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BEKNOPTE MOTIVERING

De Unie heeft zich uit hoofde van artikel 208 van het Verdrag van Lissabon verbonden tot 
beleidscoherentie voor ontwikkeling. Krachtens dit artikel houdt de Unie bij de uitvoering van 
beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening met de doelstellingen 
van de ontwikkelingssamenwerking, en vermijdt zij dat deze beleidslijnen met elkaar in strijd 
zijn. Voedselzekerheid en duurzame landbouw zijn prioritair voor de 
ontwikkelingssamenwerking van de Unie. In het desbetreffende beleidskader van de Unie van 
20101 wordt benadrukt hoe belangrijk beleidscoherentie voor ontwikkeling is voor 
wereldwijde voedselzekerheid en wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Unie 
(GLB) voor het voetlicht gebracht. 

Hoewel het GLB en de ontwikkelingsdoelstellingen vandaag de dag meer op elkaar 
aansluiten, met name sinds de afschaffing van de uitvoersubsidies, is nog altijd sprake van een 
zekere incoherentie. Zo hebben de marktondersteuningsmaatregelen van het GLB nadelige 
gevolgen voor ontwikkeling. Hoewel deze maatregelen bedoeld zijn om de markt van de EU 
te reguleren en versterken, leiden ze tot verstoring van de handel en tot benadeling van de 
landbouwmarkten van ontwikkelingslanden. 

Middels deze wijzigingsverordening wordt een reeks bestaande verordeningen gewijzigd die 
deel uitmaken van het GLB, waaronder Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van 
een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, waarin de 
Europese integrale GMO is vastgelegd. De maatregelen omvatten onder meer 
overheidsinterventie en particuliere opslagsteun, uitzonderlijke maatregelen in het geval van 
marktverstoring, met inbegrip van uitvoerrestitutie, handelsnormen, enzovoorts. In het 
voorstel van de Europese Commissie wordt de GMO-verordening grotendeels ongewijzigd 
gelaten. In het nieuwe wetgevingsvoorstel is van expliciete aandacht voor beleidscoherentie 
voor ontwikkeling nog geen sprake. Bovendien wordt onvoldoende rekening gehouden met de 
lering getrokken uit eerdere marktcrises die te wijten waren aan overproductie en 
dumpingpraktijken.

Zo heeft overproductie al meerdere malen een crisis veroorzaakt in de melksector van de 
Unie. Het GLB heeft op deze crises gereageerd met een vangnetmaatregel in de vorm van een 
subsidie voor de opslag voor melkpoeder. Deze subsidie ging gepaard met een toename van 
de uitvoer van melkpoeder naar West-Afrika: in Burkina Faso werd Europese melk drie keer 
zo goedkoop als lokale melk. Deze maatregelen waren dus in strijd met de 
ontwikkelingsdoelstellingen, in het bijzonder SDG 2, omdat de lokale markten instortten en 
het levensonderhoud van de kleinere producent in het gedrang werd gebracht. 

De rapporteur stelt voor de verordening zodanig te wijzigen dat beleidscoherentie voor 
ontwikkeling meer voor het voetlicht wordt gebracht en dat ook crisispreventie en overaanbod 
op de Europese markten in de verordening worden opgenomen:  
- meer aandacht voor beleidscoherentie voor ontwikkeling, de Agenda 2030 en de 

Klimaatovereenkomst van Parijs;

1 Mededeling van de Europese Commissie aan de Europese Raad en het Europees Parlement: een EU-beleidskader voor 
steun aan ontwikkelingslanden bij de aanpak van voedselzekerheidsproblemen, COM(2010)127 final. Brussel, EC, 31 maart 
2010.
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- het aanpakken van overaanbod door middel van een vrijwillige regeling ter beperking van 
het volume, die in werking treedt in het geval van een ernstige verstoring van de markt;

- het inspelen op en voorkomen van crises in de melksector door middel van de uitbreiding 
van de rol van het monitoringorgaan en een crisismechanisme dat in werking wordt 
gesteld in het geval van een verstoring van het marktevenwicht. 

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
43, lid 2, artikel 114, artikel 118, eerste 
alinea, en artikel 349,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
43, lid 2, artikel 114, artikel 118, eerste 
alinea, artikel 349 en artikel 208,

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de mogelijke uitdagingen en doelstellingen 
voor het toekomstig gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) in de periode na 
2020 uiteengezet en daarbij aangegeven 
welke richting het GLB in die periode 
mogelijk zal uitgaan. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de mogelijke uitdagingen en doelstellingen 
voor het toekomstig gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) in de periode na 
2020 uiteengezet en daarbij aangegeven 
welke richting het GLB in die periode 
mogelijk zal uitgaan. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, in 
overeenstemming met de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling en de 
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maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeiende 
administratieve lasten voor de 
begunstigden moet helpen verminderen.

Klimaatovereenkomst van Parijs moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, voor de productie van 
gezonde levensmiddelen moet zorgen en 
de uit de wetgeving van de Unie 
voortvloeiende administratieve lasten voor 
de begunstigden moet helpen verminderen. 
In de mededeling worden tevens de 
wereldomspannende aspecten van het 
GLB benadrukt en wordt het streven van 
de Unie naar grotere beleidscoherentie 
voor duurzame ontwikkeling (PCSD) 
genoemd.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Om in te spelen op de 
wereldomspannende aspecten en gevolgen 
van het GLB moet worden gezorgd voor 
coherentie en continuïteit met andere 
externe beleidsmaatregelen en -
instrumenten van de Unie, met name op 
het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en handel. 
Het streven van de Unie naar 
beleidscoherentie voor ontwikkeling 
veronderstelt dat bij het uitstippelen van 
landbouwbeleid rekening wordt gehouden 
met ontwikkelingsdoelstellingen en -
beginselen, met name om ervoor te zorgen 
dat dit beleid aansluit bij de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen en het 
akkoord van Parijs.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd. In het 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen over 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers bereiken. Door 
een grotere subsidiariteit wordt het 
mogelijk om beter rekening te houden met 
lokale omstandigheden en behoeften, 
waarbij de steun beter wordt toegesneden 
zodat die maximaal bijdraagt aan de 
doelstellingen van de Unie.

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd. In het 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen over 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers bereiken, en 
over de gevolgen die hun optreden voor de 
ontwikkelingslanden heeft. Door een 
grotere subsidiariteit wordt het mogelijk 
om beter rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften, waarbij de 
steun beter wordt toegesneden zodat die 
maximaal bijdraagt aan de doelstellingen 
van de Unie.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (2 bis) Krachtens artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) dient de 
tenuitvoerlegging van het GLB in 
overeenstemming te zijn met de 
doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking, waaronder 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling. In overeenstemming met 
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deze beleidscoherentie mogen de uit 
hoofde van deze verordening genomen 
maatregelen de voedselproductiecapaciteit 
en de voedselzekerheid op lange termijn 
van de ontwikkelingslanden, met name de 
minst ontwikkelde landen (MOL's), niet 
in gevaar brengen en mogen zij evenmin 
de verwezenlijking van de verplichtingen 
inzake matiging van de 
klimaatverandering waartoe de Unie zich 
uit hoofde van de Overeenkomst van 
Parijs heeft verbonden in de weg staan.

Motivering

Krachtens artikel 208 VWEU houdt de Unie bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan 
hebben voor de ontwikkelingslanden rekening met de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking. Het bevorderen van de landbouw in ontwikkelingslanden en het 
vergroten van de voedselzekerheid zijn zeer belangrijke doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking van de Unie. Het GLB heeft voornamelijk gevolgen voor de 
handel in landbouwproducten. Het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling vereist 
dat de gevolgen van dit beleid voor de plaatselijke landbouwmarkten en producenten in 
ontwikkelingslanden moeten worden onderzocht en waar mogelijk vermeden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 
1308/2013 bevat bepaalde definities met 
betrekking tot onder het toepassingsgebied 
van die verordening vallende sectoren. De 
definities met betrekking tot de 
suikersector in deel II, afdeling B, van die 
bijlage moeten worden geschrapt omdat zij 
niet langer van toepassing zijn. Met het 
oog op de aanpassing van definities inzake 
andere in die bijlage bedoelde sectoren in 
het licht van nieuwe wetenschappelijke 
kennis of nieuwe marktontwikkelingen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 

(4) Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 
1308/2013 bevat bepaalde definities met 
betrekking tot onder het toepassingsgebied 
van die verordening vallende sectoren. De 
definities met betrekking tot de 
suikersector in deel II, afdeling B, van die 
bijlage moeten worden geschrapt omdat zij 
niet langer van toepassing zijn. Met het 
oog op de aanpassing van definities inzake 
andere in die bijlage bedoelde sectoren in 
het licht van nieuwe wetenschappelijke 
kennis of nieuwe marktontwikkelingen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
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vast te stellen ten aanzien van de wijziging 
van die definities. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad. Bijgevolg moet de in deel 
II, afdeling A, punt 4, van die bijlage aan 
de Commissie gedelegeerde bevoegdheid 
om de definitie van inulinestroop te 
wijzigen, worden geschrapt.

vast te stellen ten aanzien van de wijziging 
van die definities. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau en met partners in 
derde landen. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad. Bijgevolg moet de in deel 
II, afdeling A, punt 4, van die bijlage aan 
de Commissie gedelegeerde bevoegdheid 
om de definitie van inulinestroop te 
wijzigen, worden geschrapt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De partners in 
ontwikkelingslanden moeten hulp krijgen 
bij het ontwikkelen van een systeem van 
geografische aanduidingen en 
keurmerken. Deze moeten vervolgens ook 
door de Unie en de lidstaten worden 
erkend.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De beoordeling door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten is een 
essentiële stap in de procedure. De kennis, 
expertise en toegang tot gegevens en 
informatie waarover de lidstaten 
beschikken, maakt hen het best geplaatst 
om na te gaan of de in de aanvraag 

(15) De beoordeling door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten is een 
essentiële stap in de procedure. De kennis, 
expertise en toegang tot gegevens en 
informatie waarover de lidstaten 
beschikken, maakt hen het best geplaatst 
om na te gaan of de in de aanvraag 
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verstrekte informatie waarheidsgetrouw en 
juist is. Daarom moeten de lidstaten 
garanderen dat de uitkomst van die 
beoordeling, die accuraat moet worden 
weergegeven in een enig document met 
een overzicht van de relevante elementen 
van het productdossier, betrouwbaar en 
correct is. Rekening houdend met het 
subsidiariteitsbeginsel moet de Commissie 
vervolgens de aanvragen onderzoeken om 
te garanderen dat deze geen kennelijke 
fouten bevatten en dat er rekening is 
gehouden met het Unierecht en met de 
belangen van de belanghebbenden buiten 
de lidstaat van de aanvraag.

verstrekte informatie waarheidsgetrouw en 
juist is. Daarom moeten de lidstaten 
garanderen dat de uitkomst van die 
beoordeling, die accuraat moet worden 
weergegeven in een enig document met 
een overzicht van de relevante elementen 
van het productdossier, betrouwbaar en 
correct is. Rekening houdend met het 
subsidiariteitsbeginsel moet de Commissie 
vervolgens de aanvragen onderzoeken om 
te garanderen dat deze geen kennelijke 
fouten bevatten en dat er rekening is 
gehouden met het Unierecht en met de 
belangen van de belanghebbenden buiten 
de lidstaat van de aanvraag of buiten de 
Unie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De lidstaten mogen, in 
overeenstemming met het Unierecht, 
nationale maatregelen vaststellen die 
betrekking hebben op uitvoerkredieten, 
uitvoerkredietgaranties en 
verzekeringsprogramma's, agrarische 
uitvoerende staatshandelsondernemingen 
en internationale voedselhulp. Aangezien 
de Unie en haar lidstaten WTO-lid zijn, 
moeten die nationale maatregelen, die 
Unierecht en internationaal recht betreffen, 
ook in overeenstemming zijn met de regels 
van het ministerieel WTO-besluit van 19 
december 2015.

(27) De lidstaten mogen, in 
overeenstemming met het Unierecht, met 
inbegrip van het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling 
(PCD) krachtens artikel 208 VWEU en de 
Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling, nationale maatregelen 
vaststellen die betrekking hebben op 
uitvoerkredieten, uitvoerkredietgaranties en 
verzekeringsprogramma's, agrarische 
uitvoerende staatshandelsondernemingen 
en internationale voedselhulp. Aangezien 
de Unie en haar lidstaten WTO-lid zijn, 
moeten die nationale maatregelen, die 
Unierecht en internationaal recht betreffen, 
ook in overeenstemming zijn met de regels 
van het ministerieel WTO-besluit van 
19 december 2015. Hierbij moet de PCD 
altijd worden nageleefd en moet worden 
gewaarborgd dat de maatregelen niet in 
het nadeel werken van 
ontwikkelingslanden en daar tot 
concurrentiedistorsies leiden.
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Motivering

In het kader van beleidscoherentie voor ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de 
doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking op beleidsterreinen die gevolgen kunnen 
hebben voor de ontwikkelingslanden. Het landbouwbeleid van de EU heeft externe gevolgen, 
vooral voor de handel in landbouwproducten. Agrarische uitvoerende 
staatshandelsondernemingen en internationale voedselhulp hebben directe gevolgen voor 
internationale marktvoorwaarden. Daarom moet de weerslag van deze veranderingen op 
landbouwmarkten in ontwikkeling in aanmerking worden genomen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In deel I wordt het volgende artikel 
2 bis ingevoegd:
Artikel 2 bis
Beleidscoherentie voor ontwikkeling
Overeenkomstig artikel 208 van het 
VWEU wordt bij de uitvoering van deze 
verordening rekening gehouden met de 
EU-doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip 
van de op het niveau van de Verenigde 
Naties en andere internationale 
organisaties overeengekomen 
doelstellingen. Maatregelen die in het 
kader van deze verordening worden 
genomen, mogen geen afbreuk doen aan 
het vermogen van ontwikkelingslanden, 
met name van de minst ontwikkelde 
landen (MOL's), om voedsel te 
produceren.
Openbare interventie en particuliere 
opslag mogen geen negatieve gevolgen 
voor ontwikkelingslanden hebben en 
moeten voldoen aan de PCD-beginselen. 
Dit betekent dat ook de latere verkoop van 
producten die het voorwerp van openbare 
interventie en particuliere opslag waren, 
geen negatieve gevolgen mag hebben voor 
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de markten in ontwikkelingslanden.

Motivering

Krachtens artikel 208 VWEU houdt de Unie bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan 
hebben voor de ontwikkelingslanden rekening met de EU-beleidsdoelstellingen voor 
ontwikkelingssamenwerking. Het bevorderen van de landbouw in ontwikkelingslanden en het 
vergroten van de voedselzekerheid zijn zeer belangrijke doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking van de Unie. Het landbouwbeleid van de EU heeft externe 
gevolgen, vooral voor de handel in landbouwproducten. Het beginsel van beleidscoherentie 
voor ontwikkeling (PCD) vereist dat eventuele nadelige gevolgen van dit beleid voor de 
plaatselijke landbouwmarkten en producenten in ontwikkelingslanden moeten worden 
gevolgd en waar mogelijk moeten worden vermeden.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
Artikel 7 bis
Vrijwillige volumeverlaging
Er wordt voorzien in de mogelijkheid van 
vrijwillige volumeverlaging. Deze 
interventie is mogelijk als de Commissie 
besluit dat er sprake is van een te grote 
verstoring van de markt in een sector 
(vermeld in de lijst in artikel 1, lid 2, van 
Verordening 1308/2013). De producenten 
kunnen hun productievolume dan 
gedurende een door de Commissie te 
bepalen periode op vrijwillige basis 
terugschroeven ten opzichte van dezelfde 
periode van het vorige jaar.
De Commissie is bevoegd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met het oog op de vaststelling van het 
volgende:
– Maximaal geleverde hoeveelheid/ 
maximaal geleverd volume
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– Duur van de periode van verlaagde 
productie
– Hoogte van de 
compensatiebijdrage voor producenten die 
hun productievolume verlagen
– Hoogte van de boete voor 
producenten die in deze periode hun 
productie verhogen

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 16 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(3 ter) Artikel 16, lid 1, komt als volgt te 
luiden:

1. Producten die in het kader van de 
openbare interventie zijn aangekocht, 
worden op zodanige wijze afgezet dat:

1. Producten die in het kader van de 
openbare interventie zijn aangekocht, 
worden op zodanige wijze afgezet dat:

a) marktverstoring wordt voorkomen; a) verstoring van de markt van de 
Unie of van derde landen wordt 
voorkomen;

b) de kopers gelijke toegang hebben 
tot de goederen en op voet van gelijkheid 
worden behandeld; en

b) de kopers gelijke toegang hebben 
tot de goederen en op voet van gelijkheid 
worden behandeld;

c) de verbintenissen die voortvloeien 
uit overeenkomstig het VWEU gesloten 
internationale overeenkomsten worden 
nagekomen;

c) de verbintenissen die voortvloeien 
uit overeenkomstig het VWEU gesloten 
internationale overeenkomsten worden 
nagekomen, en
c bis) het beginsel van beleidscoherentie 
voor ontwikkeling conform artikel 208 
VWEU wordt nagekomen.

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

Motivering

Er worden bepalingen toegevoegd om ervoor te zorgen dat producten die in het kader van 
openbare interventie zijn aangekocht overeenkomstig de bepalingen van artikel 208 VWEU 
(beleidscoherentie voor ontwikkeling) worden afgezet (e). Met name mag de verkoop van 
dergelijke producten niet tot verstoring van markten van derde landen of van de markt van de 
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Unie leiden (a). Ten slotte mogen producten niet worden verkocht voor een prijs die onder de 
desbetreffende openbare-interventieprijs ligt, ongeacht of dit een vaste prijs is 
overeenkomstig artikel 15, lid 1, onder a), of de maximumprijs overeenkomstig artikel 15, lid 
1, onder b).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Hoofdstuk VII bis – Artikel 205 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) In deel III wordt het 
volgende hoofdstuk VII bis ingevoegd:
Hoofdstuk VII bis
Artikel 205 bis
Toezicht op beleidscoherentie voor 
ontwikkeling
1. Overeenkomstig artikel 208 
VWEU wordt de impact van het GLB op 
voedselsystemen en de voedselzekerheid 
op lange termijn in ontwikkelingslanden 
aan regelmatige en onafhankelijke 
beoordelingen onderworpen. Bij deze 
monitoring moet speciale aandacht 
worden geschonken aan de impact van de 
handelsstromen van agrarische 
voedselproducten tussen de Unie en 
ontwikkelingslanden op:
i) voedselproductie, -verwerking en -
distributie in MOL's,
ii) lokale kleine producenten en 
vrouwelijke landbouwers,
iii) producten die door de 
partnerlanden als gevoelig worden 
beschouwd,
iv) producten uit sectoren waarin 
gekoppelde GLB-betalingen worden 
gedaan en crisisbeheersmaatregelen in 
het kader van het GLB worden genomen.
2. Bij de beoordeling wordt gekeken 
naar gegevens van waarnemingscentra 
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voor de EU-markt, case studies, verslagen 
over de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen en door 
partnerlanden en andere 
belanghebbenden, zoals 
middenveldorganisaties, aangeleverd 
bewijsmateriaal. Hiertoe wordt de 
sectorale en geografische reikwijdte van 
de waarnemingscentra voor de EU-markt 
uitgebreid tot producten die door 
partnerlanden als gevoelig worden 
beschouwd, alsmede tot de MOL's. De 
Commissie is bevoegd om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
het vastleggen van het toepassingsgebied 
van en de procedures voor de beoordeling.
3. Indien uit de gecontroleerde 
gegevens blijkt dat er negatieve gevolgen 
dreigen voor de agrovoedselproductie en -
verwerking of de voedselzekerheid van 
een ontwikkelingsland, geeft de Europese 
Commissie een vroegtijdige 
waarschuwing af, waarna er tussen de 
Unie en de getroffen 
landbouwgemeenschappen alsmede de 
regeringen van de partnerlanden overleg 
plaatsvindt over tegenmaatregelen. De 
getroffen partijen komen in aanmerking 
voor sociale waarborgen.
4. Indien er geen vroegtijdige 
waarschuwing wordt gegeven maar er 
niettemin negatieve gevolgen optreden, 
kan de getroffen partij een klacht 
indienen. Klachten worden ontvangen 
door de vaste rapporteur van het 
Europees Parlement voor 
beleidscoherentie voor ontwikkeling en de 
klacht wordt behandeld door 
raadsadviseurs-auditeurs bij de Europese 
Commissie. De getroffen groepen en 
andere betrokken partijen kunnen 
bewijsmateriaal overleggen.
5. De Commissie doet de Raad en het 
Parlement jaarlijks een verslag toekomen 
met de resultaten van de beoordeling, het 
ontvangen bewijsmateriaal en de 
beleidsmaatregelen die de Unie als reactie 
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hierop heeft genomen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 225 – alinea 1 – letters a t/m d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) In artikel 225 worden de punten a) 
tot en met d) geschrapt.

(27) In artikel 225 worden de punten a), 
c) en d) geschrapt.

Motivering

De zuivelmarkt vereist nog steeds toezicht, en de verslagleggingsvereisten mogen niet worden 
geschrapt.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 225 – alinea 1 – letter b

Bestaande tekst Amendement

(27 bis) Artikel 225, onder b), wordt 
vervangen door:

b) uiterlijk op 30 juni 2014 en op 
31 december 2018 over de ontwikkeling 
van de marktsituatie in de sector melk en 
zuivelproducten, en met name betreffende 
de werking van de artikelen 148 tot en met 
151, artikel 152, lid 3 en artikel 157, lid 3, 
ter beoordeling van met name de gevolgen 
voor de melkproducenten en 
melkproducten in achterstandsgebieden, in 
het licht van de algemene doelstelling om 
de productie in deze gebieden te 
handhaven, en betrekking hebbend op 
eventuele initiatieven om de landbouwers 
aan te zetten tot het maken van 
gezamenlijke productieafspraken, 
vergezeld van passende voorstellen.

b) om de vier jaar en voor het eerst 
uiterlijk op 30 juni 2022 over de 
ontwikkeling van de marktsituatie in de 
sector melk en zuivelproducten, en met 
name betreffende de werking van de 
artikelen 148 tot en met 151, artikel 152, 
lid 3 en artikel 157, lid 3, ter beoordeling 
van met name de gevolgen voor de 
melkproducenten en melkproducten in 
achterstandsgebieden, in het licht van de 
algemene doelstelling om de productie in 
deze gebieden te handhaven, en betrekking 
hebbend op eventuele initiatieven om de 
landbouwers aan te zetten tot het maken 
van gezamenlijke productieafspraken, 
vergezeld van passende voorstellen.
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

De zuivelmarkt vereist nog steeds toezicht, en de desbetreffende verslagleggingsvereisten 
moeten worden geactualiseerd.



AD\1176523NL.docx 17/18 PE629.648v02-00

NL

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van 
een gemeenschappelijke ordening van de markten voor 
landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen 
voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake 
de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de 
bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde 
wijnbouwproducten , (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere 
gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende vaststelling van 
specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee

Document- en procedurenummers COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)

Bevoegde commissie
       Datum bekendmaking

AGRI
11.6.2018

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

DEVE
5.7.2018

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Maria Heubuch
11.7.2018

Behandeling in de commissie 19.11.2018

Datum goedkeuring 7.2.2019

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

20
0
2

Bij de eindstemming aanwezige leden Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria 
Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert 
Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna 
Záborská

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom 
Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski



PE629.648v02-00 18/18 AD\1176523NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

20 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD Ignazio Corrao

PPE Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław 
Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef 
Weidenholzer

VERTS/ALE Maria Heubuch, Judith Sargentini

0 -

2 0

ECR Czesław Hoc, Bernd Lucke

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


