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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking 
te nemen:

Amendement 1

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, 
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.

(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, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, in overeenstemming 
met de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en de Klimaatovereenkomst 
van Parijs, en de uit de wetgeving van de 
Unie voortvloeiende administratieve lasten 
voor de begunstigden moet helpen 
verminderen.

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 landbouwontwikkeling in de minst 
ontwikkelde landen en het vergroten van de mondiale voedselzekerheid zijn centrale 



PE630.373v02-00 4/34 AD\1175401NL.docx

NL

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 eventuele nadelige gevolgen van dit beleid voor de plaatselijke 
landbouwmarkten en producenten in ontwikkelingslanden in aanmerking moeten worden 
genomen, moeten worden gevolgd en waar mogelijk moeten worden vermeden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De totstandbrenging van 
handelsovereenkomsten leidt enerzijds tot 
grotere concurrentie tussen 
landbouwproducenten op het 
internationale toneel, maar biedt hen 
anderzijds ook nieuwe perspectieven. Om 
de concurrentie eerlijk te houden en 
wederkerigheid te waarborgen in de 
internationale handel, moet de Europese 
Unie ervoor zorgen dat er 
productienormen worden gehanteerd die 
overeenstemmen met de normen voor 
haar eigen producenten, met name op het 
gebied van milieu en hygiëne, op basis 
van wederkerigheid.

Amendement 3

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) is de 
tenuitvoerlegging van het GLB in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de ontwikkelingssamenwerking, 
waaronder de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling. Overeenkomstig 
deze beleidscoherentie mogen 
maatregelen die in het kader van deze 
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verordening worden getroffen de 
voedselproductiecapaciteit en de 
voedselzekerheid op lange termijn van de 
ontwikkelingslanden, en met name van de 
minst ontwikkelde landen (MOL's), niet 
in het gedrang brengen, en evenmin een 
belemmering vormen voor de 
verwezenlijking van de verbintenissen van 
de EU uit hoofde van de Overeenkomst 
van Parijs om de klimaatverandering te 
beperken.

Motivering

Volgens artikel 208 VWEU moet bij iedere beleidsmaatregel van de EU die gevolgen kan 
hebben voor de ontwikkelingslanden rekening worden gehouden met de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking. Het bevorderen van de landbouwontwikkeling in de 
ontwikkelingslanden en het vergroten van de mondiale voedselzekerheid zijn centrale 
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 gevolgd en waar mogelijk vermeden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Opdat de producenten gebruik 
zouden kunnen maken van wijnstokrassen 
die beter zijn aangepast aan de 
veranderende klimaatomstandigheden en 
die een grotere weerstand tegen ziekten 
hebben, moet worden bepaald dat 
producten met een oorsprongsbenaming 
niet alleen mogen worden verkregen van 
wijnstokrassen die tot de soort Vitis 
vinifera behoren, maar ook van 
wijnstokrassen die voortkomen uit een 
kruising tussen Vitis vinifera en andere 
soorten van het geslacht Vitis.

(10) Opdat de producenten gebruik 
zouden kunnen maken van wijnstokrassen 
die beter zijn aangepast aan de 
veranderende klimaatomstandigheden en 
die een grotere weerstand tegen ziekten 
hebben, moet worden bepaald dat 
producten met een oorsprongsbenaming 
niet alleen mogen worden verkregen van 
wijnstokrassen die tot de soort Vitis 
vinifera behoren, maar ook van andere 
soorten van het geslacht Vitis en van 
wijnstokrassen die voortkomen uit een 
kruising van verschillende soorten van het 
geslacht Vitis.
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Motivering

Er is geen geldige reden om wijnstokrassen die niet tot de soort Vitis vinifera behoren uit te 
sluiten van de voordelen van oorsprongsbenamingen. Gekende wijnstokrassen als de 
"Uhudler" of "Fragolino" worden traditioneel gecultiveerd in specifieke regio's in Europa, 
waar ze zijn verankerd in de lokale cultuur en een sociaal-economisch belang hebben. Deze 
wijnstokrassen moeten worden beschermd tegen elke vorm van misbruik door middel van 
nauwkeurige productiespecificaties, die overigens ook zouden bijdragen aan het waarborgen 
van hoge kwaliteitsnormen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De definitie van 
oorsprongsbenaming moet in 
overeenstemming worden gebracht met de 
definitie in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom12 ("TRIPS-overeenkomst"), die 
bij Besluit 94/800/EG van de Raad13 is 
goedgekeurd, met name met artikel 22, lid 
1, daarvan, in die zin dat de naam moet 
aangeven dat het product zijn oorsprong 
heeft in een bepaalde regio of een 
bepaalde plaats.

Schrappen

__________________
12 Multilaterale handelsbesprekingen in 
het kader van de Uruguayronde (1986-
1994) – Bijlage 1 – Bijlage 1C – 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten 
van de intellectuele eigendom (WTO) (PB 
L 336 van 23.12.1994, blz. 214).
13 Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 
december 1994 betreffende de sluiting, 
namens de Europese Gemeenschap voor 
wat betreft de onder haar bevoegdheid 
vallende aangelegenheden, van de uit de 
multilaterale handelsbesprekingen in het 
kader van de Uruguayronde (1986-1994) 
voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 
van 23.12.1994, blz. 1).
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Motivering

Aangezien we de in de Overeenkomst van Lissabon vastgelegde definitie van 
oorsprongsbenaming hebben behouden, is deze overweging niet langer passend omdat deze 
verwijst naar een andere definitie van oorsprongsbenaming, zoals die is opgenomen in de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-
overeenkomst).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Om de consument 
voldoende te informeren, zou het passend 
zijn de voedingswaardevermelding en de 
lijst van ingrediënten in Verordening 
(EU) nr. 1169/2011 vast te stellen als 
verplichte vermeldingen voor de 
etikettering en presentatie van wijn.

Motivering

Met het oog op duidelijkheid en consistentie zou het beter zijn om de voedingswaarde-
informatie en de ingrediënten van wijn te reguleren in de verordening betreffende de 
verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Verordening (EU) nr. 1169/2011).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Zodra de Commissie 
overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 en het 
verslag van de Commissie betreffende de 
verplichte etikettering van de lijst van 
ingrediënten en de 
voedingswaardevermelding van 
alcoholhoudende dranken 
(COM(2017) 58 final) uniforme 
voorschriften heeft vastgesteld voor de 



PE630.373v02-00 8/34 AD\1175401NL.docx

NL

etikettering van de ingrediënten en de 
voedingswaarden van alcoholhoudende 
dranken, moet bij alle wijnbouwproducten 
informatie met betrekking tot de 
ingrediënten en de voedingswaarden op 
het etiket worden vermeld.

Amendement 8

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 
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.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) In haar verslag van maart 
2017 betreffende de verplichte etikettering 
van de lijst van ingrediënten en de 
voedingswaardevermelding van 
alcoholhoudende dranken verklaart de 
Commissie dat zij geen objectieve 
rechtvaardiging heeft kunnen vaststellen 
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voor de afwezigheid van informatie over 
ingrediënten en voedingswaarden en heeft 
zij de sector verzocht om binnen een jaar 
een zelfregulerend voorstel op te stellen 
dat tot doel heeft informatie te verstrekken 
over de ingrediënten en voedingswaarden 
van alle alcoholhoudende dranken. Om 
een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen, 
moet de zelfreguleringsaanpak er ten 
minste voor zorgen dat informatie over de 
ingrediënten en de voedingswaarden op 
het etiket worden vermeld en dat deze 
informatie voldoet aan de bepalingen 
inzake vrijwillige voedselinformatie als 
vastgesteld in Verordening (EU) 
nr. 1169/2011. De Commissie moet de 
voorstellen van de sector beoordelen en 
een verslag publiceren, in voorkomend 
geval vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, met passende 
vrijstellingen voor microproducenten.

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) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 2 bis
Beleidscoherentie voor ontwikkeling
Overeenkomstig artikel 208 VWEU wordt 
bij de uitvoering van deze verordening 
rekening gehouden met de doelstellingen 
van de ontwikkelingssamenwerking, met 
inbegrip van de doelstellingen die in het 
kader van de Verenigde Naties en andere 
internationale organisaties zijn 
onderschreven. Maatregelen die in het 
kader van deze verordening worden 
getroffen, brengen de 
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voedselproductiecapaciteit en de 
voedselzekerheid op lange termijn van de 
ontwikkelingslanden, en met name van de 
minst ontwikkelde landen (MOL's), niet 
in het gedrang en dragen bij tot de 
verwezenlijking van de verbintenissen van 
de Unie ter beperking van de 
klimaatverandering."

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 landbouwontwikkeling in de 
ontwikkelingslanden en het vergroten van de mondiale voedselzekerheid zijn centrale 
doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking van de Unie. Het landbouwbeleid van de 
EU heeft externe gevolgen, vooral voor de handel in landbouwproducten. Het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling 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 5
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 63 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen elk jaar 
vergunningen voor nieuwe aanplant 
beschikbaar voor ofwel:

1. De lidstaten stellen elk jaar 
vergunningen voor nieuwe aanplant voor 
wijnbereiding beschikbaar voor ofwel:

Motivering

De vergunningen voor aanplant hebben betrekking op wijndruivenrassen voor wijnbereiding, 
niet voor andere gebruiken zoals druivensap.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 63 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 1 % van de totale werkelijk met 
wijnstokken beplante oppervlakte op hun 
grondgebied, zoals gemeten op 31 juli van 
het voorgaande jaar; ofwel

a) 1 % van de totale werkelijk met 
wijnstokken voor wijnbereiding beplante 
oppervlakte op hun grondgebied, zoals 
gemeten op 31 juli van het voorgaande 
jaar; ofwel

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 63 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 1 % van de oppervlakte die bestaat 
uit de totale werkelijk met wijnstokken 
beplante oppervlakte op hun grondgebied, 
zoals gemeten op 31 juli 2015, en de 
oppervlakte op hun grondgebied waarvoor 
overeenkomstig artikel 85 nonies, artikel 
85 decies of artikel 85 duodecies van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 aan 
producenten aanplantrechten zijn verleend 
en die op 1 januari 2016 beschikbaar waren 
voor omzetting als bedoeld in artikel 68 
van de onderhavige verordening.

b) 1 % van de oppervlakte die bestaat 
uit de totale werkelijk met wijnstokken 
voor wijnbereiding beplante oppervlakte 
op hun grondgebied, zoals gemeten op 
31 juli 2015, en de oppervlakte op hun 
grondgebied waarvoor overeenkomstig 
artikel 85 nonies, artikel 85 decies of 
artikel 85 duodecies van Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 aan producenten 
aanplantrechten zijn verleend en die op 
1 januari 2016 beschikbaar waren voor 
omzetting als bedoeld in artikel 68 van de 
onderhavige verordening.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 64 – lid 2 – letter b

Bestaande tekst Amendement

(5 bis) In artikel 64, lid 2, wordt punt b) 
vervangen door:

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

"b) gebieden waar wijngaarden 
bijdragen tot behoud van het milieu of de 
instandhouding van de genetische 
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hulpbronnen van de wijnstokrassen;"

Motivering

De instandhouding van genetische hulpbronnen moet ook worden opgenomen als een 
criterium voor het toekennen van vergunningen indien de subsidiabele aanvragen in een 
bepaald jaar de beschikbare oppervlakte voor nieuwe aanplant overschrijden.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 81 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen in een indeling 
vast welke wijndruivenrassen op hun 
grondgebied mogen worden aangeplant, 
heraangeplant of geënt met het oog op de 
wijnbereiding, met inachtneming van lid 3.

2. De lidstaten stellen in een indeling 
vast welke wijndruivenrassen op hun 
grondgebied mogen worden aangeplant, 
heraangeplant of geënt met het oog op de 
wijnbereiding, met inachtneming van lid 3. 

Een wijndruivenras mag in de indeling van 
de lidstaten worden opgenomen indien: 

Een wijndruivenras mag in de indeling van 
de lidstaten worden opgenomen indien:

a) het betrokken ras behoort tot de 
soort Vitis vinifera of Vitis labrusca; of 

a) het betrokken ras behoort tot de 
soort Vitis vinifera; of 

b) het betrokken ras voortkomt uit een 
kruising van de soort Vitis vinifera, Vitis 
labrusca en andere soorten van het 
geslacht Vitis.

b) het betrokken ras voortkomt uit een 
kruising van de soort Vitis vinifera, Vitis 
labrusca en andere soorten van het 
geslacht Vitis. 

Indien een wijndruivenras uit de in de 
eerste alinea bedoelde indeling wordt 
geschrapt, worden de wijnstokken van dit 
ras binnen vijftien jaar na die schrapping 
gerooid.

Indien een wijndruivenras uit de in de 
eerste alinea bedoelde indeling wordt 
geschrapt, worden de wijnstokken van dit 
ras binnen vijftien jaar na die schrapping 
gerooid.

In afwijking van de tweede alinea kunnen 
de lidstaten toestemming verlenen voor de 
herbeplanting met Vitis labrusca in 
bestaande historische wijngaarden, op 
voorwaarde dat de bestaande met Vitis 
labrusca beplante oppervlakte niet 
toeneemt.



AD\1175401NL.docx 13/34 PE630.373v02-00

NL

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 92 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(8 bis) In artikel 92 wordt lid 1 als volgt 
gewijzigd:

"1. De in deze afdeling vastgestelde 
voorschriften inzake 
oorsprongsbenamingen, geografische 
aanduidingen en traditionele aanduidingen 
zijn van toepassing op de producten, 
bedoeld in bijlage VII, deel II, punten 1, 3 
tot en met 6, 8, 9, 11, 15 en 16."

"1. De in deze afdeling vastgestelde 
voorschriften inzake 
oorsprongsbenamingen, geografische 
aanduidingen en traditionele aanduidingen 
zijn enkel van toepassing op de producten, 
bedoeld in bijlage VII, deel II, punten 1, 3 
tot en met 6, 8, 9, 11, 15 en 16."

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – alinea 9 – letter a
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 93 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "oorsprongsbenaming": een naam 
die een in artikel 92, lid 1, bedoeld product 
aanduidt:

(a) "oorsprongsbenaming": de naam 
van een regio, een bepaalde plaats of – in 
uitzonderlijke gevallen en mits naar 
behoren gemotiveerd – een land, die wordt 
gebruikt voor de beschrijving van een in 
artikel 92, lid 1, bedoeld product dat aan 
de volgende eisen voldoet:

Motivering

Met het amendement wordt de algemene benadering van de huidige definitie hersteld door te 
onderstrepen dat een wijn met beschermde oorsprongsbenaming (BOB) is gebaseerd op de 
naam van een regio of een specifieke plaats en dat menselijke factoren inherent zijn aan het 
concept van BOB. Het amendement handhaaft het voorstel om het gebruik van rassen 
flexibeler te maken voor de bereiding van wijnen met BOB.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – alinea 9 – letter a
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 93 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) waarvan de kwaliteit of de 
kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend 
zijn toe te schrijven aan de specifieke 
geografische omgeving met haar eigen 
door de natuur en, waar van toepassing, de 
mens bepaalde factoren;

i) waarvan de kwaliteit of de 
kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend 
zijn toe te schrijven aan de specifieke 
geografische omgeving met haar eigen 
door de natuur en de mens bepaalde 
factoren;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 96 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In voorkomend geval kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen om het in artikel 97, lid 2, 
bedoelde onderzoek van een aanvraag op 
te schorten tot een nationale rechtbank of 
andere nationale instantie een uitspraak 
heeft gedaan over een betwisting van een 
beschermingsaanvraag waarvan de 
lidstaat in een inleidende nationale 
procedure overeenkomstig lid 5 heeft 
geoordeeld dat aan de eisen is voldaan.

Schrappen

Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld zonder toepassing van de in 
artikel 229, lid 2 of lid 3, bedoelde 
procedure.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om het voorstel van de Commissie te verwerpen, omdat dit als 
gevolg zou hebben dat het systeem van beschermde oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen wordt gejuridiseerd waardoor het hele systeem kan worden geblokkeerd, gezien 
de tijd die nodig is voor de afwikkeling van juridische procedures. Dit creëert niet alleen 
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rechtsonzekerheid voor marktdeelnemers, maar gaat ook in tegen het beginsel op grond 
waarvan een beroep tot nietigverklaring voor de nationale of Europese rechter geen 
schorsende werking heeft.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 119 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) aan lid 1 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"g bis) een voedingswaardevermelding, 
die mag worden beperkt tot enkel de 
gemiddelde energetische waarde;"

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 119 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) aan lid 1 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"g ter) op alcoholvrije 
wijnbouwproducten met een 
alcoholvolumegehalte van minder dan 
1,2 % moeten, overeenkomstig artikel 9 
van Verordening (EU) nr. 1169/2011 
betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten, de 
verplichte vermeldingen op het etiket 
worden aangegeven."

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 119 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
"4 bis. De energetische waarde:
a) wordt uitgedrukt in cijfers en 
woorden of symbolen;
b) wordt berekend aan de hand van 
de omrekeningsfactoren als vermeld in 
bijlage XIV bij Verordening (EU) 
nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking 
van voedselinformatie aan consumenten;
c) wordt uitgedrukt per 100 ml. De 
waarde mag bovendien worden uitgedrukt 
per consumptie-eenheid, hetgeen goed 
herkenbaar is voor de consument, op 
voorwaarde dat de gebruikte eenheid op 
het etiket wordt gekwantificeerd en dat 
wordt vermeld hoeveel eenheden er in de 
verpakking zitten.
d) wordt uitgedrukt in gemiddelde 
waarden op basis van:
i) de analyse van de wijn door de 
producent; of
ii) een berekening aan de hand van 
algemeen vaststaande en aanvaarde 
gegevens op basis van gemiddelde 
waarden van typische en karakteristieke 
wijnen."

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 122 – lid 1 – letter b – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) aan lid 1 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"v bis) bepalingen inzake de presentatie 
van voedingswaarde-informatie en de 
berekening van de energetische waarde;"
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 149 – lid 2 – letter c

Bestaande tekst Amendement

(22 bis) In artikel 149, lid 2, wordt 
punt c) als volgt gewijzigd:

c) op voorwaarde dat, voor een 
welbepaalde producentenorganisatie aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan: i) 
het volume rauwe melk waarover 
onderhandeld wordt niet meer dan 3,5 % 
van de totale productie van de Unie 
bedraagt,

"c) op voorwaarde dat, voor een 
welbepaalde producentenorganisatie aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan: i) 
het volume rauwe melk waarover 
onderhandeld wordt niet meer dan 7,5 % 
van de totale productie van de Unie 
bedraagt,

ii) het volume rauwe melk waarover 
onderhandeld wordt en dat in een bepaalde 
lidstaat wordt geproduceerd niet meer dan 
33 % van de totale nationale productie van 
die lidstaat bedraagt, en

ii) het volume rauwe melk waarover 
onderhandeld wordt en dat in een bepaalde 
lidstaat wordt geproduceerd niet meer dan 
45 % van de totale nationale productie van 
die lidstaat bedraagt, en

iii) het volume rauwe melk waarover 
onderhandeld wordt en dat in een bepaalde 
lidstaat wordt geleverd, niet meer dan 33 % 
van de totale nationale productie van die 
lidstaat bedraagt;

iii) het volume rauwe melk waarover 
onderhandeld wordt en dat in een bepaalde 
lidstaat wordt geleverd, niet meer dan 45 % 
van de totale nationale productie van die 
lidstaat bedraagt;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=nl)

Motivering

Voor marktdeelnemers hogerop in de toeleveringsketen gelden niet zulke strikte beperkingen 
inzake concentratie, en in veel lidstaten/gebieden is bijvoorbeeld sprake van een aanzienlijke 
concentratie van verwerkers. Daarom moeten producentenorganisaties de mogelijkheid 
krijgen om een groter percentage van de productie te bundelen, zodat ze zich bij contractuele 
onderhandelingen in een sterkere positie bevinden.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 149 – lid 2 – letter d
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Bestaande tekst Amendement

(22 ter) In artikel 149, lid 2, wordt 
punt d) geschrapt.

d) op voorwaarde dat de betrokken 
landbouwers niet zijn aangesloten bij een 
andere producentenorganisatie die 
eveneens namens hen onderhandelingen 
over contracten voert; lidstaten kunnen 
evenwel in naar behoren gemotiveerde 
gevallen afwijken van deze voorwaarde 
indien landbouwers twee verschillende 
productie-eenheden hebben die zich in 
verschillende geografische gebieden 
bevinden;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=nl)

Motivering

Leden van producentenorganisaties mogen niet worden uitgesloten van de mogelijkheden om 
hun productie te bundelen bij contractuele onderhandelingen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 149 – lid 2 – letter e

Bestaande tekst Amendement

(22 quater) In artikel 149, lid 2, wordt 
punt e) geschrapt.

e) op voorwaarde dat het 
lidmaatschap van de landbouwer van een 
coöperatie geen verplichting inhoudt dat 
de rauwe melk dient 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
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=nl)

Motivering

Een groot deel van de melkproductie in de Unie wordt door leden aan hun coöperatie 
geleverd. Leden van coöperaties mogen niet worden uitgesloten van de mogelijkheden om hun 
productie te bundelen bij contractuele onderhandelingen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 152 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quinquies) In artikel 152 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
"1 bis. Een op grond van lid 1 van dit 
artikel erkende producentenorganisatie 
kan namens haar leden met betrekking tot 
de totale productie van die leden of een 
gedeelte daarvan de productie plannen, de 
productiekosten optimaliseren, producten 
op de markt brengen en over contracten 
voor de levering van landbouwproducten 
onderhandelen."

Motivering

Overeenkomsten, praktijken en besluiten die binnen de taken en doelstellingen van 
producentenorganisaties vallen als omschreven door de wetgever in de GMO, worden 
vrijgesteld van mededingingsregels, zoals het Hof van Justitie van de EU heeft aangegeven in 
de "witloofzaak". Het gaat om een uitzondering die voortvloeit uit de noodzaak om de taken te 
vervullen die de wetgever aan de hoofdrolspelers binnen de GMO heeft toegekend. De 
verwijzing naar artikel 101, lid 1, heeft geen zin meer en wordt geschrapt. Dit amendement en 
het amendement op de eerste alinea van artikel 206 vullen elkaar aan.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 152 – lid 1 – letter c – punt vii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 sexies) In artikel 152, lid 1, onder c), 
wordt het volgende punt ingevoegd:
"vii bis) initiatieven ontwikkelen om 
de valorisatie van bijproducten en 
residustromen te bevorderen;"

Motivering

Om de circulaire economie te bevorderen, moeten inspanningen worden geleverd, niet alleen 
om bijproducten en afval te beheren en te beperken, maar ook om innovatieve manieren te 
zoeken voor de valorisatie daarvan.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – lid 1 – letter c – punt vii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 septies) In artikel 157, lid 1, 
onder c), wordt het volgende punt 
ingevoegd:
"vii bis) de nodige gegevens 
verschaffen en het nodige onderzoek 
verrichten om de productie en in 
voorkomend geval de verwerking en de 
afzet te innoveren, te rationaliseren, te 
verbeteren en aan te passen, om te komen 
tot producten die beter op de eisen van de 
markt en de smaak en verwachtingen van 
de consument zijn afgestemd, met name 
wat de kwaliteit van de producten betreft, 
met inbegrip van de specifieke kenmerken 
van producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding, alsook de 
bescherming van het milieu; de nodige 
gegevens verschaffen en het nodige 
onderzoek verrichten om de productie en 
in voorkomend geval de verwerking en de 
afzet te innoveren, te rationaliseren, te 
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verbeteren en aan te passen, om te komen 
tot producten die beter op de eisen van de 
markt en de smaak en verwachtingen van 
de consument zijn afgestemd, met name 
wat de kwaliteit van de producten betreft, 
met inbegrip van de specifieke kenmerken 
van producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding, alsook de 
bescherming van het milieu, het klimaat 
en dierenwelzijn;"

Motivering

Consumenten verwachten ook in toenemende mate van de producenten dat ze zich blijven 
inspannen om het dierenwelzijn te verbeteren en de klimaatverandering te voorkomen en te 
beperken (bv. inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen). Deze hiaat in de lijst wordt 
hierbij rechtgezet.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – lid 1 – letter c – punt xiv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 octies) Aan artikel 157, lid 1, 
onder c), wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"xiv bis) standaardclausules 
vaststellen voor een billijke vergoeding 
van de kosten die landbouwers maken om 
te voldoen aan extralegale vereisten 
inzake dierenwelzijn, diergezondheid, 
milieu en klimaat, met inbegrip van 
methoden om die kosten te berekenen;"

Motivering

Naast de standaardclausules voor waardeverdeling kunnen brancheorganisaties ook 
standaardclausules opstellen die meer specifieke elementen bevatten met betrekking tot de 
inhoud van de huidige standaardcontracten om een behoorlijke vergoeding te waarborgen, 
met inbegrip van de methode voor de berekening van de redelijke vergoeding van de extra 
kosten voor het vervaardigen van producten die voldoen aan extralegale vereisten met 
betrekking tot dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en klimaat.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 nonies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – lid 1 – letter c – punt xiv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 nonies) Aan artikel 157, lid 1, 
onder c), wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"xiv ter) initiatieven ontwikkelen om 
de valorisatie van bijproducten en 
residustromen te bevorderen;"

Motivering

Om de circulaire economie te bevorderen, moeten de inspanningen worden verhoogd en 
mogelijkheden worden gecreëerd, niet alleen om bijproducten en afval te beheren en te 
beperken, maar ook om innovatieve manieren te zoeken voor de valorisatie daarvan.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 decies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 164 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 decies) In artikel 164, lid 4, wordt 
het volgende punt ingevoegd:
"c bis) de opstelling van 
standaardcontracten en -clausules, met 
name betreffende waardeverdeling en 
billijke vergoeding, die verenigbaar zijn 
met de regelgeving van de Unie;"

Motivering

Dit amendement heeft tot doel brancheorganisaties toe te staan te verzoeken om een 
uitbreiding van standaardclausules voor waardeverdeling en billijke vergoeding, zodat de 
contractuele betrekkingen binnen sectoren transparanter worden.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 undecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 188 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 undecies) In hoofdstuk III wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 188 bis
Landbouw- en agrovoedingsproducten 
mogen uitsluitend worden ingevoerd uit 
derde landen wanneer deze landen 
productienormen en -verplichtingen in 
acht nemen die overeenstemmen met de 
vastgestelde normen en verplichtingen 
voor dezelfde producten die in de Unie 
worden geoogst of op basis van deze 
producten worden verwerkt, met name op 
het gebied van milieu- en 
gezondheidsbescherming. De Commissie 
kan uitvoeringshandelingen vaststellen tot 
vaststelling van de 
conformiteitsvoorschriften die van 
toepassing zijn op marktdeelnemers voor 
wat betreft invoer, rekening houdend met 
wederkerigheidsovereenkomsten die zijn 
gesloten met derde landen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 229, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld."

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 32
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel II – punt 18 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) de term "alcoholvrij" mag in 
combinatie met de in de punten (1) en (4) 

(18) Onder "alcoholvrije wijn" of 
"alcoholvrije (gevolgd door de naam van 
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tot en met (9) bedoelde 
wijnbouwproducten worden gebruikt, 
wanneer het product:

de categorie wijnbouwproducten die wordt 
gebruikt voor de productie ervan)" wordt 
een product verstaan dat:

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 32
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel II – punt 18 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) is verkregen uit wijn zoals 
omschreven in punt (1), mousserende wijn 
zoals omschreven in punt (4), 
mousserende kwaliteitswijn zoals 
omschreven in punt (5), aromatische 
mousserende kwaliteitswijn zoals 
omschreven in punt (6), mousserende wijn 
waaraan koolzuurgas is toegevoegd, zoals 
omschreven in punt (7), parelwijn zoals 
omschreven in punt (8) of parelwijn 
waaraan koolzuurgas is toegevoegd, zoals 
omschreven in punt (9);

a) niet is beschermd door een 
geografische aanduiding en is verkregen 
uit wijn, jonge, nog gistende wijn, 
likeurwijn, mousserende wijn, 
mousserende kwaliteitswijn, aromatische 
mousserende kwaliteitswijn, mousserende 
wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, 
parelwijn, parelwijn waaraan koolzuurgas 
is toegevoegd, wijn van ingedroogde 
druiven of wijn van overrijpe druiven;

Motivering

Met dit amendement worden deze innovatieve producten opgenomen in de 
gemeenschappelijke marktordening als een nieuwe categorie. Dit maakt een zekere mate van 
flexibiliteit mogelijk bij de ontwikkeling van meer gedetailleerde voorschriften betreffende 
hun omschrijving, presentatie en toegestane productieprocessen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 32
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel II – punt 18 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) is gedealcoholiseerd volgens de in 
bijlage VIII, deel I, afdeling E, vermelde 
processen; en

b) is gedealcoholiseerd onder de in 
bijlage VIII, deel I, afdeling E, vermelde 
voorwaarden; en
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 32
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel II – punt 19 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De term "met verlaagd 
alcoholgehalte" mag in combinatie met de 
in de punten (1) en (4) tot en met (9) 
bedoelde wijnbouwproducten worden 
gebruikt, wanneer het product:

(19) Onder "wijn met verlaagd 
alcoholgehalte" of "(de naam van de 
categorie wijnbouwproducten die wordt 
gebruikt voor de productie ervan) met 
verlaagd alcoholgehalte" wordt een 
product verstaan dat:

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 32
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel II – punt 19 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) is verkregen uit wijn zoals 
omschreven in punt (1), mousserende 
wijn zoals omschreven in punt (4), 
mousserende kwaliteitswijn zoals 
omschreven in punt (5), aromatische 
mousserende kwaliteitswijn zoals 
omschreven in punt (6), mousserende wijn 
waaraan koolzuurgas is toegevoegd, zoals 
omschreven in punt (7), parelwijn zoals 
omschreven in punt (8) of parelwijn 
waaraan koolzuurgas is toegevoegd, zoals 
omschreven in punt (9);

a) niet is beschermd door een 
geografische aanduiding en is verkregen 
uit wijn, jonge, nog gistende wijn, 
likeurwijn, mousserende wijn, 
mousserende kwaliteitswijn, aromatische 
mousserende kwaliteitswijn, mousserende 
wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, 
parelwijn, parelwijn waaraan koolzuurgas 
is toegevoegd, wijn van ingedroogde 
druiven of wijn van overrijpe druiven;

Motivering

Met dit amendement worden deze innovatieve producten opgenomen in de 
gemeenschappelijke marktordening als een nieuwe categorie. Dit maakt een zekere mate van 
flexibiliteit mogelijk bij de ontwikkeling van meer gedetailleerde voorschriften betreffende 
hun omschrijving, presentatie en toegestane productieprocessen.
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 32
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel II – punt 19 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) is gedealcoholiseerd volgens de in 
bijlage VIII, deel I, afdeling E, vermelde 
processen; en

b) is gedealcoholiseerd onder de in 
bijlage VIII, deel I, afdeling E, vermelde 
voorwaarden; en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 251/2014
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Aan artikel 3, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"c bis) alcoholvrije gearomatiseerde 
wijnbouwproducten:"

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 251/2014
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Aan artikel 3 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"4 bis. Alcoholvrije gearomatiseerde 
wijnbouwproducten zijn dranken:
a) die zijn verkregen onder de in de 
leden 2, 3 en 4 gespecificeerde 
voorwaarden;
b) die zijn gedealcoholiseerd;
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c) met een effectief 
alcoholvolumegehalte van minder dan 
0,5 % vol."

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 251/2014
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Aan artikel 4 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"4 bis. De oenologische procedés als 
gedefinieerd in Verordening (EG) 
nr. 606/2009 van de Commissie zijn van 
toepassing op gearomatiseerde 
wijnbouwproducten."

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 251/2014
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Aan artikel 5 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"5 bis. Wanneer gearomatiseerde 
wijnbouwproducten bestemd zijn voor de 
uitvoer, mogen de lidstaten 
verkoopbenamingen toestaan die niet zijn 
vermeld in bijlage II, indien deze 
verkoopbenamingen zijn voorgeschreven 
krachtens de wetgeving van het betrokken 
derde land. Deze aanduidingen mogen in 
andere dan de officiële talen van de Unie 
worden aangebracht."
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 251/2014
Artikel 5 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Aan artikel 5 wordt het volgende 
lid toegevoegd: 
"5 ter. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage II bij deze verordening om 
rekening te houden met de technische 
vooruitgang, wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, de gezondheid van 
consumenten of de behoefte van 
consumenten aan informatie." 

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 251/2014
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Aan artikel 6, lid 3, wordt 
het volgende lid toegevoegd: 
"3 bis. Het wijnoogstjaar mag op het 
etiket van producten worden vermeld, op 
voorwaarde dat de wijn ten minste 75 % 
van het totale volume uitmaakt en dat ten 
minste 85 % van de druiven die voor de 
bereiding van die producten zijn gebruikt 
in het desbetreffende jaar is geoogst." 

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 251/2014
Artikel 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) Een nieuw artikel 7 bis 
wordt ingevoegd:

"Artikel 7 bis
Lijst van ingrediënten

1. De lijst van ingrediënten van 
gearomatiseerde wijnbouwproducten 
wordt vermeld op het etiket of op een 
andere wijze dan op de verpakking of op 
het etiket.
2. Wanneer de lijst van ingrediënten 
op een andere wijze dan op de verpakking 
of op het etiket wordt verstrekt, is de 
informatie gemakkelijk toegankelijk, 
specifiek en visueel gescheiden van de 
marketinginhoud voor de wijn.
3. De ingrediënten worden met hun 
specifieke naam vermeld. De gebruikte 
basiswijn moet worden beschouwd als een 
enkel basisproduct. Bijgevolg hoeven de 
ingrediënten ervan niet in de lijst te 
worden opgenomen.
4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter 
specificering van de voorschriften inzake 
de vermelding van de lijst van 
ingrediënten van gearomatiseerde 
wijnbouwproducten."

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 251/2014
Bijlage I – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Aan bijlage I, lid 1, onder a), 
wordt het volgende punt iii bis) 
toegevoegd:
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"iii bis) gedistilleerde dranken (maximaal 
1 % van de totale hoeveelheid)." 

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 251/2014
Bijlage II – sectie B – punt 8

Bestaande tekst Amendement

(7 ter) In afdeling B van bijlage II wordt 
punt 8 vervangen door:

8. Glühwein "8. Glühwein

Gearomatiseerde drank op basis van wijn: Gearomatiseerde drank op basis van wijn:

– die uitsluitend is verkregen uit rode of 
witte wijn;

– die uitsluitend is verkregen uit rode en/of 
witte wijn;

– die voornamelijk is gearomatiseerd met 
kaneel en/of kruidnagel, en

– die voornamelijk is gearomatiseerd met 
kaneel en/of kruidnagel; en

– die een effectief alcoholvolumegehalte 
van ten minste 7 % vol. heeft.

– die een effectief alcoholvolumegehalte 
van ten minste 7 % vol. heeft.

Onverminderd de hoeveelheden water die 
voortvloeien uit de toepassing van bijlage 
I, punt 2, is toevoeging van water 
verboden.

Onverminderd de hoeveelheden water die 
voortvloeien uit de toepassing van 
bijlage I, punt 2, is toevoeging van water 
verboden.

Wanneer bij de bereiding ervan witte wijn 
wordt gebruikt, moet de verkoopbenaming 
"Glühwein" worden aangevuld met 
woorden die witte wijn aanduiden, zoals 
het woord "wit".

Wanneer bij de bereiding ervan witte wijn 
wordt gebruikt, moet de verkoopbenaming 
"Glühwein" worden aangevuld met 
woorden die witte wijn aanduiden, zoals 
het woord "wit"."

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 251/2014
Bijlage II – sectie C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quater) Aan bijlage II wordt een 
nieuwe afdeling toegevoegd:
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"C bis.ALCOHOLVRIJE 
GEAROMATISEERDE 
WIJNBOUWPRODUCTEN 
1. Alcoholvrije gearomatiseerde 
wijnbouwproducten of alcoholvrije 
(gevolgd door de naam van het 
gearomatiseerde wijnbouwproduct dat 
wordt gebruikt voor de productie ervan) 
Een product dat voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 3, lid 5."

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wijnen die op de markt zijn 
gebracht of die zijn geëtiketteerd vóór de 
toepassing van de desbetreffende 
bepalingen en die niet voldoen aan de 
productdossiers van deze verordening 
kunnen worden verhandeld tot uitputting 
van de voorraden.

Motivering

Dit amendement betreft wijnen die werden geëtiketteerd voordat de nieuwe verordening in 
werking is getreden, met name wat het deel betreffende nieuwe verplichtingen inzake 
etikettering betreft.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 119, lid 1, onder i), artikel 119, 
lid 4, en artikel 122, lid 1, onder b), 
punt vi), zijn van toepassing met ingang 
van … [5 jaar] na de bekendmaking van 
deze verordening.
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