dat niet onder
bijlage I bij het VWEU valt, op
voorwaarde dat de investering bijdraagt
tot een of meer van de prioriteiten van de
Unie inzake plattelandsontwikkeling;

b)
betrekking hebben op de
verwerking, de afzet en/of de ontwikkeling
van in bijlage I bij het VWEU vermelde
landbouwproducten of katoen, met
uitzondering van visserijproducten; het
productieproces kan een product opleveren
dat niet in die bijlage wordt vermeld;

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. In artikel 17 wordt het volgende lid
ingevoegd:
"2 bis. Steun op grond van de punten a),
b), c) en d) van lid 1, die resulteert in een
aanvraag die onder het minimale
kredietbedrag valt van 25 %, is niet
toegestaan."

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De aanvraag van steun op grond van lid 1,
onder a), i), wordt ingediend binnen 24
maanden na de datum van vestiging.

De aanvraag van steun op grond van lid 1,
onder a), i), wordt ingediend uiterlijk 24
maanden na de datum van vestiging.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 19 – lid 4 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen per begunstigde bovenen benedengrenzen vast voor de toegang
tot de respectievelijk in lid 1, onder a), i)
en iii), bedoelde steun. De benedengrens
voor steunverlening in het kader van lid 1,
onder a), i), dient hoger te liggen dan de
bovengrens voor steunverlening in het
kader van lid 1, onder a), iii). De steun
wordt uitsluitend verleend aan kleine en
micro-ondernemingen.

De lidstaten stellen boven- en
benedengrenzen vast voor de toegang tot
de respectievelijk in lid 1, onder a), i) en
iii), bedoelde steun. De benedengrens voor
steunverlening in het kader van lid 1, onder
a), i), dient hoger te liggen dan de
bovengrens voor steunverlening in het
kader van lid 1, onder a), iii). De steun
wordt uitsluitend verleend aan kleine en
micro-ondernemingen.
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Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 5 – letter c
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 19 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.
De in lid 1, onder a), bedoelde
steun wordt in ten minste twee tranches
betaald. De tranches kunnen degressief
zijn. De laatste tranche van de in lid 1,
onder a), i) en ii), bedoelde steun mag
slechts worden betaald indien het
bedrijfsplan correct wordt uitgevoerd.";

5.
De in lid 1, onder a), bedoelde
steun wordt in ten minste twee tranches
betaald. De tranches kunnen degressief
zijn. De laatste tranche van de in lid 1,
onder a), i) en ii), bedoelde steun mag
slechts worden betaald indien het
bedrijfsplan correct wordt uitgevoerd en
wordt in ieder geval binnen één jaar na de
volledige tenuitvoerlegging van het
bedrijfsplan betaald.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 23 – titel
Bestaande tekst

Amendement
6 bis. De titel van artikel 23 wordt
vervangen door:

"Invoering van boslandbouwsystemen"

"Invoering, regeneratie of renovatie van
boslandbouwsystemen"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130520150523&qid=1489594815838&from=NL)
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 23 – lid 1
Bestaande tekst

Amendement
6 ter. in artikel 23 wordt lid 1 vervangen
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door:
"1.
De in artikel 21, lid 1, onder b),
bedoelde steun wordt gedurende maximaal
vijf jaar ter dekking van de
invoeringskosten verleend aan private
grondbezitters, gemeenten en verenigingen
waarin zij verenigd zijn, en omvat een
jaarlijkse premie per hectare voor de
kosten van onderhoudsactiviteiten.

"1.
De in artikel 21, lid 1, onder b),
bedoelde steun wordt gedurende maximaal
vijf jaar ter dekking van de invoerings-,
regeneratie- en/of renovatiekosten
verleend aan private grondbezitters,
gemeenten en verenigingen waarin zij
verenigd zijn, en omvat een jaarlijkse
premie per hectare voor de kosten van
onderhoudsactiviteiten."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130520150523&qid=1489594815838&from=NL)
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 27 – titel
Bestaande tekst

Amendement
6 quater.
In artikel 27 komt de titel
als volgt te luiden:

"Oprichting van producentengroeperingen
en -organisaties"

"Oprichting van producentengroeperingen,
producentenorganisaties en
onderhandelingsorganisaties"

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL)
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 27 – lid 1 – inleidende formule
Bestaande tekst

Amendement
6 quinquies. In artikel 27, lid 1, wordt de
inleidende formule vervangen door:

"1.
In het kader van deze maatregel
wordt steun verleend ter bevordering van
de oprichting van producentengroeperingen
AD\1124405NL.docx
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In het kader van deze maatregel
wordt steun verleend ter bevordering van
de oprichting van
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en -organisaties in de landbouw- en de
bosbouwsector, met als doel:"

producentengroeperingen,
producentenorganisaties en
onderhandelingsorganisaties in de
landbouw- en de bosbouwsector, met als
doel:"

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL)
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 27 – lid 1 – letter d
Bestaande tekst

Amendement
6 sexies.
In artikel 27, lid 1, wordt
punt d) vervangen door:

"d)
eventueel andere activiteiten te
verrichten, onder meer op het gebied van
de ontwikkeling van bedrijfsvoerings- en
marketingvaardigheden en de organisatie
en bevordering van innovatieprocessen."

"d)
Niet van toepassing op de
Nederlandse versie.

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL)
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 27 – lid 2 – alinea 1
Bestaande tekst

Amendement
6 septies.
In artikel 27, lid 2, wordt de
eerste alinea vervangen door:

De steun wordt verleend aan
producentengroeperingen en -organisaties
die op basis van een bedrijfsplan officieel
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat
zijn erkend. De steun kan uitsluitend
worden verleend aan
PE599.808v02-00
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De steun wordt verleend aan
producentengroeperingen,
producentenorganisaties en
onderhandelingsorganisaties die op basis
van een bedrijfsplan officieel door de
bevoegde autoriteit van de lidstaat zijn
14/102

AD\1124405NL.docx

producentengroeperingen en -organisaties
die kmo's zijn.

erkend. De steun kan uitsluitend worden
verleend aan producentengroeperingen,
producentenorganisaties en
onderhandelingsorganisaties die kmo's
zijn."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL)
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 27 – lid 2 – alinea 2
Bestaande tekst

Amendement
6 octies.
In artikel 27, lid 2, wordt de
tweede alinea vervangen door:

"De lidstaten verifiëren of de
doelstellingen van het bedrijfsplan uiterlijk
vijf jaar na de erkenning van de
producentengroepering of -organisatie,
zijn bereikt."

"De lidstaten verifiëren of de
doelstellingen van het bedrijfsplan uiterlijk
vijf jaar na de erkenning van de
producentengroepering,
producentenorganisaties en
onderhandelingsorganisaties, zijn
bereikt."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL)
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 nonies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2
Bestaande tekst

Amendement
6 nonies.
In artikel 27, lid 3, wordt de
tweede alinea vervangen door:

Gedurende het eerste jaar kunnen de
lidstaten steun aan de
producentengroeperingen of –organisaties
betalen die wordt berekend op basis van de
AD\1124405NL.docx

"Gedurende het eerste jaar kunnen de
lidstaten steun aan de
producentengroeperingen,
producentenorganisaties en
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gemiddelde jaarlijkse waarde van de
productie die de aangesloten leden
gedurende een periode van drie jaar vóór
hun toetreding tot de groepering of
organisatie hebben afgezet. Wat
producentengroeperingen en -organisaties
in de bosbouwsector betreft, wordt de steun
berekend op basis van de gemiddelde
productie die de aangesloten leden
gedurende een periode van vijf jaar vóór de
erkenning hebben afgezet, de hoogste en de
laagste waarde niet meegerekend.

onderhandelingsorganisaties betalen die
wordt berekend op basis van de
gemiddelde jaarlijkse waarde van de
productie die de aangesloten leden
gedurende een periode van drie jaar vóór
hun toetreding tot de groepering of
organisatie hebben afgezet. Wat
producentengroeperingen,
producentenorganisaties en
onderhandelingsorganisaties in de
bosbouwsector betreft, wordt de steun
berekend op basis van de gemiddelde
productie die de aangesloten leden
gedurende een periode van vijf jaar vóór de
erkenning hebben afgezet, de hoogste en de
laagste waarde niet meegerekend."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL)
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 decies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 27 – lid 5
Bestaande tekst

Amendement
6 decies.
In artikel 27 wordt lid 5
vervangen door:

"5.
De lidstaten kunnen steun voor de
oprichting van producentengroeperingen
blijven verlenen, zelfs nadat die volgens de
voorwaarden van Verordening (EU) nr.
1308/2013 (24) erkend zijn als
producentenorganisatie.

"5.
De lidstaten kunnen steun voor de
oprichting van producentengroeperingen
blijven verlenen, zelfs nadat die volgens de
voorwaarden van Verordening (EU)
nr. 1308/2013 (1) erkend zijn als
producentenorganisatie of
onderhandelingsorganisatie."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL)
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 undecies (nieuw)
PE599.808v02-00
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Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 9
Bestaande tekst

Amendement
6 undecies. In artikel 28 wordt lid 9
vervangen door:

"9. Er kan steun voor de instandhouding,
het duurzame gebruik en de duurzame
ontwikkeling van genetische hulpbronnen
in de landbouw worden verleend voor niet
onder de leden 1 tot en met 8 vallende
concrete acties. Dergelijke activiteiten
kunnen worden uitgevoerd door andere dan
de in lid 2 genoemde begunstigden.

"9. Er kan steun voor de instandhouding,
het duurzame gebruik en de duurzame
ontwikkeling van genetische hulpbronnen
in de landbouw worden verleend voor niet
onder de leden 1 tot en met 8 vallende
concrete acties. Die steun mag niet worden
beperkt tot eigen hulpbronnen. Dergelijke
activiteiten kunnen worden uitgevoerd
door andere dan de in lid 2 genoemde
begunstigden.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 duodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 1
Bestaande tekst

Amendement
6 duodecies. in artikel 29 wordt lid 1
vervangen door:

"1.
In het kader van dit artikel wordt
steun verleend, per hectare
landbouwareaal, aan landbouwers of
groepen van landbouwers die zich op
vrijwillige basis verbinden tot de
omschakeling naar of de voortzetting van
biologische landbouwpraktijken en methoden zoals omschreven in
Verordening (EG) nr. 834/2007 (25) en die
"actieve landbouwer" zijn in de zin van
artikel 9 van Verordening (EU) nr.
1307/2013.

"1.
In het kader van dit artikel wordt
steun verleend, per hectare landbouwareaal
en, in naar behoren gemotiveerde
gevallen, ook per grootvee-eenheid, aan
landbouwers of groepen van landbouwers
die zich op vrijwillige basis verbinden tot
de omschakeling naar of de voortzetting
van biologische landbouwpraktijken en methoden zoals omschreven in
Verordening (EG) nr. 834/2007 en die
"actieve landbouwer" zijn in de zin van
artikel 9 van Verordening (EU)
nr. 1307/2013.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)
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Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 6 terdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
6 terdecies. aan artikel 31, lid 2, wordt
de volgende alinea toegevoegd:
"De lidstaten kunnen vanaf 2018
aanvullende objectieve en nietdiscriminerende criteria definiëren. Zij
moeten de Commissie vóór maandag 1
januari 2018 van een dergelijk besluit in
kennis stellen."

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 7 – letter a – punt -i (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 36 – lid 1 – letter a
Bestaande tekst

Amendement
-i)
in artikel 36, lid 1, wordt punt a)
vervangen door:

"a)
financiële bijdragen in premies om
de oogst, de dieren en de planten te
verzekeren tegen economische verliezen
van landbouwers als gevolg van ongunstige
weersomstandigheden, van dier- of
plantenziekten of plagen, of een
milieuongeval;

"a)
financiële bijdragen in premies om
de oogst, de dieren en de planten te
verzekeren tegen economische verliezen
van landbouwers die goede
landbouwpraktijken toepassen als gevolg
van ongunstige weersomstandigheden, van
dier- of plantenziekten of plagen, een
milieuongeval, marktgerelateerde risico's
of vanwege inkomensschommelingen;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 7 – letter a – punt ii
Verordening (EU) nr. 1305/2013
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Artikel 36 – lid 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)
financiële bijdragen in onderlinge
fondsen die fungeren als
inkomensstabiliseringsinstrument en
waaruit landbouwers uit een specifieke
sector wier inkomen ernstig is gedaald,
worden vergoed.";

d)
financiële bijdragen in onderlinge
fondsen die fungeren als een
sectorspecifiek
inkomensstabiliseringsinstrument en
waaruit landbouwers uit een specifieke
sector wier inkomen ernstig is gedaald,
worden vergoed.";

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 7 – letter c
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 36 – lid 5 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
in lid 5 wordt de tweede alinea
geschrapt.

Schrappen

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 37 – lid 1 – inleidende formule
Bestaande tekst

Amendement
7 bis. In artikel 37, lid 1, wordt de
inleidende formule vervangen door:

"1.
In het kader van artikel 36, lid 1,
onder a), wordt slechts steun verleend voor
verzekeringscontracten ter dekking van
verliezen door ongunstige
weersomstandigheden, dier- of
plantenziekten of een plaag, of een
milieuongeval, of een overeenkomstig
Richtlijn 2000/29/EG vastgestelde
maatregel om een plantenziekte of plaag
uit te roeien of in te dammen waarbij meer
dan 30 % van de gemiddelde jaarproductie
van de laatste drie jaar of van de
AD\1124405NL.docx

"1.
In het kader van artikel 36, lid 1,
onder a), wordt slechts steun verleend voor
verzekeringscontracten ter dekking van
verliezen door ongunstige
weersomstandigheden, dier- of
plantenziekten of een plaag, of een
milieuongeval, of een overeenkomstig
Richtlijn 2000/29/EG vastgestelde
maatregel om een plantenziekte of plaag
uit te roeien of in te dammen waarbij meer
dan 20 % van de gemiddelde jaarproductie
van de laatste drie jaar of van de
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gemiddelde productie van drie van de
laatste vijf jaar verloren is gegaan, de
hoogste en de laagste productie in
laatstgenoemd geval niet meegerekend.
Indexen kunnen worden gebruikt voor het
berekenen van de jaarproductie van de
landbouwer. De gehanteerde
berekeningsmethode maakt het mogelijk
het feitelijke verlies van een landbouwer in
een bepaald jaar te bepalen."

gemiddelde productie van drie van de
laatste vijf jaar verloren is gegaan, de
hoogste en de laagste productie in
laatstgenoemd geval niet meegerekend.
Indexen kunnen worden gebruikt voor het
berekenen van de jaarproductie van de
landbouwer. De gehanteerde
berekeningsmethode maakt het mogelijk
het feitelijke verlies van een landbouwer in
een bepaald jaar te bepalen."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL)
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 7 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 37 – lid 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
7 ter. aan artikel 37, lid 1, wordt de
volgende alinea toegevoegd:
"b bis)
economische indexen
(productieniveau en prijzen)."

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 7 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 38 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
7 quater.
aan de eerste alinea van
artikel 38, lid 3, wordt het volgende punt
toegevoegd:
"b bis)
de jaarlijkse betalingen aan
het fonds aan te vullen."

Amendement 36
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Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 7 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 38 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
7 quinquies. In artikel 38, lid 3, wordt
na de eerste alinea de volgende alinea
ingevoegd:
“De financiële bijdragen als bedoeld
onder b) en b bis) in de eerste alinea
kunnen worden gecumuleerd of elkaar
wederzijds uitsluiten, zolang het
totaalbedrag van de bijdragen het in
bijlage II vastgestelde maximale
steunpercentage niet overschrijdt.”

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 7 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 38 – lid 3 – alinea 2
Bestaande tekst

Amendement
7 sexies.
In artikel 38, lid 3, wordt de
tweede alinea vervangen door:

In het kader van artikel 36, lid 1, onder b),
wordt slechts steun verleend ter dekking
van verliezen door ongunstige
weersomstandigheden, dier- of
plantenziekten of een plaag, of een
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG
vastgestelde maatregel om een
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te
dammen waarbij meer dan 30 % van de
gemiddelde jaarproductie van de laatste
drie jaar of van de gemiddelde productie
van drie van de laatste vijf jaar verloren is
gegaan, de hoogste en de laagste productie
in laatstgenoemd geval niet meegerekend.
Indexen kunnen worden gebruikt voor het
berekenen van de jaarproductie van de
landbouwer. De gehanteerde
berekeningsmethode maakt het mogelijk
AD\1124405NL.docx

In het kader van artikel 36, lid 1, onder b),
wordt slechts steun verleend ter dekking
van verliezen door ongunstige
weersomstandigheden, dier- of
plantenziekten of een plaag, of een
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG
vastgestelde maatregel om een
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te
dammen waarbij meer dan 20 % van de
gemiddelde jaarproductie van de laatste
drie jaar of van de gemiddelde productie
van drie van de laatste vijf jaar verloren is
gegaan, de hoogste en de laagste productie
in laatstgenoemd geval niet meegerekend.
Indexen kunnen worden gebruikt voor het
berekenen van de jaarproductie van de
landbouwer. De gehanteerde
berekeningsmethode maakt het mogelijk
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het feitelijke verlies van een landbouwer in
een bepaald jaar te bepalen."

het feitelijke verlies van een landbouwer in
een bepaald jaar te bepalen."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL)
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 9 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 39 – lid 1
Bestaande tekst

Amendement
a bis) In artikel 39 wordt lid 1 vervangen
door:

"1.
De in artikel 36, lid 1, onder c),
bedoelde steun wordt slechts verleend
indien het inkomen van een individuele
landbouwer is gedaald met meer dan 30 %
van het gemiddelde jaarinkomen van die
landbouwer in de laatste drie jaar of het
gemiddelde inkomen van drie jaren van de
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste
inkomen niet meegerekend. Voor de
toepassing van artikel 36, lid 1, onder c),
wordt onder inkomen verstaan de som van
de inkomsten die de landbouwer van de
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en
exclusief de kosten van de
productiemiddelen. Betalingen uit het
onderlinge fonds compenseren minder dan
70 % van de gederfde inkomsten van de
producent in het jaar waarin hij recht krijgt
op deze steun.

"1.
De in artikel 36, lid 1, onder c),
bedoelde steun wordt slechts verleend
indien het inkomen van een individuele
landbouwer is gedaald met meer dan 20 %
van het gemiddelde jaarinkomen van die
landbouwer in de laatste drie jaar of het
gemiddelde inkomen van drie jaren van de
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste
inkomen niet meegerekend. Voor de
toepassing van artikel 36, lid 1, onder c),
wordt onder inkomen verstaan de som van
de inkomsten die de landbouwer van de
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en
exclusief de kosten van de
productiemiddelen. Betalingen uit het
onderlinge fonds compenseren minder dan
70 % van de gederfde inkomsten van de
producent in het jaar waarin hij recht krijgt
op deze steun. Voor het berekenen van het
jaarlijks gederfde inkomen van de
landbouwer kunnen indexen worden
gebruikt."

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=20338&locale=en#st
v!lCnt=1&langISO0=nl&crCnt=1&crID0=96891)

Amendement 39
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Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 9 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 39 – lid 4 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) aan artikel 39, lid 4, wordt de
volgende alinea toegevoegd:
"(b bis) de jaarlijkse betalingen aan het
fonds aan te vullen."

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 39 bis – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De in artikel 36, lid 1, onder d),
bedoelde steun wordt slechts in naar
behoren gemotiveerde gevallen verleend
indien het inkomen van een individuele
landbouwer is gedaald met meer dan 20 %
van het gemiddelde jaarinkomen van die
landbouwer in de laatste drie jaar of het
gemiddelde inkomen van drie jaren van de
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste
inkomen niet meegerekend. Voor de
toepassing van artikel 36, lid 1, onder d),
wordt onder inkomen verstaan de som van
de inkomsten die de landbouwer van de
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en
exclusief de kosten van de
productiemiddelen. Betalingen uit het
onderlinge fonds compenseren minder dan
70 % van de gederfde inkomsten van de
producent in het jaar waarin hij recht krijgt
op deze steun.

1.
De in artikel 36, lid 1, onder d),
bedoelde steun wordt slechts in naar
behoren gemotiveerde gevallen verleend
indien het inkomen van een individuele
landbouwer dat samenhangt met de
specifieke productie waarvoor het
inkomensstabiliseringsinstrument werd
ingesteld, is gedaald met meer dan 20 %
van het gemiddelde jaarinkomen van die
landbouwer voor deze specifieke productie
in de laatste drie jaar of het gemiddelde
inkomen van drie jaren van de laatste vijf
jaren, het hoogste en het laagste inkomen
niet meegerekend. Voor de toepassing van
artikel 36, lid 1, onder d), wordt onder
inkomen verstaan de som van de
inkomsten die de landbouwer van de markt
ontvangt voor deze specifieke productie,
inclusief overheidssteun en exclusief de
kosten van de productiemiddelen die deze
specifieke productie met zich meebrengt.
Betalingen uit het onderlinge fonds
compenseren minder dan 70 % van de
gederfde inkomsten van de producent in
het jaar waarin hij recht krijgt op deze
steun. Voor het berekenen van de jaarlijks
gederfde inkomsten van de landbouwer
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kunnen indexen worden gebruikt. De
gehanteerde indexberekeningsmethode
maakt het mogelijk een redelijke schatting
te maken van het feitelijke gederfde
inkomen van een landbouwer uit een
specifieke sector in een bepaald jaar.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 11 – letter a
Verordening (EU) nr. 1035/2013
Artikel 45 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.
Bedrijfskapitaal dat aanvullend is
bij en verband houdt met een nieuwe
investering waarvoor ELFPO-steun wordt
verleend via een overeenkomstig artikel 37
van Verordening (EU) nr. 1303/2013
ingesteld financieringsinstrument, kan een
subsidiabele uitgave vormen. Dergelijke
uitgaven die voor steun in aanmerking
komen, bedragen niet meer dan 30 % van
het totale bedrag van de voor steun in
aanmerking komende uitgaven voor de
investering. Het desbetreffende verzoek
wordt naar behoren gemotiveerd.

5.
Wanneer steun wordt verleend via
een overeenkomstig artikel 37 van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 ingesteld
financieringsinstrument, kan
bedrijfskapitaal een subsidiabele uitgave
vormen. Dergelijke uitgaven die voor steun
in aanmerking komen, bedragen niet meer
dan 200 000 EUR of 30 % van het totale
bedrag van de voor steun in aanmerking
komende uitgaven voor de investering,
naar gelang wat het hoogste is.

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 11 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 45 – lid 7 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) aan artikel 45 wordt het volgende
lid toegevoegd:
"7 bis. Financiële instrumenten in
gedeeld beheer voldoen aan hoge normen
op het gebied van transparantie,
verantwoording en democratische
controle."
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Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 58 – lid 1
Bestaande tekst

Amendement
12 bis. In artikel 58 wordt lid 1 vervangen
door:

"1.
Onverminderd de leden 5, 6 en 7
van dit artikel is het totale bedrag van de
steun van de Unie voor
plattelandsontwikkeling in het kader van
deze verordening voor de periode van 1
januari 2014 tot en met 31 december 2020,
84 936 miljoen EUR, in prijzen van 2011,
overeenkomstig het meerjarig financieel
kader voor de jaren 2014 tot en met 2020.

"1.
Onverminderd de leden 5, 6 en 7
van dit artikel is het totale bedrag van de
steun van de Unie voor
plattelandsontwikkeling in het kader van
deze verordening voor de periode van
1 januari 2014 tot en met 31 december
2020, 84 936 miljoen EUR, in prijzen van
2011, overeenkomstig het meerjarig
financieel kader voor de jaren 2014 tot en
met 2020. Onverminderd het feit dat het
totale bedrag aan EU-steun voor
plattelandsontwikkeling opnieuw wordt
gedefinieerd, dienen de huidige
programma's voor
plattelandsontwikkeling, zoals
goedgekeurd overeenkomstig artikel 10,
lid 2, van toepassing te blijven tot 2024 of
tot het moment dat er een nieuwe
hervorming is aangenomen."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL)
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 14 – letter a
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 60 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
a)

Amendement

lid 1 wordt vervangen door:

Schrappen

"1.
In afwijking van artikel 65, lid 9,
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 kan
AD\1124405NL.docx
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er in de programma's voor
plattelandsontwikkeling in het geval van
noodmaatregelen wegens natuurrampen,
rampzalige gebeurtenissen, ongunstige
weersomstandigheden of wegens een
plotse, ingrijpende wijziging van de
sociaaleconomische omstandigheden in
de betrokken lidstaat of regio, met
inbegrip van aanzienlijke en onverwachte
demografische wijzigingen als gevolg van
migratie of opvang van vluchtelingen, in
worden voorzien dat uitgaven met
betrekking tot wijzigingen in het
programma subsidiabel zijn vanaf de
datum waarop die gebeurtenis zich heeft
voorgedaan."

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 15 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 66 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
15 bis. in artikel 66, lid 1, wordt punt b)
wordt geschrapt.

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 74 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

16.
in artikel 74 wordt punt a)
vervangen door:

Schrappen

a)
voor de publicatie van de concrete
oproepen tot het indienen van voorstellen
wordt het geraadpleegd en brengt het
advies uit over de criteria voor de selectie
van de gefinancierde concrete acties, deze
criteria worden herzien in het licht van de
PE599.808v02-00
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programmeringsbehoeften;

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Bijlage II – artikel 17 – lid 3
Bestaande tekst

Amendement
16 bis. In bijlage II wordt de vierde regel
van artikel 17, lid 3, kolom 4 "De
verwerking en de afzet van producten
vermeld in bijlage I bij het VWEU"
vervangen door:

Van het bedrag aan subsidiabele
investeringen in andere regio's

Van het bedrag aan subsidiabele
investeringen in andere regio's

Op voorwaarde dat de som van de
steunpercentages niet meer dan 90 %
bedraagt, mogen de bovenstaande
percentages met een extra 20
procentpunten worden verhoogd voor in
het kader van het EIP gesteunde concrete
acties of die in verband met een fusie van
producentenorganisaties

Op voorwaarde dat de som van de
steunpercentages niet meer dan 90 %
bedraagt, mogen de bovenstaande
percentages met een extra 20
procentpunten worden verhoogd voor in
het kader van het EIP gesteunde concrete
acties voor collectieve investeringen en
geïntegreerde projecten of die in verband
met een fusie van producentenorganisaties"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 16 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Bijlage II – artikel 37 – lid 5
Bestaande tekst

Amendement
16 ter. In bijlage II wordt artikel 37, lid 5,
als volgt vervangen:

"Artikel 37, lid 5

"Artikel 37, lid 5

Oogst-, dier- en plantverzekering

Oogst-, dier- en plantverzekering

Maximumbedrag in EUR of percentage:

Maximumbedrag in EUR of percentage:
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65 %

70 %

van de verschuldigde verzekeringspremie"

van de verschuldigde verzekeringspremie"

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=NL)
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 16 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Bijlage II – artikel 38 – lid 5
Bestaande tekst

Amendement
16 quater.
In bijlage II wordt artikel
38, lid 5, vervangen door:

"Artikel 38, lid 5

"Artikel 38, lid 5

Onderlinge fondsen voor ongunstige
weersomstandigheden, dier- en
plantenziekten, plagen en milieuongevallen

Onderlinge fondsen voor ongunstige
weersomstandigheden, dier- en
plantenziekten, plagen en milieuongevallen

Maximumbedrag in EUR of percentage:
65 %

Maximumbedrag in EUR of percentage:
70 %

Van de subsidiabele kosten"

Van de subsidiabele kosten"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 267 – alinea 1 – punt 16 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Bijlage II – artikel 39 – lid 5
Bestaande tekst

Amendement
16 quinquies. In bijlage II wordt artikel
39, lid 5, vervangen door:

"Artikel 39, lid 5

“Artikel 39, lid 5

Inkomensstabiliserings-instrument

Inkomensstabiliserings-instrument

Maximumbedrag in EUR of percentage:
65 %

Maximumbedrag in EUR of percentage:
70 %

Van de subsidiabele kosten"

Van de subsidiabele kosten"
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1
Bestaande tekst

Amendement
-1.
In artikel 9, lid 1, wordt alinea 1
vervangen door:

"De certificerende instantie is een
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
auditorganisatie die door de lidstaat wordt
aangewezen. Indien de instantie een
privaatrechtelijke auditorganisatie is, wordt
deze door de lidstaat geselecteerd via een
openbare aanbesteding indien het
toepasselijke Unie- of nationale recht dit
voorschrijft. De certificerende instantie
geeft een op internationaal aanvaarde
auditnormen gebaseerd oordeel over de
volledigheid, nauwkeurigheid en
waarachtigheid van de jaarrekeningen van
het betaalorgaan, over het goede
functioneren van het
internecontrolesysteem van dat
betaalorgaan en over de wettigheid en
regelmatigheid van de uitgaven waarvoor
bij de Commissie om terugbetaling is
verzocht. In het advies wordt ook
vastgesteld of de beweringen in de eerste
alinea, onder c), bedoelde
beheersverklaring in twijfel worden
getrokken in de auditwerkzaamheden.

"De certificerende instantie is een
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
auditorganisatie die door de lidstaat wordt
aangewezen. Indien de instantie een
privaatrechtelijke auditorganisatie is, wordt
deze door de lidstaat geselecteerd via een
openbare aanbesteding indien het
toepasselijke Unie- of nationale recht dit
voorschrijft. De certificerende instantie
geeft een op internationaal aanvaarde
auditnormen gebaseerd oordeel over de
volledigheid, nauwkeurigheid en
waarachtigheid van de jaarrekeningen van
het betaalorgaan, over het goede
functioneren van het
internecontrolesysteem van dat
betaalorgaan en over de wettigheid en
regelmatigheid van de uitgaven waarvoor
bij de Commissie om terugbetaling is
verzocht. Dat oordeel vermeldt tevens of
door het onderzoek twijfel is gerezen over
de beweringen in de beheersverklaring. De
certificerende instantie ziet uitsluitend toe
op de naleving van het Unierecht."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NLTXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1490106989808&from=NL
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
-1 bis. In artikel 9, lid 1, wordt na de
eerste alinea de volgende alinea
ingevoegd:
"Het betaalorgaan houdt zich aan de wet
en is verantwoordelijk voor de
tenuitvoerlegging van de
financieringsprogramma's. Het voldoet
aan de EU-wetgeving, overeenkomstig
internationaal erkende normen, en oefent
zijn discretionaire bevoegdheden
dienovereenkomstig uit. In haar
beoordelingen zorgt de certificerende
instantie ervoor dat zij voldoet aan de
wetgeving en handelt conform goede
praktijken, alsmede conform de
controlesystemen met betrekking tot de
desbetreffende besluiten."

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt -1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 9 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
-1 ter. Het volgende artikel wordt
ingevoegd:
"Artikel 9bis
Materialiteitsdrempel
Bij hun controles hanteren betaalorganen
en certificerende instanties een
materialiteitsdrempel voor een tolerabel
foutenrisico. Deze materialiteitsdrempel is
4 %."

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
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Artikel 268 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 26 – lid 5 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten vergoeden de overeenkomstig
artikel 12, lid 2, onder d), van het
Financieel Reglement overgedragen
kredieten aan de eindontvangers op wie, in
het begrotingsjaar waarnaar de kredieten
worden overgedragen, de
aanpassingscoëfficiënt van toepassing is.

De overeenkomstig artikel 12, lid 2,
onder d), van het Financieel Reglement
overgedragen kredieten die in het lopende
begrotingsjaar niet werden gebruikt,
worden overgedragen naar de reserve voor
crises in de landbouwsector van het
volgende begrotingsjaar.

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 26 – lid 5 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De vergoeding als bedoeld in de eerste
alinea geldt alleen voor eindontvangers in
die lidstaten waar in het voorgaande
begrotingsjaar de financiële discipline is
toegepast."

Schrappen

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 26 – lid 6
Bestaande tekst

Amendement
1 bis. In artikel 26 wordt lid 6 vervangen
door:

"6.
De Commissie kan
uitvoeringshandelingen vaststellen,
waarin de voorwaarden worden
vastgesteld voor de kredieten die
overeenkomstig artikel 169, lid 3, van
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012
worden overgedragen ter financiering van
AD\1124405NL.docx

"6.
In afwijking van lid 5 worden de
kredieten overeenkomstig artikel 12 van
het Financieel Reglement overgedragen
naar het volgende begrotingsjaar indien
de reserve voor crisissituaties in de
landbouwsector in het lopende
begrotingsjaar niet is opgebruikt, en staan
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de in artikel 4, lid 1, onder b), van de
onderhavige verordening bedoelde
uitgaven. Die uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld volgens de in artikel
116, lid 2, bedoelde
raadplegingsprocedure.

zij ter beschikking van de landbouwsector
in het geval van een crisis.

Indien de Commissie voorziet dat het
jaarlijkse bedrag van de crisisreserve in
het huidige begrotingsjaar de
overgedragen kredieten overschrijdt, past
zij de vermindering op de rechtstreekse
betalingen toe door middel van het
mechanisme voor financiële discipline in
dit artikel."
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 26 – lid 7
Bestaande tekst

Amendement
1 ter. In artikel 26 wordt lid 7 vervangen
door:

"7. Bij de toepassing van dit artikel wordt
het bedrag van de in artikel 25 bedoelde
reserve voor crisissituaties in de
landbouwsector meegerekend wanneer de
aanpassingscoëfficiënt wordt vastgesteld.
Bedragen die aan het eind van het boekjaar
niet voor crisismaatregelen ter beschikking
zijn gesteld, worden uitbetaald
overeenkomstig lid 5 van dit artikel.

"7. Bij de toepassing van dit artikel wordt
het bedrag van de in artikel 25 bedoelde
reserve voor crisissituaties in de
landbouwsector meegerekend wanneer de
aanpassingscoëfficiënt wordt vastgesteld,
indien de crisisreserve is opgebruikt of in
het lopende begrotingsjaar wordt
aangepast. Bedragen die aan het eind van
het begrotingsjaar niet voor
crisismaatregelen ter beschikking zijn
gesteld, worden overgedragen naar het
volgende begrotingsjaar."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
Amendement 58
Voorstel voor een verordening
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Artikel 268 – alinea 1 – punt 1 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 26 – lid 7 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 quater.
Aan artikel 26 wordt het
volgende lid toegevoegd:
7 bis. De vergoeding als bedoeld in de
eerste en de zesde alinea geldt alleen voor
eindontvangers in het begrotingsjaar 2021
in die lidstaten waar in de voorgaande
begrotingsjaren de financiële discipline is
toegepast.
De uiteindelijke vergoeding geschiedt aan
het einde van de financiële periode voor
die begunstigden die rechtstreekse steun
voor 2020 (begrotingsjaar 2021) hebben
aangevraagd."

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 52 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. Het volgende artikel wordt
ingevoegd:
Artikel 52 bis
Overweging van bestaande beoordelingen
(single audit)
1.
Ten aanzien van programma's
waarvoor de Commissie tot de conclusie
komt dat de goedkeuring door de
certificerende instantie betrouwbaar is,
komt de Commissie met deze instantie
overeen om de eigen controles ter plaatse
met betrekking tot de beoordeling van de
activiteiten van die instantie te beperken,
tenzij er aanwijzingen zijn dat er voor een
bepaald begrotingsjaar waarvoor de
Commissie de rekeningen reeds heeft
goedgekeurd, tekortkomingen zijn in het
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werk van de desbetreffende certificerende
instantie.
2.
Om de activiteiten van de
certificerende instantie te evalueren, mag
de Commissie het controlespoor van elk
van die instanties nagaan of controles ter
plaatse van de desbetreffende instantie
uitvoeren, en waar nodig kan de
Commissie overeenkomstig internationale
controlenormen audits van projecten
verrichten om het effectieve functioneren
van de desbetreffende certificerende
instantie te waarborgen."

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 54 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
in artikel 54 wordt lid 2 vervangen
door:

Schrappen

"2.
Indien geen inning heeft
plaatsgevonden binnen vier jaar na de
datum van het verzoek tot terugbetaling of
binnen acht jaar na die datum als over de
terugvordering een zaak is aangespannen
bij een nationale rechtbank, worden de
financiële gevolgen van de niet-inning
door de betrokken lidstaat gedragen, zulks
onverminderd de eis dat de betrokken
lidstaat de terugvorderingsprocedures
overeenkomstig artikel 58 moet
voortzetten.
Indien in het kader van de
terugvorderingsprocedure in een
administratief of gerechtelijk besluit met
een definitief karakter wordt
geconstateerd dat er geen sprake is van
een onregelmatigheid, declareert de
betrokken lidstaat de financiële last die hij
op grond van de eerste alinea heeft
gedragen, aan de Fondsen als uitgave.
PE599.808v02-00
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Indien evenwel, om redenen die niet
kunnen worden toegeschreven aan de
betrokken lidstaat, de terugvordering niet
binnen de in de eerste alinea van dit lid
gespecificeerde termijn kon plaatsvinden
en het terug te vorderen bedrag meer dan
1 miljoen EUR bedraagt, kan de
Commissie op verzoek van de lidstaat de
termijn met ten hoogste de helft van de
oorspronkelijke periode verlengen."

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 54 – lid 3 – alinea 1
Bestaande tekst

Amendement
4 bis. In artikel 54, lid 3, wordt de eerste
alinea vervangen door:

"3.
In behoorlijk gemotiveerde
gevallen kan een lidstaat besluiten de
terugvordering niet voort te zetten. Een
dergelijk besluit kan alleen in de volgende
gevallen worden genomen:

"3.
In behoorlijk gemotiveerde
gevallen kan een lidstaat besluiten de
terugvordering niet voort te zetten. Een
dergelijk besluit kan in de volgende
gevallen worden genomen:

a)
indien het totaal van de reeds
gemaakte en de nog te verwachten
terugvorderingskosten hoger is dan het te
innen bedrag, aan deze voorwaarde wordt
geacht te zijn voldaan indien:

a)
indien het totaal van de reeds
gemaakte en de nog te verwachten
terugvorderingskosten hoger is dan het te
innen bedrag, aan deze voorwaarde wordt
geacht te zijn voldaan indien het van de
begunstigde in het kader van een
eenmalige betaling voor een steunregeling
of steunmaatregel terug te vorderen
bedrag, exclusief rente, niet hoger is dan
250 EUR;

i)
het van de begunstigde in het kader
van een eenmalige betaling voor een
steunregeling of steunmaatregel terug te
vorderen bedrag, exclusief rente, niet hoger
is dan 100 EUR, of
ii)
het van de begunstigde in het
kader van een eenmalige betaling voor
een steunregeling of steunmaatregel terug
te vorderen bedrag, exclusief rente, tussen
AD\1124405NL.docx

35/102

PE599.808v02-00

NL

100 EUR en 150 EUR bedraagt en de
betrokken lidstaat in zijn nationale
wetgeving een drempelwaarde voor het
niet innen van nationale schulden
hanteert die ten minste gelijk is aan het te
innen bedrag;
b)
de terugvordering blijkt
onmogelijk als gevolg van de
overeenkomstig het nationale recht van de
betrokken lidstaat geconstateerde en
erkende insolventie van de debiteur of van
de personen die juridisch aansprakelijk
zijn voor de onregelmatigheid.

b)
indien een lidstaat gedurende de
driejarige cyclus van de actualisering van
het landbouwpercelenidentificatiesysteem
(LPIS) beste praktijken volgt en de
geospatiale steunaanvraag gebruikt, mag
er geen sprake zijn van een verplichting
tot terugvordering van onverschuldigde
betalingen voor kleine percelen van
minder dan 1 hectare."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 54 – lid 3 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 quater.
aan artikel 54, lid 3, wordt
de volgende alinea toegevoegd:
b bis) in afwijking van artikel 97, lid 3,
kunnen de lidstaten ertoe besluiten de
terugvordering op basis van
randvoorwaarden of niet-naleving
overeenkomstig punt a) niet voort te
zetten.

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 72 – lid 2
Bestaande tekst

Amendement
5 bis. In artikel 72 wordt lid 2 vervangen
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door:
"2.
In afwijking van lid 1, onder a),
kunnen de lidstaten besluiten dat
landbouwpercelen met een oppervlakte van
maximaal 0,1 ha waarvoor geen betaling
wordt aangevraagd, niet hoeven te worden
aangegeven mits de totale oppervlakte van
deze percelen minder dan één hectare
bedraagt, en/of kunnen besluiten dat een
landbouwer die geen areaalgebonden
rechtstreekse betaling aanvraagt, zijn
landbouwpercelen niet hoeft aan te geven
indien de totale oppervlakte ervan niet
meer bedraagt dan 1 hectare. In alle
gevallen vermeldt deze landbouwer wel in
zijn aanvraag of hij over landbouwpercelen
beschikt, en geeft hij op verzoek van de
bevoegde autoriteiten aan waar deze zich
bevinden.

"2.
In afwijking van lid 1, onder a),
kunnen de lidstaten besluiten dat:

a)
In afwijking van lid 1, onder a),
kunnen de lidstaten besluiten dat
landbouwpercelen met een oppervlakte van
maximaal 0,1 ha waarvoor geen betaling
wordt aangevraagd, niet hoeven te worden
aangegeven mits de totale oppervlakte van
deze percelen minder dan één hectare
bedraagt, en/of kunnen besluiten dat een
landbouwer die geen areaalgebonden
rechtstreekse betaling aanvraagt, zijn
landbouwpercelen niet hoeft aan te geven
indien de totale oppervlakte ervan niet
meer bedraagt dan 1 hectare. In alle
gevallen vermeldt deze landbouwer wel in
zijn aanvraag of hij over landbouwpercelen
beschikt, en geeft hij op verzoek van de
bevoegde autoriteiten aan waar deze zich
bevinden.
b)
landbouwers die aan de regeling
voor kleine landbouwbedrijven deelnemen
de landbouwpercelen waarvoor geen
betaling wordt aangevraagd niet hoeven
aan te geven, tenzij deze aangifte vereist is
met het oog op andere steun of bijstand."
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
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Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 75 – lid 1 – alinea 4
Bestaande tekst

Amendement
5 ter. In artikel 75, lid 1, wordt lid 4
vervangen door:

Dit lid is wat betreft de steun in het kader
van de plattelandsontwikkeling als bedoeld
artikel 67, lid 2,van toepassing op
steunaanvragen en betalingsaanvragen die
met ingang van aanvraagjaar 2018 zijn
ingediend, met uitzondering van
voorschotten van ten hoogste 75 % als
bedoeld in de derde alinea van dit lid.

"Dit lid is wat betreft de steun in het kader
van de plattelandsontwikkeling als bedoeld
artikel 67, lid 2,van toepassing op
steunaanvragen en betalingsaanvragen die
met ingang van aanvraagjaar 2020 zijn
ingediend, met uitzondering van
voorschotten van ten hoogste 75 % als
bedoeld in de derde alinea van dit lid."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt 5 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 118 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
5 quater.
ingevoegd:

Het volgende artikel wordt

"Artikel 118 bis
Verbod op werking met terugwerkende
kracht
1.
Wijzigingen aan de voorschriften,
alsmede aan de richtsnoeren,
werkinstrumenten of overige documenten
van de Commissie met directe of indirecte
externe effecten, evenals eerdere
interpretaties van bepalingen door
instellingen en organen van de Unie
alsmede door de certificerende instantie
en door betaalorganen van de Commissie,
kunnen alleen effect hebben op de
PE599.808v02-00
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toekomst.
2.
Werking met terugwerkende
kracht is uitsluitend toegestaan in
uitzonderlijke gevallen. In dat geval moet
er een dwingend publiek belang voor de
werking met terugwerkende kracht zijn en
moeten de legitieme verwachtingen van
betrokkenen met betrekking tot de
rechtszekerheid volledig worden
nageleefd. De mogelijkheid van
overgangsregelingen zonder sancties dient
naar behoren in overweging te worden
genomen."

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – alinea 1 – punt 5 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 118 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
5 quinquies. Het volgende artikel wordt
ingevoegd na artikel 118:
"Artikel 118 ter
Beperking van de documenten van de
Commissie
Richtsnoeren, werkinstrumenten en
overige documenten van de Commissie
met een direct of indirect effect blijven
beperkt tot een minimum voor wat betreft
hun omvang en volume. De documenten
moeten in de eerste plaats zorgen voor een
uniforme wetgeving en voldoen aan de
vereisten van de voorschriften."

Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 4 – lid 1 – letter c – punt i
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Bestaande tekst

Amendement
-1.
In artikel 4, lid 1, wordt punt i)
van punt c) vervangen door:

"landbouwactiviteit": landbouwproducten
produceren, fokken of telen, inclusief het
oogsten, het melken, het fokken van dieren,
en het houden van dieren voor
landbouwdoeleinden,

"landbouwactiviteit": landbouwproducten
produceren, fokken, telen of opslaan, en
productiemiddelen, inclusief het oogsten,
het melken, het fokken van dieren, en het
houden van dieren voor
landbouwdoeleinden,

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=3)
Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 4 – lid 1 – letter f
Bestaande tekst

Amendement
-1 bis. In artikel 4, lid 1, wordt letter f)
wordt vervangen door:

"f)
"bouwland": grond die voor de teelt
van gewassen wordt gebruikt of daarvoor
beschikbaar is, maar braak ligt, inclusief
grond die overeenkomstig de artikelen 22,
23 en 24 van Verordening (EG) nr.
1257/1999, artikel 39 van Verordening
(EG) nr. 1698/2005 en artikel 28 van
Verordening (EU) nr. 1305/2013 is braak
gelegd, ongeacht of die grond zich al dan
niet onder een kas of onder een vaste of
verplaatsbare beschutting bevindt;

"f)
“bouwland": grond die voor de teelt
van gewassen wordt gebruikt of daarvoor
beschikbaar is, maar braak ligt, inclusief
grond die overeenkomstig de artikelen 22,
23 en 24 van Verordening (EG) nr.
1257/1999, artikel 39 van Verordening
(EG) nr. 1698/2005 en artikel 28 van
Verordening (EU) nr. 1305/2013 is braak
gelegd, ongeacht of die grond zich al dan
niet onder een kas of onder een vaste of
verplaatsbare beschutting bevindt;
hieronder kunnen, indien lidstaten
daartoe besluiten, ook alle arealen vallen
die braak liggen of bedekt zijn met gras of
andere kruidachtige voedergewassen en
die landbouwarealen maar geen
permanent weiland waren toen het land
voor de eerste keer braak werd gelegd;”

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EN)
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Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt -1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 4 – lid 1 – letter h
Bestaande tekst

Amendement
-1 ter. in artikel 4, lid 1, wordt punt h)
vervangen door:

"h)
"blijvend grasland en blijvend
weiland" (samen "blijvend grasland"):
grond met een natuurlijke of ingezaaide
vegetatie van grassen of andere
kruidachtige voedergewassen die ten
minste vijf jaar niet in de vruchtwisseling
van het bedrijf is opgenomen; andere
begraasbare soorten, zoals struiken en/of
bomen, kunnen er deel van uitmaken, mits
de grassen en andere kruidachtige
voedergewassen overheersen, alsmede,
indien lidstaten daartoe besluiten,
begraasbaar land dat deel uitmaakt van de
gangbare plaatselijke praktijken waar
grassen en andere kruidachtige
voedergewassen traditioneel niet
overheersen in weiland;”

"h)
"blijvend grasland en blijvend
weiland" (samen "blijvend grasland"):
grond met een natuurlijke of ingezaaide
vegetatie van grassen of andere
kruidachtige voedergewassen die ten
minste zeven jaar niet in de
vruchtwisseling van het bedrijf is
opgenomen; andere begraasbare soorten,
zoals struiken en/of bomen, kunnen er deel
van uitmaken, mits de grassen en andere
kruidachtige voedergewassen overheersen,
alsmede, indien lidstaten daartoe besluiten,
begraasbaar land en, indien lidstaten
daartoe besluiten, andere bronnen van
diervoeder dat geen voedergewas is, mits
de grassen en andere kruidachtige
voedergewassen overheersen, alsmede,
indien lidstaten daartoe besluiten:
i)
begraasbaar land dat deel uitmaakt
van de gangbare plaatselijke praktijken en
waar grassen en andere kruidachtige
voedergewassen traditioneel niet
overheersen in weiland, en/of
ii)
begraasbaar land waar grassen en
andere kruidachtige voedergewassen niet
overheersen of helemaal niet voorkomen
in weiland;
Ten behoeve van deze definitie kunnen
lidstaten ertoe besluiten dat de volgende
praktijken vruchtwisselingen zijn:
i)
het zaaien van grassen of andere
kruidachtige voedergewassen op een
bepaald gebied na verwijdering van een
eerdere laag gras of andere kruidachtige
voedergewassen indien de nieuwe laag
wordt gevormd door een soort of een mix
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van soorten, die anders is dan de eerdere
laag, of
ii)
het zaaien van grassen of andere
kruidachtige voedergewassen op een
bepaald gebied, direct of na verwijdering
van een eerdere laag gras of andere
kruidachtige voedergewassen;”
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EN)
Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt -1 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 4 – lid 1 – letter i
Bestaande tekst

Amendement
-1 quater.
In artikel 4, lid 1, wordt
punt i) vervangen door:

"i)
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen": alle kruidachtige planten
die in de lidstaat traditioneel in natuurlijk
grasland voorkomen of normaliter in
zaadmengsels voor grasland worden
opgenomen, ongeacht of het betrokken
grasland voor het weiden van dieren wordt
gebruikt;"

"i)
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen": alle kruidachtige planten
die in de lidstaat traditioneel in natuurlijk
grasland voorkomen of normaliter in
zaadmengsels voor grasland worden
opgenomen, ongeacht of het betrokken
grasland voor het weiden van dieren wordt
gebruikt, met inbegrip van
vlinderbloemige gewassen die puur
gezaaid worden;"

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EN)
Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. In artikel 9 wordt het volgende lid
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ingevoegd:
3 bis. "Lidstaten kunnen besluiten om
natuurlijke of rechtspersonen, dan wel
groepen van natuurlijke of
rechtspersonen, die geregistreerd staan
als landbouwers in een nationaal
openbaar register, te identificeren als
actieve landbouwers."

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 9 – lid 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.
De lidstaten kunnen besluiten de
bepalingen van dit artikel vanaf 2018 niet
meer toe te passen. Desgevallend stellen
zij de Commissie uiterlijk op 1 augustus
2017 in kennis van dat besluit.

Schrappen

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – lid 4
Bestaande tekst

Amendement
2 bis. In artikel 25 wordt lid 4 vervangen
door:

Voorts schrijven de lidstaten voor dat ten
laatste voor het aanvraagjaar 2019 geen
enkel betalingsrecht een waarde per
eenheid mag hebben die minder bedraagt
dan 60 % van de nationale of regionale
waarde per eenheid in 2019, tenzij zulks in
een lidstaat die de drempel bedoeld in lid 7
toepast, zou leiden tot een maximale
vermindering boven dat die
percentagedrempel. In dat geval wordt de
minimumwaarde per eenheid vastgesteld
AD\1124405NL.docx

Voorts schrijven de lidstaten voor dat ten
laatste voor het aanvraagjaar 2019 geen
enkel betalingsrecht een waarde per
eenheid mag hebben die minder bedraagt
dan 60 % van de nationale of regionale
waarde per eenheid in 2019 in alle
gebieden buiten het afgebakende
berggebied en minder dan 80 % in het
afgebakende berggebied, tenzij zulks in
een lidstaat die de drempel bedoeld in lid 7
toepast, zou leiden tot een maximale
43/102
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op een niveau dat nodig is om die drempel
in acht te nemen.

vermindering boven dat die
percentagedrempel. In dat geval wordt de
minimumwaarde per eenheid vastgesteld
op een niveau dat nodig is om die drempel
in acht te nemen.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 30 – lid 7 – letter f bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 ter. aan de eerste alinea van artikel 30,
lid 7, wordt het volgende punt toegevoegd:
"f bis) de waarde van de betalingsrechten
verhogen tot de nationale of regionale
gemiddelde waarde als bedoeld in lid 8,
tweede alinea, van dit artikel, ingeval van
een ernstige natuurramp die het bedrijf zo
zwaar treft dat de normale uitoefening
van de activiteit in het gedrang komt;"

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1
Bestaande tekst

Amendement
2 quater.
In artikel 34, lid 3, wordt de
eerste alinea vervangen door:

“3. De lidstaten die niet opteren voor de
toepassing van artikel 23, lid 1, kunnen
besluiten dat betalingsrechten uitsluitend
binnen dezelfde regio kunnen worden
overgedragen of geactiveerd, behalve in
het geval van feitelijke of verwachte
vererving.
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“3. De lidstaten die niet opteren voor de
toepassing van artikel 23, lid 1, kunnen
besluiten dat betalingsrechten uitsluitend
binnen dezelfde regio of binnen het
berggebied van de lidstaat kunnen worden
overgedragen of geactiveerd, behalve in
het geval van feitelijke of verwachte
vererving."
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 43 – lid 11 – alinea 2
Bestaande tekst

Amendement
3 bis. In artikel 43, lid 11, wordt de
tweede alinea vervangen door:

“De eerste alinea is alleen van toepassing
op de eenheden van een bedrijf die
overeenkomstig artikel 11 van Verordening
(EG) nr. 834/2007 worden gebruikt voor
biologische productie."

"De eerste alinea is alleen van toepassing
op de eenheden van een bedrijf die
overeenkomstig artikel 11 van Verordening
(EG) nr. 834/2007 worden gebruikt voor
biologische productie of op die eenheden
die agromilieuregelingen toepassen
overeenkomstig Verordening (EU)
nr. 1305/2013."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1
Bestaande tekst

Amendement
3 ter. In artikel 44, lid 1, wordt de eerste
alinea vervangen door:

Indien het bouwland van de landbouwer
tussen 10 en 30 hectaren omvat en een
aanzienlijk deel van het jaar of een
aanzienlijk deel van de gewascyclus niet
volledig wordt beteeld met gewassen die
onder water staan, worden op dat bouwland
ten minste twee verschillende gewassen
geteeld. Het hoofdgewas bestrijkt niet meer
dan 75 % van dat bouwland."

"Indien het bouwland van de landbouwer
tussen 15 en 30 hectaren omvat en een
aanzienlijk deel van het jaar of een
aanzienlijk deel van de gewascyclus niet
volledig wordt beteeld met gewassen die
onder water staan, worden op dat bouwland
ten minste twee verschillende gewassen
geteeld. Het hoofdgewas bestrijkt niet meer
dan 75 % van dat bouwland."

(http://eur-lex.europa.eu/legalAD\1124405NL.docx
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content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EN)
Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 44 – lid 2
Bestaande tekst

Amendement
3 quater.
In artikel 44 wordt lid 2
vervangen door:

"2.
Onverminderd het vereiste aantal
gewassen uit hoofde van lid 1, zijn de
daarin vastgestelde bovengrenzen niet van
toepassing op bedrijven indien grassen of
andere kruidachtige voedergewassen of
braakliggend land meer dan 75 % van het
bouwland bestrijken. In dat geval bestrijkt
het hoofdgewas op het overblijvende
akkerbouwareaal niet meer dan 75 % van
dat overblijvende bouwland, uitgezonderd
indien dit overblijvende areaal met grassen
of andere kruidachtige voedergewassen is
begroeid of braak ligt."

"2.
Onverminderd het vereiste aantal
gewassen uit hoofde van lid 1, zijn de
daarin vastgestelde bovengrenzen niet van
toepassing op bedrijven indien grassen of
andere kruidachtige voedergewassen of
braakliggend land dan wel land dat voor
een aanzienlijk deel van het jaar of een
aanzienlijk deel van de gewascyclus wordt
bebouwd met gewassen onder water, meer
dan 75 % van het bouwland bestrijken of
bestrijkt. In dat geval bestrijkt het
hoofdgewas op het overblijvende
akkerbouwareaal niet meer dan 75 % van
dat overblijvende bouwland, uitgezonderd
indien dit overblijvende areaal met grassen
of andere kruidachtige voedergewassen is
begroeid of braak ligt."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 44 – lid 3 – letter a
Bestaande tekst

Amendement
3 quinquies. in artikel 44, lid 3, wordt
punt a) vervangen door:

"a)
waar meer dan 75 % van het
bouwland wordt gebruikt voor de productie
PE599.808v02-00
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"a)
waar meer dan 75 % van het
bouwland wordt gebruikt voor de productie
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van grassen of andere kruidachtige
voedergewassen, braak ligt of voor een
combinatie daarvan wordt gebruikt, mits
het akkerbouwareaal dat daar niet onder
valt, niet meer dan 30 hectare beslaat;

van grassen of andere kruidachtige
voedergewassen, braak ligt of voor een
combinatie daarvan wordt gebruikt;"

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EN)
Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 44 – lid 3 – letter b
Bestaande tekst

Amendement
3 sexies.
In artikel 44, lid 3, wordt
punt b) vervangen door:

"b)
waar meer dan 75 % van het
subsidiabele landbouwareaal blijvend
grasland is, wordt gebruikt voor de
productie van grassen of andere
kruidachtige voedergewassen of gedurende
een aanzienlijk deel van het jaar of een
aanzienlijk deel van de gewascyclus wordt
beteeld met gewassen die onder water
staan of voor een combinatie daarvan
wordt gebruikt, mits het akkerbouwareaal
dat daar niet onder valt, niet meer dan 30
hectare beslaat;

"b)
waar meer dan 75 % van het
subsidiabele landbouwareaal blijvend
grasland is, wordt gebruikt voor de
productie van grassen of andere
kruidachtige voedergewassen of gedurende
een aanzienlijk deel van het jaar of een
aanzienlijk deel van de gewascyclus wordt
beteeld met gewassen die onder water
staan of voor een combinatie daarvan
wordt gebruikt;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 44 – lid 4 – alinea 2
Bestaande tekst

Amendement
3 septies.
In artikel 44, lid 4, wordt de
tweede alinea vervangen door:
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“Winter- en zomergewassen worden als
afzonderlijke gewassen beschouwd, ook al
behoren zij tot hetzelfde geslacht."

Winter- en zomergewassen worden als
afzonderlijke gewassen beschouwd, ook al
behoren zij tot hetzelfde geslacht. Triticum
spelta wordt als afzonderlijk gewas
beschouwd ten opzichte van gewassen die
tot hetzelfde geslacht behoren.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 45 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 octies.
aan artikel 45, lid 1, wordt
de volgende alinea toegevoegd:
Dit geldt niet voor grasland dat is gepacht
als bouwland dan wel voor bouwland
waarvan voor een vijfjarige periode
contractueel is vastgelegd dat dit als
grasland moet worden gebruikt; deze
grond kan worden hersteld naar de
oorspronkelijke status."

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 nonies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 45 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 nonies.
aan artikel 45, lid 1, wordt
de volgende alinea toegevoegd:
De lidstaten kunnen ertoe besluiten dat de
in de eerste alinea vastgelegde
verplichting niet van toepassing is op
landbouwers die na 1 januari 2015 van de
voornamelijk op de productie van gras
gebaseerde productie op lange termijn zijn
overgestapt op een ander soort productie.
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De lidstaten kunnen er ook toe besluiten
dat de verplichting niet van toepassing is
op landbouwarealen die na 1 januari
2015 zijn verkocht of voor lange termijn
verhuurd aan een landbouwer die geen op
gras gebaseerde productie heeft.

Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 decies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 1
Bestaande tekst

Amendement
3 decies.
In artikel 46, lid 1, wordt de
eerste alinea vervangen door:

"1.
Indien het bouwland van een bedrijf
meer dan 15 hectare beslaat, zorgen de
landbouwers ervoor dat vanaf 1 januari
2015 een areaal dat ten minste 5 %
vertegenwoordigt van het bouwland van
het bedrijf dat de landbouwer
overeenkomstig artikel 72, lid 1, eerste
alinea, onder a), van Verordening (EU) nr.
1306/2013 heeft aangegeven en, voor
zover die gebieden als ecologisch
aandachtsgebied worden beschouwd door
de lidstaat overeenkomstig lid 2 van dit
artikel, waaronder de onder c), d), g), en h),
bedoelde gebieden, ecologisch
aandachtsgebied is.

"1.
Indien het bouwland van een bedrijf
meer dan 15 hectare beslaat, zorgen de
landbouwers ervoor dat vanaf die
hoeveelheid hectaren, vanaf 1 januari
2015 een areaal dat ten minste 5 %
vertegenwoordigt van het bouwland van
het bedrijf dat de landbouwer
overeenkomstig artikel 72, lid 1, eerste
alinea, onder a), van Verordening (EU)
nr. 1306/2013 heeft aangegeven en, voor
zover die gebieden als ecologisch
aandachtsgebied worden beschouwd door
de lidstaat overeenkomstig lid 2 van dit
artikel, waaronder de onder c), d), g), en h),
bedoelde gebieden, ecologisch
aandachtsgebied is."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 undecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 2 – letter j bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 undecies. aan artikel 46, lid 2, wordt
het volgende punt toegevoegd:
"j bis) arealen met Miscanthus;"

Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 duodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 2 – letter j ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 duodecies. aan artikel 46, lid 2, wordt
het volgende punt toegevoegd:
"j ter) arealen met Silphium
perfoliatum;”

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 terdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 2 – letter j quater (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 terdecies. aan artikel 46, lid 2, wordt
het volgende punt toegevoegd:
"j quater) braakland met honingbloemen
(bestaande uit soorten die veel pollen en
nectar bevatten);"

Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 quaterdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 2 – letter j quinquies (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst
PE599.808v02-00
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Amendement
50/102
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3 quaterdecies.
aan artikel 46, lid 2,
wordt het volgende punt toegevoegd:
"j quinquies) arealen met wilde grassen;"

Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 quindecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 2 – letter j sexies (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 quindecies. aan artikel 46, lid 2, wordt
het volgende punt toegevoegd:
"j sexies) Witte mosterd;"

Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 sexdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 2 – letter j septies (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 sexdecies. aan artikel 46, lid 2, wordt
het volgende punt toegevoegd:
"j septies) Bladrammenas."

Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 septdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 septdecies. In artikel 46, lid 2, wordt
na de eerste alinea de volgende alinea
ingevoegd:
"De toepassing van ongebruikt land sluit
geen activiteiten op dat land uit, welke
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nodig zijn voor de economische
verwerking van de aanliggende arealen."

Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 octodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 4 – letter a
Bestaande tekst

Amendement
3 octodecies. in artikel 46, lid 4, wordt
letter a) vervangen door:

"a)
waar meer dan 75 % van het
bouwland wordt gebruikt voor de productie
van grassen of andere kruidachtige
voedergewassen, braak ligt, wordt gebruikt
voor de teelt van vlinderbloemige
gewassen, of voor een combinatie daarvan
wordt gebruikt, mits het akkerbouwareaal
dat daar niet onder valt, niet meer dan 30
hectare beslaat."

"a)
waar meer dan 75 % van het
bouwland wordt gebruikt voor de productie
van grassen of andere kruidachtige
voedergewassen, braak ligt, wordt gebruikt
voor de teelt van vlinderbloemige
gewassen, of voor een combinatie daarvan
wordt gebruikt."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EN)
Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 novodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 4 – letter b
Bestaande tekst

Amendement
3 novodecies. In artikel 46, lid 4, wordt
letter b) vervangen door:

"b)
waar meer dan 75 % van het
subsidiabel landbouwareaal blijvend
grasland is voor de productie van grassen
of andere kruidachtige voedergewassen
wordt gebruikt of dat gedurende een
aanzienlijk deel van het jaar of een
aanzienlijk deel van de gewascyclus wordt
beteeld met gewassen die onder water
PE599.808v02-00
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"b)
waar meer dan 75 % van het
subsidiabele landbouwareaal blijvend
grasland is, wordt gebruikt voor de
productie van grassen of andere
kruidachtige voedergewassen of gedurende
een aanzienlijk deel van het jaar of een
aanzienlijk deel van de gewascyclus wordt
beteeld met gewassen die onder water
52/102
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staan of wordt gebruikt voor een
combinatie daarvan, mits het
akkerbouwareaal dat daar niet onder valt,
niet meer dan 30 hectare beslaat."

staan of wordt gebruikt voor een
combinatie daarvan."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 vicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 9 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 novodecies. In artikel 46, lid 9, wordt
punt c) geschrapt.

Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 unvicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 50 – lid 5
Bestaande tekst

Amendement
3 unvicies.
In artikel 50 wordt lid 5
vervangen door:

"5. De betaling voor jonge landbouwers
wordt per landbouwer gedurende een
periode van ten hoogste vijf jaar
toegekend. Deze periode wordt verminderd
met het aantal jaren dat is verstreken
tussen de in lid 2, onder a), bedoelde
vestiging en de eerste indiening van de
aanvraag van betaling voor jonge
landbouwers."

"5. De betaling voor jonge landbouwers
wordt per landbouwer gedurende een
periode van ten hoogste vijf jaar
toegekend.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 duovicies (nieuw)
AD\1124405NL.docx
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Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 50 – lid 6 – letter a
Bestaande tekst

Amendement
3 duovicies. Artikel 50, lid 6, onder a),
wordt vervangen door:

"a) 25 % van de gemiddelde waarde van de
in eigendom of gehuurde betalingsrechten
waarover de landbouwer beschikt; of"

"a) tussen 25 % en ten hoogste 50 % van
de gemiddelde waarde van de in eigendom
of gehuurde betalingsrechten waarover de
landbouwer beschikt; of"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 tervicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 50 – lid 6 – letter b
Bestaande tekst

Amendement
3 tervicies.
In artikel 50, lid 6, wordt
punt b) vervangen door:

"b) 25 % van een bedrag dat wordt
berekend door een vast percentage van het
nationale maximum voor het kalenderjaar
2019 vermeld in bijlage II, te delen door
het aantal subsidiabele hectaren dat
overeenkomstig artikel 33, lid 1, in 2015 is
aangegeven. Dat vaste percentage komt
overeen met het aandeel van het nationale
maximum dat overeenkomstig artikel 22,
lid 1, is overgebleven voor de
basisbetalingsregeling voor 2015."

"b) tussen 25 % en ten hoogste 50 % van
een bedrag dat wordt berekend door een
vast percentage van het nationale
maximum voor het kalenderjaar 2019
vermeld in bijlage II, te delen door het
aantal subsidiabele hectaren dat
overeenkomstig artikel 33, lid 1, in 2015 is
aangegeven. Dat vaste percentage komt
overeen met het aandeel van het nationale
maximum dat overeenkomstig artikel 22,
lid 1, is overgebleven voor de
basisbetalingsregeling voor 2015."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 quatervicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 50 – lid 7
PE599.808v02-00

NL

54/102

AD\1124405NL.docx

Bestaande tekst

Amendement
3 quatervicies.In artikel 50 wordt lid 7
vervangen door:

“7. Lidstaten die artikel 36 toepassen,
berekenen het bedrag van de betaling voor
jonge landbouwers elk jaar door een getal
dat overeenstemt met 25 % van de
eenmalige areaalbetaling, berekend
overeenkomstig artikel 36, te
vermenigvuldigen met het aantal
subsidiabele hectaren dat de landbouwer
overeenkomstig artikel 36, lid 2, heeft
aangegeven.

“7. Lidstaten die artikel 36 toepassen,
berekenen het bedrag van de betaling voor
jonge landbouwers elk jaar door een getal
dat overeenstemt met een percentage
tussen 25 % en ten hoogste 50 % van de
eenmalige areaalbetaling, berekend
overeenkomstig artikel 36, te
vermenigvuldigen met het aantal
subsidiabele hectaren dat de landbouwer
overeenkomstig artikel 36, lid 2, heeft
aangegeven.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130720150603&qid=1489567595545&from=NL)
Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 3 quinvicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 50 – lid 8 – alinea 1
Bestaande tekst

Amendement
3 quinvicies. In artikel 50, lid 8, wordt de
eerste alinea vervangen door:

"In afwijking van de leden 6 en 7 kunnen
de lidstaten het bedrag van de betaling voor
jonge landbouwers elk jaar berekenen door
een getal dat overeenstemt met 25 % van
de nationale gemiddelde betaling per
hectare, te vermenigvuldigen met het
aantal betalingsrechten dat de landbouwer
overeenkomstig artikel 32, lid 1, heeft
geactiveerd, of met het aantal subsidiabele
hectaren dat de landbouwer
overeenkomstig artikel 36, lid 2, heeft
aangegeven."

"In afwijking van de leden 6 en 7 kunnen
de lidstaten het bedrag van de betaling voor
jonge landbouwers elk jaar berekenen door
een getal dat overeenstemt met een
percentage tussen 25 % en ten hoogste 50
% van de nationale gemiddelde betaling
per hectare, te vermenigvuldigen met het
aantal betalingsrechten dat de landbouwer
overeenkomstig artikel 32, lid 1, heeft
geactiveerd, of met het aantal subsidiabele
hectaren dat de landbouwer
overeenkomstig artikel 36, lid 2, heeft
aangegeven."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 50 – lid 9
Door de Commissie voorgestelde tekst
4.

Amendement

in artikel 50 wordt lid 9 geschrapt;

Schrappen

Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 50 – lid 10 – alinea 1
Bestaande tekst

Amendement
4 bis. In artikel 50, lid 10, wordt de
eerste alinea vervangen door:

"In plaats van de leden 6 tot en met 9 toe te
passen, kunnen de lidstaten een jaarlijks
forfaitair bedrag per landbouwer
toekennen, dat wordt berekend door een
vast aantal hectaren te vermenigvuldigen
met een getal dat overeenstemt met 25 %
van de nationale gemiddelde betaling per
hectare, zoals vastgesteld overeenkomstig
lid 8."

"In plaats van de leden 6 tot en met 9 toe te
passen, kunnen de lidstaten een jaarlijks
forfaitair bedrag per landbouwer
toekennen, dat wordt berekend door een
vast aantal hectaren te vermenigvuldigen
met een getal dat overeenstemt met een
percentage tussen 25 % en ten hoogste 50
% van de nationale gemiddelde betaling
per hectare, zoals vastgesteld
overeenkomstig lid 8."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130720150603&qid=1489567595545&from=NL)
Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 50 – lid 11
Bestaande tekst

Amendement
4 ter. in artikel 50 wordt lid 11
vervangen door:
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"11. Teneinde de rechten van
begunstigden te beschermen en te
voorkomen dat begunstigden ongelijk
worden behandeld, is de Commissie
bevoegd om overeenkomstig artikel 70
gedelegeerde handelingen vast te stellen
inzake de voorwaarden waaronder een
rechtspersoon geacht mag worden in
aanmerking te komen voor de betaling
voor jonge landbouwers."

"11. Onverminderd lid 10 zien de lidstaten
erop toe dat jonge landbouwers die zich
aansluiten bij een bedrijf met een
coöperatieve rechtsvorm hun
betalingsrechten niet verliezen. Zij zorgen
er derhalve voor dat het aandeel van de
jonge landbouwer in die structuur wordt
vastgesteld met het oog op de toekenning
van de betalingsrechten aan de jonge
landbouwer, overeenkomstig dit artikel."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130720150603&qid=1489567595545&from=NL)
Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 51 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.
in artikel 51 wordt lid 3 vervangen
door:

Schrappen

"3. Indien het totaalbedrag van de
betaling voor jonge landbouwers die in
een lidstaat in een bepaald jaar wordt
aangevraagd, hoger is dan het in lid 1 van
dit artikel vastgestelde maximum van 2 %,
stellen de lidstaten vast hoeveel
betalingsrechten een landbouwer
maximaal kan activeren of hoeveel
subsidiabele hectaren een landbouwer
maximaal kan declareren teneinde te
voldoen aan het in lid 1 van dit artikel
vastgestelde maximum van 2 %. De
lidstaten nemen dit maximum in acht bij
de toepassing van artikel 50, leden 6, 7 en
8.
De lidstaten stellen de Commissie in
kennis van alle uit hoofde van de eerste
alinea toegepaste maxima en dit uiterlijk
op 15 september van het jaar na dat
waarin de steunaanvragen zijn ingediend
waarop de maxima werden toegepast."
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Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 52 – lid 5
Bestaande tekst

Amendement
5 bis. In artikel 52 wordt lid 5 vervangen
door:

5. Gekoppelde steun mag alleen worden
verleend voor zover dat noodzakelijk is als
stimulans om de huidige productie in de
betrokken sectoren of regio's op peil te
houden.

5. Met uitzondering van eiwithoudende
gewassen mag gekoppelde steun alleen
worden verleend voor zover dat
noodzakelijk is als stimulans om de
huidige productie in de betrokken sectoren
of regio's op peil te houden.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 52 – lid 9 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
6 bis. aan artikel 52 wordt het volgende
lid toegevoegd:
"9 bis. De Commissie publiceert vóór 31
december 2018 een “eiwitplan”, dat
bedoeld is om de productie van in eigen
beheer verbouwde plantaardige eiwitten
in de Unie te verhogen en de
afhankelijkheid van de import te
verminderen."

Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 6 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 53 – lid 6
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Bestaande tekst

Amendement
6 ter. In artikel 53 wordt lid 6 vervangen
door:

"6. De lidstaten kunnen uiterlijk op 1
augustus 2016 hun uit hoofde van de leden
1 tot en met 4 genomen besluit herzien en
besluiten om met ingang van 2017:

"6. De lidstaten mogen uiterlijk op 1
augustus van een willekeurig jaar hun uit
hoofde van dit hoofdstuk genomen besluit
herzien en besluiten om met ingang van het
volgende jaar:

a) het uit hoofde van de leden 1, 2 en 3
vastgestelde percentage ongewijzigd te
laten, te verhogen of te verlagen, in
voorkomend geval met inachtneming van
de daarin vastgestelde grenzen, of het uit
hoofde van lid 4 vastgestelde percentage
ongewijzigd te laten of te verlagen;

a) het uit hoofde van de leden 1, 2 en 3
vastgestelde percentage ongewijzigd te
laten, te verhogen of te verlagen, in
voorkomend geval met inachtneming van
de daarin vastgestelde grenzen, of het uit
hoofde van lid 4 vastgestelde percentage
ongewijzigd te laten of te verlagen;

b) de voorwaarden voor het verlenen van
de steun te wijzigen;

b) de voorwaarden voor het verlenen van
de steun te wijzigen;

c) de verlening van de steun in het kader
van dit hoofdstuk stop te zetten.

c) de verlening van de steun in het kader
van dit hoofdstuk stop te zetten.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk
op de in de eerste alinea vermelde datum
in kennis van een dergelijk besluit.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 6 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 63 – lid 1 – alinea 2
Bestaande tekst

Amendement
6 quater.
In artikel 63, lid 1, wordt de
tweede alinea vervangen door:

"De in de eerste alinea, onder a) of b),
bedoelde bedragen zijn niet lager dan
500 EUR en niet hoger dan 1 250 EUR."

"De in de eerste alinea, onder a) of b),
bedoelde bedragen zijn niet lager dan
500 EUR en niet hoger dan 2 500 EUR."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 108
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Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 6 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 64 – lid 1 – letter a
Bestaande tekst

Amendement
6 quinquies. in artikel 64, lid 1, wordt
punt a) vervangen door:

"a) ten minste een aantal subsidiabele
hectaren aangehouden dat overeenstemt
met het aantal in eigendom of gehuurde
betalingsrechten waarover zij beschikken,
of met het aantal subsidiabele hectaren dat
zij in 2015 overeenkomstig artikel 36, lid 2
aangeven;"

"a) ten minste een aantal subsidiabele
hectaren aangehouden dat overeenstemt
met het aantal in eigendom of gehuurde
betalingsrechten waarover zij beschikken,
of met het aantal subsidiabele hectaren dat
zij in 2015 overeenkomstig artikel 36, lid 2
aangeven, met een tolerantie van 0,5 ha
of, indien minder, 25 % van het aantal in
eigendom of gehuurde betalingsrechten of
het aantal subsidiabele hectaren dat zij in
2015 hebben aangegeven."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 6 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Bijlage X – Areaal met hakhout met korte omlooptijd
Bestaande tekst

Amendement
6 sexies.
in bijlage X wordt “Areaal
met hakhout met korte omlooptijd”
vervangen door:

"Kenmerken: Areaal met hakhout met
korte omlooptijd (per 1 m2)

"Kenmerken: Areaal met hakhout met
korte omlooptijd (per 1 m2)

Omzettingsfactor n.v.t.

Omzettingsfactor n.v.t.

Wegingsfactor 0,3

Wegingsfactor 1

Ecologisch aandachtsgebied 0,3 m2”

Ecologisch aandachtsgebied 1 m2”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130720150603&qid=1490178318614&from=NL)
Amendement 110
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Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 6 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Bijlage X – Arealen met stikstofbindende gewassen
Bestaande tekst

Amendement
6 septies.
in bijlage X wordt “Arealen
met stikstofbindende gewassen”
vervangen door:

"Kenmerken: Arealen met stikstofbindende
gewassen (per 1 m2)

"Kenmerken: Arealen met stikstofbindende
gewassen (per 1 m2)

Omzettingsfactor n.v.t.

Omzettingsfactor n.v.t.

Wegingsfactor 0,7

Wegingsfactor 1

Ecologisch aandachtsgebied 0,3 m2"

Ecologisch aandachtsgebied 1 m2"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130720150603&qid=1490178318614&from=NL)
Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 6 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Bijlage X – Arealen met Miscanthus – regel 20 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
6 octies.
aan bijlage X wordt de
volgende regel toegevoegd:
"Kenmerken Arealen met Miscanthus
Omzettingsfactor: n.v.t.
Wegingsfactor: 1
Ecologisch aandachtsgebied: 1m2"

Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 6 nonies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Bijlage X – Arealen met Silphium perfoliatum – regel 20 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst
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6 nonies.
aan bijlage X wordt de
volgende regel toegevoegd:
“Kenmerken: arealen met Silphium
perfoliatum
Omzettingsfactor: n.v.t.
Wegingsfactor: 1
Ecologisch aandachtsgebied: 1m2"

Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Artikel 269 – alinea 1 – punt 6 decies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Bijlage X – Braakland met honingbloemen – regel 20 quater (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
6 decies.
aan bijlage X wordt de
volgende regel toegevoegd:
“Kenmerken: braakland met
honingbloemen (bestaande uit soorten die
veel pollen en nectar bevatten)
Omzettingsfactor: n.v.t.
Wegingsfactor: 2
Ecologisch aandachtsgebied: 2 m2"

Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 33 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)
crisispreventie en crisisbeheersing,
waaronder begeleiding van andere
producentenorganisaties, unies van
producentenorganisaties,
producentengroeperingen of individuele
producenten."

f)
crisispreventie en crisisbeheersing,
waaronder begeleiding van andere
producentenorganisaties, unies van
producentenorganisaties,
producentengroeperingen of individuele
producenten, acties en activiteiten met het
oog op de diversificatie en consolidering
van de exportmarkten van derde landen."
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Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 33 – lid 3 – punt i
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)
begeleiding van andere
producentenorganisaties, unies van
producentenorganisaties,
producentengroeperingen of individuele
producenten."

i)
begeleiding van andere
producentenorganisaties, unies van
producentenorganisaties,
producentengroeperingen of individuele
producenten; acties en activiteiten met het
oog op de diversificatie en consolidering
van de exportmarkten van derde landen,
waaronder exportkredietverzekeringen,
kosten in verband met onderhandelingen
over en het beheren van fytosanitaire
protocollen, marktstudies en beoordelingen;

Amendement 116
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 33 – lid 5 – alinea 2
Bestaande tekst

Amendement
1 bis. in artikel 33, lid 5, wordt alinea 2
vervangen door:

De milieuacties voldoen aan de eisen
inzake agromilieu- en klimaatbetalingen
die in artikel 28, lid 3, van Verordening
(EU) nr. 1305/2013 zijn vastgesteld.

De milieuacties voldoen aan de eisen
inzake agromilieu- en klimaatbetalingen of
inzake betalingen op het vlak van
biologische landbouw die in artikel 28, lid
3, en artikel 29, leden 2 en 3, van
Verordening (EU) nr. 1305/2013 zijn
vastgesteld.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 117
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Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 33 – lid 5 – alinea 3
Bestaande tekst

Amendement
1 ter. In artikel 33, lid 5, wordt alinea 3
vervangen door:

“Wanneer ten minste 80 % van de bij een
producentenorganisatie aangesloten
producenten een of meer identieke, in
artikel 28, lid 3, van Verordening (EU) nr.
1305/2013 bedoelde agromilieu- en
klimaatverbintenissen is aangegaan, telt elk
van die verbintenissen als een milieuactie
als bedoeld in punt a) van de eerste alinea
van dit lid."

“Wanneer ten minste 80 % van de bij een
producentenorganisatie aangesloten
producenten een of meer identieke, in
artikel 28, lid 3, en artikel 29, leden 2 en
3, van Verordening (EU) nr. 1305/2013
bedoelde agromilieu- en
klimaatverbintenissen of verbintenissen op
het vlak van biologische landbouw is
aangegaan, telt elk van die verbintenissen
als een milieuactie als bedoeld in punt a)
van de eerste alinea van dit lid.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 118
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 1 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 34 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 quater.
aan artikel 34, lid 2, wordt
de volgende alinea toegevoegd:
In het geval van een unie van
producentenorganisaties, waarvan de
leden producentenorganisaties in de Unie
zijn en de unies daarvan actief zijn in
verschillende lidstaten, kan dat
percentage worden verhoogd tot 5,2 %
van de waarde van de in de handel
gebrachte productie, mits het bedrag dat
4,7 % van de waarde van de in de handel
gebrachte productie overschrijdt,
uitsluitend wordt gebruikt voor
crisispreventie- en beheersingsmaatregelen die door die unie
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van producentenorganisaties worden
uitgevoerd namens haar leden.

Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 34 – lid 4 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
acties in verband met de
begeleiding van andere
producentenorganisaties,
producentengroeperingen of individuele
producenten uit de in artikel 35, lid 1,
bedoelde lidstaten."

b)
acties in verband met de
begeleiding van andere
producentenorganisaties,
producentengroeperingen of individuele
producenten uit de in artikel 35, lid 1,
bedoelde regio's van lidstaten;"

Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 34 – lid 4 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. aan lid 4 wordt de volgende alinea
toegevoegd:
"b bis) acties en activiteiten met het oog
op de diversificatie en consolidering van
de exportmarkten van derde landen."

Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 35 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
Bulgarije, Kroatië, Cyprus,
Estland, Finland, Griekenland,
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bijzonder zwak georganiseerd zijn, mogen
de lidstaten producentenorganisaties
nationale financiële steun toekennen voor
een bedrag van ten hoogste 80 % van de in
artikel 32, lid 1, onder a) genoemde
financiële bijdragen en van ten hoogste
10 % van de waarde van de in de handel
gebrachte productie van een dergelijke
producentenorganisatie. Die steun komt
bovenop de steun uit het actiefonds.

Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië
mogen producentenorganisaties op hun
verzoek nationale financiële steun
toekennen voor een bedrag van ten hoogste
1 % van de waarde van de door hen in de
handel gebrachte productie. Die steun komt
bovenop de steun uit het actiefonds.

Amendement 122
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 35 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie is bevoegd om
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging
van lid 1 met het oog op de toevoeging van
lidstaten waar de producenten in de sector
groenten en fruit bijzonder zwak
georganiseerd zijn, en de schrapping van
lidstaten waar dat niet langer het geval
is."

2.
De mate waarin producenten
georganiseerd zijn, wordt als bijzonder
zwak beschouwd als de gemiddelde
organisatiegraad minder dan 20 % is in
drie opeenvolgende jaren voorafgaand
aan de datum van de aanvraag van
nationale financiële steun. Deze mate van
organisatie wordt berekend als de waarde
van de productie van groenten en fruit in
de desbetreffende regio, die is afgezet door
producentenorganisaties, unies van
producentenorganisaties en
producentengroeperingen, gedeeld door
de totale waarde van de productie van
groenten en fruit in die regio.
De Commissie stelt
uitvoeringshandelingen vast waarin de
gemiddelde mate van organisatie in de
Unie en ook de mate van organisatie in
lidstaten en regio’s wordt bepaald, en
waarin verder gedetailleerde regels over
de berekening van de organisatiegraad
worden vastgelegd. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 229, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.
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Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 62 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. Aan artikel 62 wordt het volgende
lid toegevoegd:
4 bis. Lidstaten kunnen dit hoofdstuk
toepassen op arealen waarop wijn wordt
geproduceerd die geschikt is voor de
productie van eau de vie van wijn met een
geografische aanduiding als geregistreerd
in bijlage III bij Verordening (EG) nr.
110/2008 van het Europees Parlement en
de Raad. Voor de toepassing van dit
hoofdstuk kunnen die arealen worden
behandeld als arealen waar wijnen met
een beschermde oorsprongsbenaming of
beschermde geografische aanduiding
kunnen worden geproduceerd.

Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 64
Bestaande tekst

Amendement
3 ter. Artikel 64 wordt vervangen door:

Artikel 64

"Artikel 64

Verlening van vergunningen voor nieuwe
aanplant

Verlening van vergunningen voor nieuwe
aanplant

1. Indien de totale oppervlakte waarop de
subsidiabele aanvragen in een bepaald jaar
betrekking hebben, niet groter is dan de
door de lidstaat beschikbaar gestelde
oppervlakte, worden al die aanvragen
aanvaard.

1. Indien de totale oppervlakte waarop de
subsidiabele aanvragen in een bepaald jaar
betrekking hebben, niet groter is dan de
door de lidstaat beschikbaar gestelde
oppervlakte, worden al die aanvragen
aanvaard.

De lidstaten kunnen voor de toepassing van
dit artikel één of meer van de volgende

De lidstaten kunnen voor de toepassing van
dit artikel één of meer van de volgende
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objectieve en niet-discriminerende
subsidiabiliteitscriteria toepassen:

objectieve en niet-discriminerende
subsidiabiliteitscriteria toepassen:

a) de aanvrager beschikt over cultuurgrond
met een oppervlakte die niet kleiner is dan
de oppervlakte waarvoor hij de vergunning
aanvraagt;

a) de aanvrager beschikt over cultuurgrond
met een oppervlakte die niet kleiner is dan
de oppervlakte waarvoor hij de vergunning
aanvraagt;

b) de aanvrager beschikt over voldoende
vakbekwaamheid en deskundigheid;

b) de aanvrager beschikt over voldoende
vakbekwaamheid en deskundigheid;

c) de aanvraag houdt geen aanzienlijk
risico van misbruik van de bekendheid van
de specifieke beschermde
oorsprongsbenamingen in, hetgeen wordt
verondersteld tenzij het bestaan van een
dergelijk risico wordt aangetoond door de
overheidsinstanties;

c) de aanvraag houdt geen aanzienlijk
risico van misbruik van de bekendheid van
de specifieke beschermde
oorsprongsbenamingen in, hetgeen wordt
verondersteld tenzij het bestaan van een
dergelijk risico wordt aangetoond door de
overheidsinstanties;
c bis) de aanvrager heeft geen
wijnstokken geplaatst zonder de in artikel
71 van Verordening (EU) nr. 1308/2013
bedoelde toestemming of zonder een in de
artikelen 85 bis en 85 ter van Verordening
(EG) nr. 1234/2007 bedoeld
aanplantrecht;

d) in naar behoren gemotiveerde gevallen,
één of meer van de in lid 2 bedoelde
criteria, mits deze op objectieve en nietdiscriminerende wijze worden toegepast.

d) in naar behoren gemotiveerde gevallen,
één of meer van de in lid 2 bedoelde
criteria, mits deze op objectieve en nietdiscriminerende wijze worden toegepast.

2. Indien de in lid 1 bedoelde totale
oppervlakte waarop de subsidiabele
aanvragen in een bepaald jaar betrekking
hebben, groter is dan de door de lidstaat
beschikbaar gestelde oppervlakte, worden
de vergunningen verhoudingsgewijs per
hectare over alle aanvragers verdeeld op
basis van de oppervlakte waarvoor zij de
vergunning hebben ingediend. De
vergunningen kunnen ook geheel of
gedeeltelijk worden verleend
overeenkomstig één of meer van de
volgende objectieve en nietdiscriminerende prioriteitscriteria:

2. Indien de in lid 1 bedoelde totale
oppervlakte waarop de subsidiabele
aanvragen in een bepaald jaar betrekking
hebben, groter is dan de door de lidstaat
beschikbaar gestelde oppervlakte, worden
de vergunningen verhoudingsgewijs per
hectare over alle aanvragers verdeeld op
basis van de oppervlakte waarvoor zij de
vergunning hebben ingediend. Bij de
verlening van de vergunningen kan ook
een minimaal en een maximaal subsidiaal
areaal per aanvrager worden vastgesteld
en ze kunnen geheel of gedeeltelijk worden
verleend overeenkomstig één of meer van
de volgende objectieve en nietdiscriminerende prioriteitscriteria:

a) producenten die voor het eerst
wijnstokken planten en die bedrijfshoofd
zijn (nieuwkomers);

a) producenten die voor het eerst
wijnstokken planten en die bedrijfshoofd
zijn (nieuwkomers);
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b) gebieden waar wijngaarden bijdragen tot
behoud van het milieu;

b) gebieden waar wijngaarden bijdragen tot
behoud van het milieu;

c) oppervlakten die voor het eerst zullen
worden beplant, in het kader van
landconsolidatiesprojecten;

c) oppervlakten die voor het eerst zullen
worden beplant, in het kader van
landconsolidatiesprojecten;

d) gebieden met natuurlijke of andere
specifieke beperkingen;

d) gebieden met natuurlijke of andere
specifieke beperkingen;

e) de duurzaamheid van ontwikkelings- of
herbeplantingsprojecten op basis van een
economische evaluatie;

e) de duurzaamheid van ontwikkelings- of
herbeplantingsprojecten op basis van een
economische evaluatie;

f) voor het eerst te beplanten oppervlakten
die bijdragen tot verhoging van het
concurrentievermogen op bedrijfs- en
regionaal niveau;

f) voor het eerst te beplanten oppervlakten
die bijdragen tot verhoging van het
concurrentievermogen op bedrijfs- en
regionaal niveau;

g) projecten die de mogelijkheid bieden de
kwaliteit van producten met geografische
aanduidingen te verbeteren;

g) projecten die de mogelijkheid bieden de
kwaliteit van producten met geografische
aanduidingen te verbeteren;

h) voor het eerst te beplanten oppervlakten
in het kader van het vergroten van de
omvang van kleine en middelgrote
bedrijven.

h) voor het eerst te beplanten oppervlakten
in het kader van het vergroten van de
omvang van kleine en middelgrote
bedrijven.
2 bis. Als de lidstaat een of meer van de in
lid 2 bedoelde criteria hanteert, kan hij
besluiten de voorwaarde toe te voegen dat
de aanvrager een natuurlijk persoon van
maximaal 40 jaar is ten tijde van de
indiening van de aanvraag.

3. De lidstaten maken de in de leden 1 en 2
bedoelde criteria die zij toepassen bekend
en stellen de Commissie onverwijld
daarvan in kennis.

3. De lidstaten maken de in de leden 1, 2
en 2 bis bedoelde criteria die zij toepassen
bekend en stellen de Commissie onverwijld
daarvan in kennis."

Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 148 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 quater.
in artikel 148 wordt het
volgende lid ingevoegd:
"1 bis. Indien de lidstaten geen
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gebruikmaken van de mogelijkheden die
worden geboden in lid 1 van dit artikel,
kan een producent, een
producentenorganisatie, een
onderhandelingsorganisatie of de unies
daarvan vereisen dat een levering van
rauwe melk aan een verwerker van rauwe
melk wordt onderworpen aan een
schriftelijk contract tussen de partijen
en/of wordt onderworpen aan een
schriftelijk aanbod van een contract van
de eerste kopers, op grond van dezelfde
voorwaarden als vastgelegd in de leden 4
t/m 6 van dit artikel.
Als de eerste koper een micro-, kleine of
middelgrote onderneming is in de zin van
Aanbeveling 2003/361/EG, dan is het
contract en/of het contractaanbod niet
verplicht, tenzij de overeenkomstig
artikel 163 erkende brancheorganisatie
van de sector een standaardcontract heeft
opgesteld dat verenigbaar is met de
voorschriften van de Unie."

Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 148 – lid 2 – inleidende formule
Bestaande tekst

Amendement
3 quinquies. in artikel 148, lid 2, wordt
de inleidende formule vervangen door:

"2. Het contract en/of het voorstel voor een
contract bedoeld in lid 1:

"2. Het contract en/of het voorstel voor een
contract bedoeld in leden 1 en 1 bis:”

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
Amendement 127
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
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Artikel 148 – lid 3
Bestaande tekst

Amendement
3 sexies.
In artikel 148 wordt lid 3
vervangen door:

"3. In afwijking van lid 1 is een contract
en/of een voorstel voor een contract niet
vereist wanneer rauwe melk door een
landbouwer wordt geleverd aan een
coöperatie waarbij de landbouwer is
aangesloten, op voorwaarde dat in de
statuten van die coöperatie of in de op
grond van deze statuten vastgestelde
voorschriften en besluiten bepalingen zijn
opgenomen van dezelfde strekking als het
bepaalde in lid 2, onder a), b) en c).

"3. In afwijking van de leden 1 en 1 bis is
een contract en/of een voorstel voor een
contract niet vereist wanneer rauwe melk
door een landbouwer wordt geleverd aan
een coöperatie waarbij de landbouwer is
aangesloten, op voorwaarde dat in de
statuten van die coöperatie of in de op
grond van deze statuten vastgestelde
voorschriften en besluiten bepalingen zijn
opgenomen van dezelfde strekking als het
bepaalde in lid 2, onder a), b) en c).”

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
Amendement 128
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 149
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 septies.
geschrapt.

Artikel 149 wordt

Amendement 129
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 152
Bestaande tekst

Amendement
3 octies. Artikel 152 wordt vervangen
door:

"Artikel 152
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Producentenorganisaties

Producentenorganisaties

1.
De lidstaten kunnen, op verzoek,
producentenorganisaties erkennen, die:

1.
De lidstaten dienen, op verzoek,
producentenorganisaties te erkennen, die:"

a) bestaan uit, en overeenkomstig artikel
153, lid 2, onder c), gecontroleerd worden
door, producenten uit een in artikel 1, lid 2,
bedoelde specifieke sector;

a) bestaan uit, en overeenkomstig artikel
153, lid 2, onder c), gecontroleerd worden
door, producenten uit een in artikel 1, lid 2,
bedoelde specifieke sector;

b) zijn opgericht op initiatief van de
producenten zelf;

b) zijn opgericht op initiatief van de
producenten zelf en die ongeacht de vraag
of er overdracht van eigendom door de
landbouwers aan de
producentenorganisatie plaatsvindt, ten
minste een van de volgende activiteiten
verrichten:
i) gezamenlijke verwerking;
ii) gezamenlijke distributie, waaronder
gezamenlijke verkoopplatformen of
gezamenlijk vervoer;
iii) gezamenlijke verpakking, etikettering
of verkoopbevordering;
iv) gezamenlijke organisatie van
kwaliteitscontrole;
v) gezamenlijk gebruik van uitrusting of
opslagfaciliteiten;
vi) gezamenlijk beheer van afval dat
rechtstreeks voortkomt uit de productie;
vii) gezamenlijke aanschaf van
productiemiddelen;
viii) andere gezamenlijke activiteiten of
diensten die worden uitgevoerd om een
van de onder c) van dit lid opgesomde
doelstellingen te halen;

c) een specifieke doelstelling nastreven, die
kan bestaan uit ten minste één van de
volgende doelen:

c) een specifieke doelstelling nastreven, die
kan bestaan uit ten minste één van de
volgende doelen:

i) waarborgen dat de productie wordt
gepland en op de vraag wordt afgestemd,
met name wat omvang en kwaliteit betreft;

i) waarborgen dat de productie wordt
gepland en op de vraag wordt afgestemd,
met name wat omvang en kwaliteit betreft;

ii) het aanbod en de afzet van de producten
van haar leden concentreren, ook via direct
marketing;

ii) het aanbod en de afzet van de producten
van haar leden concentreren, ook via direct
marketing;

iii) de productiekosten en het rendement op

iii) de productiekosten en het rendement op
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investeringen om de normen met
betrekking tot milieu en dierenwelzijn te
halen, optimaliseren en de
producentenprijzen stabiliseren;

investeringen om de normen met
betrekking tot milieu en dierenwelzijn te
halen, optimaliseren en de
producentenprijzen stabiliseren;

iv) onderzoek verrichten en initiatieven
ontwikkelen op het gebied van duurzame
productiemethoden, innovatieve praktijken,
economische concurrentiekracht en
marktontwikkelingen;

iv) onderzoek verrichten en initiatieven
ontwikkelen op het gebied van duurzame
productiemethoden, innovatieve praktijken,
economische concurrentiekracht en
marktontwikkelingen;

v) het gebruik van milieuvriendelijke
teeltmethoden, productietechnieken en
goede praktijken en technieken op het
gebied van dierenwelzijn bevorderen en
daarvoor technische bijstand verstrekken;

v) het gebruik van milieuvriendelijke
teeltmethoden, productietechnieken en
goede praktijken en technieken op het
gebied van dierenwelzijn bevorderen en
daarvoor technische bijstand verstrekken;

vi) het gebruik van productienormen
bevorderen en daarvoor technische bijstand
verstrekken, de productkwaliteit verbeteren
en producten ontwikkelen met een
beschermde oorsprongsbenaming, een
beschermde geografische aanduiding of
een nationaal kwaliteitskeurmerk;

vi) het gebruik van productienormen
bevorderen en daarvoor technische bijstand
verstrekken, de productkwaliteit verbeteren
en producten ontwikkelen met een
beschermde oorsprongsbenaming, een
beschermde geografische aanduiding of
een nationaal kwaliteitskeurmerk;

vii) bijproducten, en met name afval,
beheren ter bescherming van de water-,
bodem- en landschapskwaliteit, en de
biodiversiteit in stand houden of
verbeteren;

vii) bijproducten, en met name afval,
beheren ter bescherming van de water-,
bodem- en landschapskwaliteit, en de
biodiversiteit in stand houden of
verbeteren;

viii) bijdragen tot duurzaam gebruik van de
natuurlijke hulpbronnen en tot matiging
van de klimaatverandering;

viii) bijdragen tot duurzaam gebruik van de
natuurlijke hulpbronnen en tot matiging
van de klimaatverandering;

ix) initiatieven ontwikkelen op het gebied
van afzetbevordering;

ix) initiatieven ontwikkelen op het gebied
van afzetbevordering;

x) het beheer waarnemen van de
onderlinge fondsen die zijn bedoeld in de
operationele programma's in de sector
groenten en fruit bedoeld in artikel 31, lid 2
van deze Verordening en artikel 36 van
Verordening (EU) nr. 1305/2013;

x) het beheer waarnemen van de
onderlinge fondsen die zijn bedoeld in de
operationele programma's in de sector
groenten en fruit bedoeld in artikel 31, lid 2
van deze Verordening en artikel 36 van
Verordening (EU) nr. 1305/2013;

xi) de nodige technische ondersteuning
verlenen voor het gebruik van de
regelingen voor termijnmarkten en
landbouwverzekeringsstelsels;

xi) de nodige technische ondersteuning
verlenen voor het gebruik van de
regelingen voor termijnmarkten en
landbouwverzekeringsstelsels;
1 bis. Onverminderd artikel 101, lid 1,
VWEU, is een op grond van lid 1 van dit
artikel erkende producentenorganisatie
gerechtigd om – namens haar leden ten
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behoeve van hun gehele of gedeeltelijke
gezamenlijke productie – de productie te
plannen, de productiekosten te
optimaliseren, producten op de markt te
brengen en over contracten voor de
levering van landbouwproducten te
onderhandelen.
Er kunnen onderhandelingen
plaatsvinden mits:
a) de activiteiten die worden uitgevoerd op
grond van lid 1, onder b, significant zijn
wat betreft de hoeveelheid van het product
in kwestie en de productie- en afzetkosten;
b) de onderhandelingsorganisatie voor het
volume of de hoeveelheid
landbouwproducten waarover wordt
onderhandeld, de levering concentreert;
c) de betrokken producenten niet zijn
aangesloten bij een andere
producentenorganisatie die eveneens
namens hen onderhandelingen over
contracten voert; lidstaten evenwel in
naar behoren gemotiveerde gevallen
kunnen afwijken van deze voorwaarde
indien landbouwers beschikken over twee
afzonderlijke productie-eenheden die zich
in verschillende geografische gebieden
bevinden;
d) het lidmaatschap van de producent van
een coöperatie die zelf geen lid is van de
betrokken producentenorganisatie, geen
verplichting inhoudt dat de producten in
kwestie dienen te worden geleverd
overeenkomstig de voorwaarden die in de
statuten van de coöperatie of de op grond
van deze statuten vastgestelde
voorschriften en besluiten zijn
neergelegd;
1 ter. Ten behoeve van dit artikel
omvatten verwijzingen naar
producentenorganisaties tevens
verenigingen van
producentenorganisaties die zijn erkend
op grond van artikel 156, lid 1, voor zover
dergelijke verenigingen van
producentenorganisaties voldoen aan de
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vereisten die zijn vervat in het eerste lid
van dit artikel.
1 quater. De mededingingsautoriteit kan
in individuele gevallen besluiten dat
specifieke onderhandelingen door de
producentenorganisatie moeten worden
heropend of niet mogen plaatsvinden,
indien de mededingingsautoriteit dit
noodzakelijk acht om te voorkomen dat
mededinging wordt uitgesloten of dat de
doelstellingen van artikel 39 van het
VWEU in gevaar worden gebracht. Ten
behoeve van dit artikel wordt onder
"nationale mededingingsautoriteit" een
autoriteit verstaan zoals bedoeld in
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1/2003
van de Raad."
Het in de eerste alinea bedoelde besluit
wordt, met betrekking tot
onderhandelingen over meer dan één
lidstaat, door de Commissie genomen
zonder toepassing van de in artikel 229,
lid 2 of lid 3, bedoelde procedure. In
andere gevallen wordt dit besluit genomen
door de nationale mededingingsautoriteit
van de lidstaat waarop de
onderhandelingen betrekking hebben.
Handelend zoals beschreven in de eerste
alinea, stelt de mededingingsautoriteit de
Commissie vóór of onmiddellijk na het
uitvoeren van de eerste formele maatregel
van het onderzoek hiervan schriftelijk op
de hoogte, en deelt zij de Commissie de
besluiten mee direct nadat ze genomen
zijn.
2.
Een uit hoofde van lid 1 erkende
producentenorganisatie kan verder erkend
blijven indien zij actief is in de afzet van
andere producten die onder GN-code ex
2208 vallen dan die bedoeld in bijlage I bij
de Verdragen, mits het aandeel van deze
producten niet meer bedraagt dan 49 % van
de totale waarde van de in de handel
gebrachte productie van de
producentenorganisatie en deze producten
geen steunmaatregelen van de Unie
genieten. Deze producten worden, voor de
AD\1124405NL.docx
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de Verdragen, mits het aandeel van deze
producten niet meer bedraagt dan 49 % van
de totale waarde van de in de handel
gebrachte productie van de
producentenorganisatie en deze producten
geen steunmaatregelen van de Unie
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producentenorganisaties in de sector
groeten en fruit, niet in aanmerking
genomen bij de berekening van de waarde
van de afgezette productie met het oog op
de toepassing van artikel 34, lid 2.

producentenorganisaties in de sector
groeten en fruit, niet in aanmerking
genomen bij de berekening van de waarde
van de afgezette productie met het oog op
de toepassing van artikel 34, lid 2.
2 bis. Lidstaten kunnen besluiten dat
producentenorganisaties die voorafgaand
aan... [de datum van inwerkingtreding
van deze verordening] zijn erkend
overeenkomstig de nationale wetgeving en
die voldoen aan de voorwaarden van lid 1,
overeenkomstig dit artikel worden geacht
producentenorganisaties te zijn.
2 ter. Van producentenorganisaties die
zijn erkend voorafgaand aan... [de datum
van inwerkingtreding van deze
verordening], maar die niet voldoen aan
de voorwaarden van het eerste lid van dit
artikel, trekken de lidstaten uiterlijk op...
[drie jaar na de datum van
inwerkingtreding van deze verordening]
de erkenning in.

3.
In afwijking van lid 1, erkennen de
lidstaten producentenorganisaties die
bestaan uit producenten in de sector melk
en zuivelproducten en:
a) zijn opgericht op initiatief van de
producenten zelf;
b) een specifieke doelstelling nastreven,
die kan bestaan uit een of meer van de
volgende doelen:
i) waarborgen dat de productie wordt
gepland en op de vraag wordt afgestemd,
met name wat omvang en kwaliteit
betreft;
ii) het aanbod en het op de markt brengen
van de producten van haar leden
concentreren;
iii) de productiekosten optimaliseren en de
producentenprijzen stabiliseren.
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 130
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Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 nonies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 152 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 nonies.
ingevoegd:

Het volgende artikel wordt

"Artikel 152 bis
Onderhandelingsorganisaties
1. De lidstaten kunnen desgewenst
onderhandelingsorganisaties erkennen
die actief zijn in een van de in artikel 1,
lid 2, bedoelde specifieke sectoren en die:
a) zijn opgericht op initiatief van de
producenten zelf;
b) een specifieke doelstelling nastreven,
die kan bestaan uit een of meer van de
volgende doelen:
i) waarborgen dat de productie wordt
gepland en op de vraag wordt afgestemd,
met name wat omvang en kwaliteit
betreft;
ii) het aanbod en het op de markt brengen
van de producten van haar leden
concentreren;
iii) de productiekosten optimaliseren en de
producentenprijzen stabiliseren.
2. Onverminderd artikel 125 inzake de
suikersector, kan een
onderhandelingsorganisatie namens haar
leden voor hun gehele of gedeeltelijke
gezamenlijke productie onderhandelen
over contracten voor de levering van
landbouwproducten in een van de
specifieke sectoren die zijn opgesomd in
artikel 1, lid 2.
3. De onderhandelingen kunnen
plaatsvinden:
a) ongeacht of de eigendom van de
desbetreffende landbouwproducten door
de producenten wordt overgedragen aan
de producentenorganisatie;
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b) ongeacht of de onderhandelde prijs
geldt voor de gezamenlijke productie van
alle, dan wel een deel van de leden;
c) op voorwaarde dat voor een specifieke
onderhandelingsorganisatie aan alle
volgende voorwaarden is voldaan:
i) het volume of de hoeveelheid
landbouwproducten waarover wordt
onderhandeld, bedraagt niet meer dan
3,5 % van de totale productie van de Unie;
ii) het volume of de hoeveelheid in een
bepaalde lidstaat geproduceerde of
geleverde landbouwproducten waarover
wordt onderhandeld, bedraagt niet meer
dan 33 % van de totale nationale
productie van die lidstaat;
d) op voorwaarde dat de
onderhandelingsorganisatie voor het
volume of de hoeveelheid
landbouwproducten waarover wordt
onderhandeld, de levering concentreert;
e) op voorwaarde dat de betrokken
producenten niet zijn aangesloten bij een
andere onderhandelingsorganisatie die
eveneens namens hen onderhandelt over
dergelijke contracten; lidstaten kunnen
evenwel in naar behoren gemotiveerde
gevallen afwijken van deze voorwaarde
indien landbouwers beschikken over twee
afzonderlijke productie-eenheden die zich
in verschillende geografische gebieden
bevinden;
f) op voorwaarde dat het lidmaatschap
van de producent van een coöperatie die
zelf geen lid is van de betrokken
producentenorganisatie, geen verplichting
inhoudt dat de producten in kwestie
dienen te worden geleverd overeenkomstig
de voorwaarden die in de statuten van de
coöperatie of de op grond van deze
statuten vastgestelde voorschriften en
besluiten zijn neergelegd; en
g) op voorwaarde dat de
onderhandelingsorganisatie de bevoegde
autoriteiten van de lidstaat of lidstaten
waar zij actief is, op de hoogte stelt van
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het volume of de hoeveelheid
landbouwproducten waarover wordt
onderhandeld.
4. Ten behoeve van dit artikel omvatten
verwijzingen naar
onderhandelingsorganisaties tevens op
grond van artikel 156, lid 2, erkende unies
van onderhandelingsorganisaties voor
zover dergelijke unies van
onderhandelingsorganisaties voldoen aan
de vereisten die zijn vervat in lid 1 van dit
artikel.
5. Niettegenstaande de voorwaarden
bepaald in lid 3, onder c), punt ii), mogen
onderhandelingsorganisaties de
onderhandelingen krachtens lid 1 voeren
op voorwaarde dat per
onderhandelingsorganisatie het volume of
de hoeveelheid landbouwproducten
waarover wordt onderhandeld en dat in
een lidstaat met een totale jaarlijkse
productie van rauwe melk van minder dan
500 000 ton wordt geproduceerd of
geleverd, niet meer dan 45 % van de totale
nationale productie van die lidstaat
bedraagt.
6. Voor de toepassing van lid 3, onder c),
en lid 4, maakt de Commissie aan de hand
van de meest recente beschikbare
gegevens op een door haar passend
geachte wijze de in de Unie en de lidstaten
geproduceerde hoeveelheden bekend.
7. In afwijking van lid 3, onder c), en
lid 4, kan de mededingingsautoriteit in
individuele gevallen besluiten dat
specifieke onderhandelingen door de
onderhandelingsorganisatie moeten
worden heropend of geenszins mogen
plaatsvinden, indien de
mededingingsautoriteit dit noodzakelijk
acht om te voorkomen dat mededinging
wordt uitgesloten of dat de doelstellingen
van artikel 39 van het VWEU in gevaar
worden gebracht.
Voor de melksector kan de bevoegde
autoriteit ingrijpen wanneer zij dit
noodzakelijk acht om te voorkomen dat
AD\1124405NL.docx
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mededinging wordt uitgesloten of om te
vermijden dat er op haar grondgebied
ernstige schade wordt toegebracht aan
kmo's die zich bezighouden met de
verwerking van rauwe melk.
Het in de eerste alinea bedoelde besluit
wordt, met betrekking tot
onderhandelingen over meer dan één
lidstaat, door de Commissie genomen
zonder toepassing van de in artikel 229,
lid 2 of lid 3, bedoelde procedure. In
andere gevallen wordt dit besluit genomen
door de nationale mededingingsautoriteit
van de lidstaat waarop de
onderhandelingen betrekking hebben.
De in dit lid bedoelde besluiten worden
pas van toepassing op de datum van
kennisgeving van het besluit aan de
betrokken ondernemingen.
8. Handelend zoals beschreven in lid 7,
stelt de mededingingsautoriteit de
Commissie vóór of onmiddellijk na het
uitvoeren van de eerste formele maatregel
van het onderzoek hiervan schriftelijk op
de hoogte, en deelt zij de Commissie de
krachtens lid 7 genomen besluiten mee
direct nadat ze genomen zijn.
9. Voor de toepassing van dit artikel wordt
verstaan onder:
a) "nationale mededingingsautoriteit": de
autoriteit als bedoeld in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1/2003 van de
Raad;
b) "kmo": een kleine, middelgrote of
micro-onderneming in de zin van
Aanbeveling 2003/361/EG.
10. Lidstaten waarin onderhandelingen
overeenkomstig dit artikel plaatsvinden,
dienen dit te melden aan de Commissie.
11. Lidstaten kunnen besluiten dat
producentenorganisaties die voorafgaand
aan... [de datum van inwerkingtreding
van deze verordening] zijn erkend
overeenkomstig de nationale wetgeving en
die voldoen aan de voorwaarden van lid 1,
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overeenkomstig dit artikel worden geacht
als onderhandelingsorganisaties te zijn
erkend."

Amendement 131
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 decies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 152 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 decies.
ingevoegd:

Het volgende artikel wordt

"Artikel 152 ter
Waardeverdeling
Onverminderd artikel 125 inzake de
suikersector, kunnen producenten van
landbouwproducten in een van de
specifieke sectoren die staan vermeld in
artikel 1, lid 2, via hun in artikel 152 van
deze verordening erkende
producentenorganisaties, hun in artikel
152 bis van deze verordening erkende
onderhandelingsorganisaties, de in artikel
156 van deze verordening erkende unies
daarvan, en via ondernemingen die deze
producten op de markt brengen of
verwerken, waardeverdelingsclausules
overeenkomen, met inbegrip van op de
markt gegenereerde winsten en verliezen,
om te bepalen hoe de ontwikkeling van de
desbetreffende marktprijzen of overige
grondstoffenmarkten onderling moeten
worden verdeeld.".

Amendement 132
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 undecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 154 – lid 1 – inleidende formule

AD\1124405NL.docx

81/102

PE599.808v02-00

NL

Bestaande tekst

Amendement
3 undecies. in artikel 154, lid 1, wordt
de inleidende formule vervangen door:

"1.
Teneinde erkend te worden door
een lidstaat, is de producentenorganisatie
die deze erkenning vraagt een
rechtspersoon of een duidelijk
omschreven deel van een rechtspersoon
die:"

"1.
De lidstaten erkennen als
producentenorganisatie alle
rechtspersonen of duidelijk omschreven
onderdelen van rechtspersonen die een
verzoek om erkenning indienen, en die:"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 133
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 duodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 154 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 duodecies. Het volgende artikel wordt
ingevoegd:
"Artikel 154 bis
Erkenning van
onderhandelingsorganisaties
1. Teneinde erkend te worden door een
lidstaat, is de onderhandelingsorganisatie
die deze erkenning aanvraagt een
rechtspersoon (of een duidelijk
omschreven deel van een rechtspersoon
daarvan) die:
a) voldoet aan de in artikel 152 bis, lid 1,
onder a) en b), gestelde eisen;
b) een minimum aantal leden heeft en/of
over een minimale hoeveelheid of waarde
van afzetbare producten beschikt, zoals
vastgesteld door de betrokken lidstaat, in
het gebied waar hij actief is;
c) voldoende bewijs levert dat hij in staat
is zijn werk naar behoren te verrichten,
vanuit het oogpunt van duur, efficiëntie,
personele, materiële en technische
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ondersteuning van zijn leden en, in
voorkomende gevallen, concentratie van
het aanbod;
d) over statuten beschikt die in
overeenstemming zijn met de punten a), b)
en c) van dit lid.
2. De lidstaten:
a) nemen, binnen vier maanden na de
indiening van een van alle relevante
bewijsstukken vergezeld
erkenningsverzoek, een besluit inzake de
erkenning van een
onderhandelingsorganisatie; dit verzoek
wordt ingediend in de lidstaat waar de
organisatie haar hoofdkantoor heeft;
b) verrichten, op gezette tijden die zij zelf
bepalen, controles om zich ervan te
vergewissen dat de erkende
onderhandelingsorganisaties en unies van
onderhandelingsorganisaties de
bepalingen in dit hoofdstuk naleven;
c) leggen die producentenorganisaties en
unies van producentenorganisaties in
geval van niet-naleving van of
onregelmatigheden bij de toepassing van
de in dit hoofdstuk bedoelde maatregelen
de toepasselijke sancties op die zij hebben
vastgesteld, en besluiten of de erkenning
moet worden ingetrokken;
d) brengen de Commissie elk jaar uiterlijk
op 31 maart op de hoogte van alle
gedurende het voorgaande kalenderjaar
genomen besluiten tot toekenning,
weigering of intrekking van erkenning."

Amendement 134
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 terdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 156 – titel
Bestaande tekst

Amendement
3 terdecies.
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vervangen door:
"Unies van producentenorganisaties"

“Unies van producentenorganisaties en
unies van onderhandelingsorganisaties”

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
Motivering
Dit amendement is bedoeld om de tekst van de Integrale-GMO-verordening aan te passen aan
de oprichting van onderhandelingsorganisaties, die de rapporteur heeft opgevoerd in
amendement 69, en om het mogelijk te maken unies van onderhandelingsorganisaties op te
richten.
Amendement 135
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 quaterdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 156 – lid 2
Bestaande tekst

Amendement
3 quaterdecies.
In artikel 156 wordt
lid 2 vervangen door:

"2. In afwijking van lid 1, kunnen de
lidstaten, op verzoek, een unie van erkende
producentenorganisaties in de sector melk
en zuivelproducten erkennen indien de
betrokken lidstaat van oordeel is dat de
unie in staat is alle activiteiten van een
erkende producentenorganisatie
daadwerkelijk te verrichten en voldoet aan
de in artikel 161, lid 1, vastgestelde
voorwaarden.

"2. De lidstaten kunnen, op verzoek, een
unie van erkende
onderhandelingsorganisaties erkennen
indien de betrokken lidstaat van oordeel is
dat de unie in staat is alle activiteiten van
een erkende onderhandelingsorganisatie
daadwerkelijk te verrichten en voldoet aan
de in artikel 154 bis, lid 1, vastgestelde
voorwaarden.”

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
Amendement 136
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 quindecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – lid 1 – inleidende formule
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Bestaande tekst

Amendement
3 quindecies. in artikel 157, lid 1, wordt
de inleidende formule vervangen door:

"1. De lidstaten kunnen daarom
verzoekende brancheorganisaties erkennen
die actief zijn in een specifieke, in artikel
1, lid 2, vermelde sector en die:

"1. De lidstaten kunnen daarom
verzoekende brancheorganisaties erkennen
die actief zijn in een of meer, in artikel 1,
lid 2, vermelde sectoren en die:”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 137
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 sexdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – lid 1 – punt xiv bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 sexdecies. aan artikel 157, lid 1, onder
c) wordt de volgende alinea toegevoegd:
"xiv bis) overeenkomen van de
waardeverdelingsclausules, met inbegrip
op de markt gegenereerde winsten en
verliezen, teneinde te bepalen hoe de
ontwikkeling van de desbetreffende
marktprijzen of overige
grondstoffenmarkten onderling moeten
worden verdeeld."

Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 septdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – lid 1 – letter c – punt xiv ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 septdecies. aan artikel 157, lid 1, onder
c, wordt de volgende alinea toegevoegd:
"xiv ter)
collectieve maatregelen
treffen ter preventie en aanpak van de aan
de productie verbonden gevaren en
risico's voor de volksgezondheid, de
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plantengezondheid en het milieu, en in
voorkomende gevallen tevens van de aan
de verwerking en/of de afzet en/of de
distributie van landbouw- en
voedingsproducten verbonden gevaren en
risico's voor de volksgezondheid, de
plantengezondheid en het milieu."

Amendement 139
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 octodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – lid 3 – letter c – punt xi bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 octodecies. aan artikel 157, lid 3, onder
c, wordt de volgende alinea toegevoegd:
"xi bis) overeenkomen van de
waardeverdelingsclausules, met inbegrip
op de markt gegenereerde winsten en
verliezen, teneinde te bepalen hoe de
ontwikkeling van de desbetreffende
marktprijzen of overige
grondstoffenmarkten onderling moeten
worden verdeeld."

Amendement 140
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 novodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – lid 3 – letter c – punt xi ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 novodecies. aan artikel 157, lid 3, onder
c) wordt de volgende alinea toegevoegd:
"xi ter) collectieve maatregelen treffen ter
preventie en aanpak van de aan de
productie verbonden gevaren en risico's
voor de gezondheid en het milieu, en in
voorkomende gevallen tevens van de aan
de verwerking en/of de afzet en/of de
distributie van landbouw- en
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voedingsproducten verbonden gevaren en
risico's voor de gezondheid en het
milieu."

Amendement 141
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 vicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 158 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 vicies.
ingevoegd:

Het volgende artikel wordt

"Artikel 158 bis
Erkenning van transnationale
brancheorganisaties
De lidstaat waar zich de hoofdzetel van
een transnationale brancheorganisatie
bevindt, is bevoegd te beslissen over de
erkenning van die organisatie.
De lidstaat die over de erkenning moet
beslissen brengt de nodige contacten voor
administratieve samenwerking tot stand
met de andere lidstaten waar leden van
die organisatie gevestigd zijn teneinde te
verifiëren of de voorwaarden voor
erkenning vervuld zijn.
De overige lidstaten waar leden van een
transnationale brancheorganisatie
gevestigd zijn verlenen alle noodzakelijke
administratieve bijstand aan de lidstaat
die moet beslissen over de erkenning.
De lidstaat die moet beslissen over de
erkenning stelt op verzoek van een andere
lidstaat waar leden van die organisatie
zijn gevestigd, alle relevante informatie
beschikbaar.”
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Amendement 142
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 unvicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 159 – titel
Bestaande tekst

Amendement
3 unvicies.
Niet van toepassing op de
Nederlandse versie

"Obligatory recognition"

"Mandatory recognition"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 143
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 duovicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 159 – inleidende formule
Bestaande tekst

Amendement
"3 duovicies. In artikel 159 wordt de
inleidende formule vervangen door:

In afwijking van de artikelen 152 tot en
met 158 verlenen de lidstaten, op verzoek,
erkenning aan:

"In afwijking van de artikelen 152 bis tot
en met 158 verlenen de lidstaten, op
verzoek, erkenning aan:"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 144
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 tervicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 159 – letter a
Bestaande tekst

Amendement
"3 tervicies. In artikel 159 wordt punt a)
vervangen door:

"a)

producentenorganisaties in:

i)

de sector groenten en fruit voor
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"a)
onderhandelingsorganisaties in de
sector melk en zuivelproducten;”
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zover het gaat om één of meer producten
van deze sector en/of dergelijke,
uitsluitend voor verwerking bestemde
producten;
ii)

de sector olijfolie en tafelolijven;

iii)

de sector zijderupsen;

iv)

de hopsector;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 145
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 quatervicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 161
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
"3 quatervicies.
geschrapt.

Artikel 161 wordt

Amendement 146
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 quinvicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 168 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 quinvicies. In artikel 168 wordt het
volgende lid ingevoegd:
"1 bis. Indien de lidstaten geen
gebruikmaken van de mogelijkheden die
worden geboden in lid 1 van dit artikel,
kan een producent, een
producentenorganisatie, een
onderhandelingsorganisatie of de unie
daarvan ten aanzien van de
landbouwproducten in een andere, in
artikel 1, lid 2, vermelde sector dan de
melk-, zuivel- en suikersector eisen dat de
levering van diens producten aan een
verwerker of distributeur wordt
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onderworpen aan een schriftelijk contract
tussen de partijen en/of wordt
onderworpen aan een schriftelijk aanbod
van een contract van de eerste kopers, op
grond van de in de leden 4 t/m 6 van dit
artikel vastgelegde voorwaarden.
Als de eerste koper een micro-, kleine of
middelgrote onderneming is in de zin van
Aanbeveling 2003/361/EG, dan is het
contract en/of het contractaanbod niet
verplicht, tenzij de overeenkomstig
artikel 157 erkende brancheorganisatie
van de sector een standaardcontract heeft
opgesteld dat verenigbaar is met de
voorschriften van de Unie.”

Amendement 147
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 sexvicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 168 – lid 4 – inleidende formule
Bestaande tekst

Amendement
3 sexvicies. in artikel 168, lid 4, wordt
de inleidende formule vervangen door:

"4.
Alle in lid 1 bedoelde contracten of
voorstellen voor contracten:

"4.
Alle in de leden 1 en 1 bis bedoelde
contracten of voorstellen voor contracten:"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 148
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 septvicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 168 – lid 5
Bestaande tekst

Amendement
3 septvicies. In artikel 168 wordt lid 5
vervangen door:

"5.
In afwijking van lid 1 is een
contract of een voorstel voor een contract
niet vereist indien de desbetreffende
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"5.
In afwijking van de leden 1 en 1 bis
is een contract of een voorstel voor een
contract niet vereist indien de
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producten worden geleverd door een
producent aan een koper die een coöperatie
is waarbij de producent is aangesloten, op
voorwaarde dat in de statuten van die
coöperatie of de op grond van deze statuten
vastgestelde voorschriften en besluiten
bepalingen zijn opgenomen van dezelfde
strekking als het bepaalde in lid 4, onder
a), b) en c).

desbetreffende producten worden geleverd
door een producent aan een koper die een
coöperatie is waarbij de producent is
aangesloten, op voorwaarde dat in de
statuten van die coöperatie of de op grond
van deze statuten vastgestelde
voorschriften en besluiten bepalingen zijn
opgenomen van dezelfde strekking als het
bepaalde in lid 4, onder a), b) en c)."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 149
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 octovicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 169
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 octovicies.
geschrapt.

Artikel 169 wordt

Amendement 150
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 novovicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 170
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 novovicies. Artikel 170 wordt
geschrapt.

Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 tricies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 171
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 tricies.
geschrapt.

Artikel 171 wordt

Amendement 152
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 untricies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Hoofdstuk III bis – artikel 175 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 untricies. Aan titel II wordt een
nieuw hoofdstuk toegevoegd:
"HOOFDSTUK III bis
Betrekkingen met de toeleveringsketen
Artikel 175 bis
Oneerlijke handelspraktijken
De Europese Commissie zal vóór 30 juni
2018 een wetsvoorstel voorleggen aan het
Europees Parlement en de Raad inzake
een raamwerk op EU-niveau ter
bestrijding van praktijken die in hoge
mate afwijken van goede
handelspraktijken en die in strijd zijn met
de goede trouw en een eerlijke
behandeling in transacties tussen
landbouwers, met inbegrip van hun
organisaties en verwerkende kmo's, en
hun handelspartners die zich lager in de
toeleveringsketen bevinden."

Amendement 153
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 209 – lid 1 – alinea 2
Bestaande tekst
PE599.808v02-00
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Amendement
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4 bis. in artikel 209, lid 1, wordt alinea 2
vervangen door:
"Artikel 101, lid 1, VWEU is niet van
toepassing op de overeenkomsten,
besluiten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen van landbouwers,
verenigingen van landbouwers of unies van
deze verenigingen, krachtens artikel 152
van deze verordening erkende
producentenorganisaties of krachtens
artikel 156 van deze verordening erkende
unies van producentenorganisaties, voor
zover deze betrekking hebben op de
productie of de verkoop van
landbouwproducten of het gebruik van
gemeenschappelijke installaties voor het
opslaan, behandelen of verwerken van
landbouwproducten, tenzij de
doelstellingen van artikel 39 VWEU in
gevaar worden gebracht."

"Artikel 101, lid 1, VWEU is niet van
toepassing op de overeenkomsten,
besluiten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen van landbouwers,
verenigingen van landbouwers of unies van
deze verenigingen, krachtens artikel 152
van deze verordening erkende
producentenorganisaties of krachtens
artikel 152 bis erkende
onderhandelingsorganisaties of krachtens
artikel 156 van deze verordening erkende
unies daarvan, voor zover deze betrekking
hebben op de productie of de verkoop van
landbouwproducten of het gebruik van
gemeenschappelijke installaties voor het
opslaan, behandelen of verwerken van
landbouwproducten, tenzij de
doelstellingen van artikel 39 VWEU in
gevaar worden gebracht."

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
Amendement 154
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 209 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 ter. In artikel 209, lid 1, wordt na de
tweede alinea de volgende alinea
ingevoegd:
“Voor de verkoop van
landbouwproducten worden
overeenkomsten, besluiten en onderling
afgestemde feitelijke gedragingen op het
vlak van waardeverdelingsclausules en
vaststelbare prijsformules die
voornamelijk op objectieve marktcriteria
gebaseerd zijn, noodzakelijk geacht om de
in artikel 39 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie
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verankerde doelstellingen te
verwezenlijken.”

Amendement 155
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 209 – lid 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 quater.
In artikel 209, lid 1, wordt
de derde alinea geschrapt;

Amendement 156
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 209 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 quinquies. In artikel 209, lid 2, wordt
na de eerste alinea de volgende alinea
ingevoegd:
“Landbouwers, verenigingen van
landbouwers of unies van deze
verenigingen, krachtens artikel 152 van
deze verordening erkende
producentenorganisaties, krachtens
artikel 152 bis van deze verordening
erkende onderhandelingsorganisaties of
krachtens artikel 156 van deze
verordening erkende unies daarvan
mogen de Commissie om advies vragen
over de verenigbaarheid van die
overeenkomsten, besluiten en onderling
afgestemde feitelijke gedragingen met de
doelstellingen van artikel 39 VWEU.
Verzoeken om advies worden onverwijld
ingewilligd en de Commissie stuurt de
aanvrager binnen twee maanden na
ontvangst van het verzoek haar advies toe.
In het geval de Commissie verzuimt
binnen die termijn te antwoorden, wordt
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het advies geacht positief te zijn."

Amendement 157
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 209 – lid 2 – alinea 1 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 sexies.
In artikel 209, lid 2, wordt
na de eerste alinea de volgende alinea
ingevoegd:
“De Commissie kan, op eigen initiatief of
op verzoek van een lidstaat, de inhoud van
een advies wijzigen, met name als de
aanvrager inaccurate informatie verstrekt
heeft of misbruik heeft gemaakt van het
advies.”

Amendement 158
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 209 – lid 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 septies.
In artikel 209, lid 1, wordt
de derde alinea geschrapt;

Amendement 159
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 3 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 219 – lid 1 – alinea 4
Bestaande tekst

Amendement
4 octies.
In artikel 219, lid 1, wordt
de vierde alinea vervangen door:

"Dergelijke maatregelen kunnen, voor
AD\1124405NL.docx

"Dergelijke maatregelen kunnen, voor
95/102

PE599.808v02-00

NL

zover en zolang dat nodig is om de
marktverstoring of de dreiging daarvan te
verhelpen, het toepassingsgebied, de
looptijd of andere aspecten van in deze
verordening bedoelde maatregelen
uitbreiden of wijzigen, of voorzien in
uitvoerrestituties, of de invoerrechten
geheel of gedeeltelijk opschorten, inclusief
voor bepaalde hoeveelheden of perioden
wanneer dat nodig is."

zover en zolang dat nodig is om de
marktverstoring of de dreiging daarvan te
verhelpen, het toepassingsgebied, de
looptijd of andere aspecten van in deze
verordening bedoelde maatregelen
uitbreiden of wijzigen, of voorzien in
uitvoerrestituties, de invoerrechten geheel
of gedeeltelijk opschorten, inclusief voor
bepaalde hoeveelheden of perioden
wanneer dat nodig is, of eventueel vereiste
maatregelen inzake leveringsbeheer
voorstellen."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Amendement 160
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 nonies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 220 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 nonies.
ingevoegd:

Het volgende artikel wordt

Artikel 220 bis
Vrijwillige regeling ter vermindering van
de productie
1. In het geval van ernstige
wanverhoudingen op de markt en voor
zover de productietechnieken dat toestaan,
kan de Commissie besluiten steun te
verlenen aan producenten in een
bepaalde, in artikel 1, lid 2, vermelde
sector, die bereid zijn vrijwillig hun
levering over een periode van drie
maanden, afgezet tegen dezelfde periode
van het vorige jaar, terug te schroeven.
2. De steun wordt verleend op basis van
het beginsel van een aanvraag die door de
producenten wordt ingediend in de
lidstaat waar de producenten zijn
gevestigd, op basis van de door de
desbetreffende lidstaat vastgelegde
methode.
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Lidstaten kunnen besluiten dat aanvragen
voor steun voor productievermindering
namens producenten moeten worden
ingediend door erkende
producentenorganisaties of door
coöperaties die krachtens het nationaal
recht zijn gevestigd. In dat geval zorgen
de lidstaten ervoor dat de steun volledig
wordt overgemaakt aan producenten die
de facto hun levering hebben verminderd.
3. Om te zorgen dat deze regeling
doeltreffend en naar behoren ten uitvoer
wordt gelegd, is de Commissie gerechtigd
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde
handelingen vast te stellen, tot vaststelling
van:
a) de maximale leveringsvolumes of hoeveelheden die moeten worden verlaagd
op EU-niveau in het kader van de
verminderingsregeling;
b) de duur van de verminderingsperiode
en, zo nodig, de verlenging daarvan;
c) het steunbedrag in overeenstemming
met het verminderde volume of de
verminderde hoeveelheid en de financiële
regelingen daarbij;
d) de criteria voor aanvragers om in
aanmerking te komen voor steun en de
criteria voor steunaanvragen om
ontvankelijk te zijn;
e) de specifieke voorwaarden voor de
uitvoering van deze regeling.

Amendement 161
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 decies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 222 – lid 1 – inleidende formule
Bestaande tekst

Amendement
4 decies.
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de inleidende formule vervangen door:
"1. Gedurende periodes van ernstige
marktverstoring kan de Commissie
uitvoeringshandelingen vaststellen om
ervoor te zorgen dat artikel 101, lid 1,
VWEU niet van toepassing is op
overeenkomsten en besluiten van erkende
producentenorganisaties, unies van
producentenorganisaties en erkende
brancheorganisaties in de in artikel 1, lid 2,
van deze verordening bedoelde sectoren,
voor zover deze overeenkomsten en
besluiten de goede werking van de interne
markt niet ondermijnen, uitsluitend tot doel
hebben de betrokken sector te stabiliseren
en onder een of meer van de volgende
categorieën vallen:"

"1. Gedurende periodes van ernstige
marktverstoring kan de Commissie
uitvoeringshandelingen vaststellen om
ervoor te zorgen dat artikel 101, lid 1,
VWEU niet van toepassing is op
overeenkomsten en besluiten van
landbouwers, verenigingen van
landbouwers of unies van deze
verenigingen, of erkende
producentenorganisaties, erkende
onderhandelingsorganisaties, unies
daarvan en erkende brancheorganisaties in
de in artikel 1, lid 2, van deze verordening
bedoelde sectoren, voor zover deze
overeenkomsten en besluiten de goede
werking van de interne markt niet
ondermijnen, uitsluitend tot doel hebben de
betrokken sector te stabiliseren en onder
een of meer van de volgende categorieën
vallen:"

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Amendement 162
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 undecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 222 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 undecies.
geschrapt.

In artikel 222 wordt lid 2

Amendement 163
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 duodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 222 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 undecies. In artikel 222, lid 3, wordt
na de eerste alinea de volgende alinea
ingevoegd:
"De in lid 1 bedoelde overeenkomsten en
besluiten kunnen worden uitgebreid
volgens de voorwaarden die zijn
vastgelegd in artikel 164."

Amendement 164
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 terdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 232 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 terdecies.
geschrapt.

In artikel 232 wordt lid 2

Amendement 165
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 quaterdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – Deel II – punt 1 – letter c – streepje 2
Bestaande tekst

Amendement
4 quaterdecies.
In bijlage VII, deel
II, punt 1, onder c) wordt het tweede
streepje vervangen door:

"— kan voor wijn met een beschermde
oorsprongsbenaming die zonder verrijking
is verkregen, de bovengrens van het totale
alcoholvolumegehalte tot meer dan 15 %
vol worden verhoogd;"

"— kan voor wijn met een beschermde
oorsprongsbenaming die zonder verrijking
is verkregen, de bovengrens van het totale
alcoholvolumegehalte tot meer dan 15 %
vol worden verhoogd, met uitzondering
van de in Bijlage VIII, deel I, afdeling B,
lid 1, genoemde procédés met gedeeltelijke
concentratie;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
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Amendement 166
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 quindecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VIII – Deel I – punt A – lid 2
Bestaande tekst

Amendement
4 quindecies. in bijlage VII, deel I, punt
A, wordt lid 2 vervangen door:

"2.
Het natuurlijke
alcoholvolumegehalte wordt volgens de in
punt B genoemde oenologische procedés
verhoogd en de verhoging mag de
volgende maxima niet overschrijden:

"2.
Het natuurlijke
alcoholvolumegehalte wordt volgens de in
punt B genoemde oenologische procedés
verhoogd en de verhoging mag de
volgende maxima niet overschrijden:

a)

3 % vol in wĳnbouwzone A;

a)

3,5 % vol in wĳnbouwzone A;

b)

2 % vol in wĳnbouwzone B;

b)

2,5 % vol in wĳnbouwzone B;

c)

1,5 % vol in de wijnbouwzone C.

c)

2 % vol in de wijnbouwzone C.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
Motivering
Het amendement is weliswaar niet bedoeld om de in de huidige wetgeving opgenomen
grenswaarden aan te passen, maar heeft wel tot doel de procedure voor de autorisatie voor
verrijking te vereenvoudigen door de volledige bevoegdheid voor de autorisatie van
dergelijke oenologische procedés te decentraliseren en te verleggen naar de lidstaten.
Amendement 167
Voorstel voor een verordening
Artikel 270 – alinea 1 – punt 4 sexdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VIII – Deel I – punt A – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 sexdecies. in bijlage VIII, deel I, punt
A, wordt lid 3 geschrapt.
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