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Amendement 40
Lutz Goepel 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De regeling voor granen moet in het 
belang van het concurrentievermogen en de 
marktgerichtheid van de sector worden 
gewijzigd zonder daarbij afstand te doen 
van de interventie als veiligheidsnet bij 
marktverstoringen en met dien verstande 
dat de landbouwers de nodige ruimte 
krijgen om op de marktomstandigheden in 
te spelen. In zijn conclusies over de 
hervorming van de interventieregeling voor 
maïs pleitte de Raad op basis van een 
analyse waarin werd gewezen op het 
gevaar van extra interventiemaatregelen 
voor gerst bij lage prijsnoteringen, voor 
een herziening van de volledige 
interventieregeling voor granen in het 
kader van de gezondheidscontrole. De 
vooruitzichten voor granen zijn inmiddels 
echter sterk veranderd onder invloed van 
de gunstige prijzen op de wereldmarkt als 
gevolg van de toenemende mondiale vraag 
en de sterk geslonken internationale 
graanvoorraden. De gelijktijdige invoering 
van een nulinterventieniveau voor andere 
voedselgranen dan maïs enerzijds en de 
hervorming van de interventieregeling voor 
maïs anderzijds zouden in deze constellatie 
interventie mogelijk maken zonder dat dit 
negatieve gevolgen zou hebben voor de 
markt voor granen in het algemeen. 
Aangezien voor durumtarwe dezelfde 
vooruitzichten gelden als voor de sector 
granen in het algemeen en de marktprijzen 
constant fors hoger liggen dan de 
interventieprijs, schieten 
interventieaankopen hun doel voorbij en 
kunnen deze worden afgeschaft. Aangezien 
de interventie als een veiligheidsnet dient 

(3) De regeling voor granen moet in het 
belang van het concurrentievermogen en de 
marktgerichtheid van de sector worden 
gewijzigd zonder daarbij afstand te doen 
van de interventie als veiligheidsnet bij 
marktverstoringen en met dien verstande 
dat de landbouwers de nodige ruimte 
krijgen om op de marktomstandigheden in 
te spelen. In zijn conclusies over de 
hervorming van de interventieregeling voor 
maïs pleitte de Raad op basis van een 
analyse waarin werd gewezen op het 
gevaar van extra interventiemaatregelen 
voor gerst bij lage prijsnoteringen, voor 
een herziening van de volledige 
interventieregeling voor granen in het 
kader van de gezondheidscontrole. De 
vooruitzichten voor granen zijn inmiddels 
echter sterk veranderd onder invloed van 
de gunstige prijzen op de wereldmarkt als 
gevolg van de toenemende mondiale vraag 
en de sterk geslonken internationale 
graanvoorraden. De gelijktijdige invoering 
van een nulinterventieniveau voor andere 
voedselgranen dan maïs enerzijds en de 
hervorming van de interventieregeling voor 
maïs anderzijds zouden in deze constellatie 
interventie mogelijk maken zonder dat dit 
negatieve gevolgen zou hebben voor de 
markt voor granen in het algemeen. 
Aangezien voor durumtarwe dezelfde 
vooruitzichten gelden als voor de sector 
granen in het algemeen en de marktprijzen 
constant fors hoger liggen dan de 
interventieprijs, schieten 
interventieaankopen hun doel voorbij en 
kunnen deze worden afgeschaft. Aangezien 
de interventie als een veiligheidsnet dient 
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te fungeren veeleer dan als een factor die 
de prijsvorming beïnvloedt, verliezen de 
tussen de lidstaten bestaande verschillen 
in de oogstperioden die het begin van de 
verkoopseizoenen markeren, hun nut 
aangezien de regeling niet langer zal 
voorzien in prijzen die de 
interventieniveaus plus de maandelijkse 
verhogingen weergeven. Omwille van de 
vereenvoudiging moeten de data voor 
interventie in de sector granen daarom in 
de hele Gemeenschap worden 
geharmoniseerd.

te fungeren, dient de interventie pas in de 
laatste drie maanden van het 
verkoopseizoen plaats te vinden.

Or. de

Motivering

Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Amendement 41
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het concurrentievermogen van de 
rijstsector is sinds de hervorming van 2003 
fors gestegen, zoals blijkt uit de stabiele 
productie, de afnemende voorraden als 
gevolg van de stijgende vraag op de interne 
en de wereldmarkt en prijsverwachtingen 
die aanzienlijk boven de interventieprijs 
uitstijgen. Interventieaankopen voor rijst 
zijn daardoor overbodig geworden en 
dienen te worden afgeschaft.

(4) Het concurrentievermogen van de 
rijstsector is sinds de hervorming van 2003 
fors gestegen, zoals blijkt uit de stabiele 
productie, de afnemende voorraden als 
gevolg van de stijgende vraag op de interne 
en de wereldmarkt en prijsverwachtingen 
die aanzienlijk boven de interventieprijs 
uitstijgen. De interventie dient echter als 
veiligheidsnet gehandhaafd te blijven.

Or. de
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Motivering

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.

Amendement 42
Albert Deß 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor de productie en de consumptie 
van varkensvlees wordt een stijging op de 
middellange termijn verwacht, weliswaar
tegen een lager tempo dan de afgelopen 
tien jaar als gevolg van de concurrentie met 
pluimveevlees en de hogere voederprijzen. 
Naar verwachting zullen de 
varkensprijzen aanzienlijk hoger blijven
dan de interventieprijs. Aangezien
jarenlang geen gebruik is gemaakt van 
interventieaankopen voor varkensvlees en
gezien de marktsituatie en -vooruitzichten, 
moeten deze interventieaankopen worden 
afgeschaft.

(5)Voor de productie en de consumptie van 
varkensvlees wordt een stijging op de 
middellange termijn verwacht, met een 
veel lager tempo dan de afgelopen tien jaar 
als gevolg van de concurrentie met 
pluimveevlees en de hogere voederprijzen. 
Het is zeer wel mogelijk dat de 
varkensprijzen weer tot onder de 
interventieprijs dalen. Weliswaar is 
jarenlang geen gebruik gemaakt van 
interventieaankopen voor varkensvlees, 
maar gezien de marktsituatie en de 
mogelijke ontwikkeling daarvan moeten 
deze interventieaankopen worden 
gehandhaafd.

Or. de

Motivering

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.
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Amendement 43
Constantin Dumitriu 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor de productie en de consumptie 
van varkensvlees wordt een stijging op de 
middellange termijn verwacht, weliswaar 
tegen een lager tempo dan de afgelopen 
tien jaar als gevolg van de concurrentie met 
pluimveevlees en de hogere voederprijzen. 
Naar verwachting zullen de varkensprijzen 
aanzienlijk hoger blijven dan de 
interventieprijs. Aangezien jarenlang geen 
gebruik is gemaakt van 
interventieaankopen voor varkensvlees en 
gezien de marktsituatie en -vooruitzichten, 
moeten deze interventieaankopen worden 
afgeschaft.

(5)Voor de productie en de consumptie van 
varkensvlees wordt een stijging op de 
middellange termijn verwacht, weliswaar 
tegen een lager tempo dan de afgelopen 
tien jaar als gevolg van de concurrentie met 
pluimveevlees en de hogere voederprijzen. 
Naar verwachting zullen de varkensprijzen 
aanzienlijk hoger blijven dan de 
interventieprijs. Weliswaar is er jarenlang
geen gebruik gemaakt van 
interventieaankopen voor varkensvlees, 
maar gezien de mogelijkheden van 
wijzigingen op de markt om sanitaire of 
andere redenen om het "veiligheidsnet" te 
behouden, dient het interventiebeginsel te 
worden gehandhaafd. 

Or. ro

Motivering

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Amendement 44
Lutz Goepel 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een geschikte termijn voor de 
afschaffing van de interventie voor deze 
producten is 2009, aangezien de huidige 
marktsituatie en -vooruitzichten erop 
wijzen dat deze producten in 2009 alleszins 
niet voor interventie in aanmerking zouden 

(6)Een geschikte termijn voor de 
afschaffing van de interventie voor rijst en 
varkensvlees is 2009, aangezien de huidige 
marktsituatie en -vooruitzichten erop 
wijzen dat deze producten in 2009 alleszins 
niet voor interventie in aanmerking zouden 
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komen. komen.

Or. de

Motivering

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.

Amendement 45
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis)Gezien de instabiliteit van de 
melkmarkt en de storingen en de schade 
bij de productie door de verhoging met 2% 
van de melkquota voor het lopende 
verkoopseizoen, zonder dat dit voor de 
consument voordeel heeft opgeleverd, 
dient op korte termijn geen enkele 
wijziging te worden aangebracht aan de 
melkquota. Een degelijke evaluatie van de 
algehele situatie in de melksector moet in 
2010 plaatsvinden, zodat kan worden 
vastgesteld of de melkquota na 2015 al 
dan niet moeten worden gehandhaafd. 

Or. pt

Amendement 46
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden 
totale communautaire melkproductie 

Schrappen
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wordt een geleidelijke, doch matige daling 
op de middellange termijn verwacht 
naarmate de melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota.
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden 
werkt de melkquotaregeling dus als een 
rem op de uitbreiding van de productie 
terwijl de quota oorspronkelijk zijn 
ingevoerd als reactie op overproductie. In 
de huidige marktsituatie doen quota 
afbreuk aan een marktgerichte 
bedrijfsvoering omdat zij de landbouwer 
verhinderen op prijssignalen te reageren 
en vanwege hun vertragend effect op de 
herstructurering efficiencywinsten in de 
sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de 
hand van jaarlijkse verhogingen (met 1% 
per verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot 
en met 2013/2014) voorkomt te 
ingrijpende aanpassingen na het 
verstrijken van de quota en moet zorgen 
voor een vlotte overgang.

Or. pt

Motivering

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo
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Amendement 47
Albert Deß 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden 
totale communautaire melkproductie 
wordt een geleidelijke, doch matige daling 
op de middellange termijn verwacht 
naarmate de melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden 
werkt de melkquotaregeling dus als een 
rem op de uitbreiding van de productie 
terwijl de quota oorspronkelijk zijn 
ingevoerd als reactie op overproductie. In 
de huidige marktsituatie doen quota 
afbreuk aan een marktgerichte 
bedrijfsvoering omdat zij de landbouwer 
verhinderen op prijssignalen te reageren 
en vanwege hun vertragend effect op de 
herstructurering efficiencywinsten in de 
sector in de weg staan. In de aanloop naar 
het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de 
hand van jaarlijkse verhogingen (met 1% 
per verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot 
en met 2013/2014) voorkomt te 
ingrijpende aanpassingen na het 
verstrijken van de quota en moet zorgen 

Schrappen
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voor een vlotte overgang.

Or. de

Motivering

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch. 
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.

Amendement 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden 
totale communautaire melkproductie 
wordt een geleidelijke, doch matige daling 
op de middellange termijn verwacht 
naarmate de melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden 
werkt de melkquotaregeling dus als een 

(8)Het bestaande stelsel van melkquota 
voldoet niet aan de economische, 
maatschappelijke en milieuvoorwaarden 
van een moderne melksector. Voorkomen 
moet worden dat een grotere concentratie 
en intensivering van de melkproductie 
plaatsvindt in een klein aantal 
voorkeurregio's. De melkproductie in de 
EU moet verder worden ontwikkeld, met 
name op grasland. Voorts moet worden 
voorzien in het tekort in de EU aan 
proteïnehoudende voedergewassen en 
moet de afhankelijkheid van de 
producenten van geïmporteerd diervoeder 
worden verminderd. In het kader van de 
gezondheidscontrole van het GLB dient 
een stelsel te worden opgezet voor 
melkproducentenorganisaties, waardoor 
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rem op de uitbreiding van de productie 
terwijl de quota oorspronkelijk zijn 
ingevoerd als reactie op overproductie. In 
de huidige marktsituatie doen quota 
afbreuk aan een marktgerichte 
bedrijfsvoering omdat zij de landbouwer 
verhinderen op prijssignalen te reageren 
en vanwege hun vertragend effect op de 
herstructurering efficiencywinsten in de 
sector in de weg staan. In de aanloop naar 
het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de 
hand van jaarlijkse verhogingen (met 1% 
per verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot 
en met 2013/2014) voorkomt te 
ingrijpende aanpassingen na het 
verstrijken van de quota en moet zorgen 
voor een vlotte overgang.

producenten in de EU worden 
aangemoedigd onder eigen 
verantwoordelijkheid, al naar gelang de 
vraag, melk te produceren en op de markt 
te brengen. De melksector heeft behoefte 
aan een soepele volumeregeling, die 
uitgaat van kwaliteit en bescherming van 
het milieu, waarbij de productie tegemoet 
komt aan de behoefte en de prijzen 
worden gegarandeerd op een 
kostendekkend niveau, ook bij 
vraagfluctuatie, en afzet gewaarborgd is 
zonder overheidssubsidies en exportsteun.
Derhalve moet verzet worden aangetekend 
tegen een verhoging van de melkquota. 
De producenten moeten daarentegen 
worden aangemoedigd de melkproductie 
die niet kan worden afgezet, te 
verminderen en zich te beschermen tegen 
dumpingpraktijken van grote 
distributieketens en de zuivelindustrie.

Or. de

Amendement 49
Stéphane Le Foll 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden 
totale communautaire melkproductie wordt 
een geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 

(8) Voor de aan een te strenge 
melkquotaregeling gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de bestaande 
quotaregeling.. Door een te strenge 
quotaregeling zijn sommige landen 
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zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden 
werkt de melkquotaregeling dus als een 
rem op de uitbreiding van de productie 
terwijl de quota oorspronkelijk zijn 
ingevoerd als reactie op overproductie. In 
de huidige marktsituatie doen quota 
afbreuk aan een marktgerichte 
bedrijfsvoering omdat zij de landbouwer 
verhinderen op prijssignalen te reageren 
en vanwege hun vertragend effect op de 
herstructurering efficiencywinsten in de 
sector in de weg staan. In de aanloop naar 
het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de 
hand van jaarlijkse verhogingen (met 1% 
per verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot 
en met 2013/2014) voorkomt te 
ingrijpende aanpassingen na het 
verstrijken van de quota en moet zorgen 
voor een vlotte overgang.

momenteel niet in staat hun binnenlandse 
en buitenlandse afzetmarkten naar 
behoefte te voorzien, terwijl andere 
landen er niet in slagen om hun nationale 
quota te halen. Om deze situatie te 
verhelpen moet het productieaandeel van 
de lidstaten met een tekort worden 
aangepast met jaarlijkse, asymmetrische 
quotaverhogingen, zodat zij aan hun 
behoefte kunnen voldoen zonder dat deze 
verhoging leidt tot een daling van de 
melkprijs. 

Or. fr

Motivering

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…) il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise. 
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Amendement 50
Lutz Goepel 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de 
hand van jaarlijkse verhogingen (met 1 % 
per verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot 
en met 2013/2014) voorkomt te 
ingrijpende aanpassingen na het 
verstrijken van de quota en moet zorgen 
voor een vlotte overgang.

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. Iedere 
standpuntbepaling over de aanpassing
van de quota tot 2015 moet gekoppeld zijn 
aan flankerende maatregelen voor de 
melkproducenten en vergeleken worden 
met de marktsituatie in 2009, daarom is 
het niet zinvol de quotaregeling voor melk 
in het kader van de gezondheidscontrole 
van het GLB aan een nieuw onderzoek te 
onderwerpen. De melkquota mogen niet 
worden aangepast vòòr het 
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verkoopseizoen 2010/2011.

Or. de

Motivering

Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können. 

Amendement 51
Ilda Figueiredo 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 

(8)Voor de aan nationale melkquota 
gebonden totale communautaire 
melkproductie wordt een geleidelijke, doch 
matige daling op de middellange termijn 
verwacht naarmate de melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de nationale
quota. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
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landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de 
hand van jaarlijkse verhogingen (met 1% 
per verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot 
en met 2013/2014) voorkomt te 
ingrijpende aanpassingen na het 
verstrijken van de quota en moet zorgen 
voor een vlotte overgang.

landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. De 
overeenkomst over beëindiging van de 
quotaregeling voor melk in 2015 moet 
zodanig worden aangepast dat de 
voortzetting van het stelsel wordt 
gewaarborgd, zij het op een billijker 
grondslag dan thans het geval is.

Or. pt

Motivering

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Amendement 52
Peter Baco 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
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Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de 
hand van jaarlijkse verhogingen (met 1% 
per verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot 
en met 2013/2014) voorkomt te 
ingrijpende aanpassingen na het 
verstrijken van de quota en moet zorgen 
voor een vlotte overgang.

Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd, rekening houdend met 
de analyse van het effect van de 
quotaverhoging in 2008 en 2009 en met 
ervaring die in de Verenigde Staten en 
Canada op dit punt is opgedaan.

Or. sk

Motivering

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.
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Amendement 53
Jan Mulder 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met 1% per 
verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot en 
met 2013/2014) voorkomt te ingrijpende 
aanpassingen na het verstrijken van de 
quota en moet zorgen voor een vlotte 
overgang.

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met 3% per 
verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot en 
met 2014/2015) voorkomt te ingrijpende 
aanpassingen na het verstrijken van de 
quota en moet zorgen voor een vlotte 
overgang. 

Or. en
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Motivering

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 

Amendement 54
Niels Busk 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
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worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met 1% per 
verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot en 
met 2013/2014) voorkomt te ingrijpende 
aanpassingen na het verstrijken van de 
quota en moet zorgen voor een vlotte 
overgang.

worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met 2% per 
verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot en 
met 2014/2015) voorkomt te ingrijpende 
aanpassingen na het verstrijken van de
quota en moet zorgen voor een vlotte 
overgang. 

Or. en

Motivering

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 

Amendement 55
Mairead McGuinness 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
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grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met 1% per 
verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot en 
met 2013/2014) voorkomt te ingrijpende 
aanpassingen na het verstrijken van de 
quota en moet zorgen voor een vlotte 
overgang.

grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met 2% per 
verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot en 
met 2014/2015) voorkomt te ingrijpende 
aanpassingen na het verstrijken van de 
quota en moet zorgen voor een vlotte 
overgang.

Or. en

Amendement 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
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hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met 1% per 
verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot en 
met 2013/2014) voorkomt te ingrijpende 
aanpassingen na het verstrijken van de 
quota en moet zorgen voor een vlotte 
overgang.

hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met tenminste 
2% per verkoopseizoen vanaf 2009/2010 
tot en met 2013/2014) voorkomt te 
ingrijpende aanpassingen na het verstrijken 
van de quota en moet zorgen voor een 
vlotte overgang. 

Or. en

Motivering

To provide for a smooth transition ahead of the milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Amendement 57
Czesław Adam Siekierski 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale (8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
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communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota.
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met 1% per 
verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot en 
met 2013/2014) voorkomt te ingrijpende 
aanpassingen na het verstrijken van de 
quota en moet zorgen voor een vlotte 
overgang.

communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. Indien het 
stelsel van de melkquota in 2015 wordt 
beëindigd, moeten geleidelijk de nodige 
aanpassingen worden ingevoerd. De in 
bijlage I bij deze verordening vastgestelde 
geleidelijke afschaffing van de melkquota 
aan de hand van jaarlijkse verhogingen 
(met 2% per verkoopseizoen vanaf 
2009/2010 tot en met 2013/2014) 
voorkomt te ingrijpende aanpassingen na 
het verstrijken van de quota en moet 
zorgen voor een vlotte overgang.

Or. pl
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Amendement 58
Kyösti Virrankoski 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met 1% per
verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot en 
met 2013/2014) voorkomt te ingrijpende 
aanpassingen na het verstrijken van de 
quota en moet zorgen voor een vlotte 
overgang.

(8) Voor de aan nationale melkquota 
gebonden totale communautaire 
melkproductie wordt een geleidelijke, doch 
matige daling op de middellange termijn 
verwacht naarmate de melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de nationale
quota. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de bestaande melkquotaregeling dus als 
een rem op de uitbreiding van de productie 
terwijl de quota oorspronkelijk zijn 
ingevoerd als reactie op overproductie. In 
de huidige marktsituatie doen quota 
afbreuk aan een marktgerichte 
bedrijfsvoering omdat zij de landbouwer 
verhinderen op prijssignalen te reageren en 
vanwege hun vertragend effect op de
herstructurering efficiencywinsten in de 
sector in de weg staan. De bestaande 
melkquotaregeling loopt in 2015 af. De in 
bijlage I bij deze verordening vastgestelde 
geleidelijke afschaffing van de melkquota 
aan de hand van jaarlijkse verhogingen 
(met 2% voor het verkoopseizoen 
2008/2009 en 1% per verkoopseizoen voor
2009/10 en 2010/11) voorkomt te 
ingrijpende aanpassingen na het verstrijken 
van de quota en moet een vlotte overgang 
vergemakkelijken. Er wordt een 
"zuivelfonds" in het leven geroepen dat 
gefinancierd wordt uit de superheffing en 
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door bezuinigingen die gerealiseerd 
worden door de afschaffing van 
marktinstrumenten; uit dit fonds wordt 
door lidstaten een premie toegekend voor 
melkkoeien in bergachtige streken en 
andere weinig begunstigde regio's. 

Or. en

Amendement 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden 
werkt de melkquotaregeling dus als een 
rem op de uitbreiding van de productie 
terwijl de quota oorspronkelijk zijn 
ingevoerd als reactie op overproductie. In 
de huidige marktsituatie doen quota 
afbreuk aan een marktgerichte 
bedrijfsvoering omdat zij de landbouwer 
verhinderen op prijssignalen te reageren 
en vanwege hun vertragend effect op de 
herstructurering efficiencywinsten in de 
sector in de weg staan. In de aanloop naar 
het verstrijken van de quota in 2015 

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. Door de in bijlage 
I bij de verordening vastgestelde verhoging 
van de melkquota ( met 2% voor het 
verkoopseizoen 2008/2009 en met 1% voor 
de verkoopseizoenen 2009/2010 en 
2010/2011) kan beschikt worden over de 
nodige elementen voor een degelijke 
evaluatie van de marktsituatie van de 
melksector.
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zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de 
hand van jaarlijkse verhogingen (met 1% 
per verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot 
en met 2013/2014) voorkomt te 
ingrijpende aanpassingen na het 
verstrijken van de quota en moet zorgen 
voor een vlotte overgang.

Or. pt

Amendement 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de aan melkquota gebonden totale 
communautaire melkproductie wordt een 
geleidelijke, doch matige daling op de 
middellange termijn verwacht naarmate de 
melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de quota. 
Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 

(8) Voor de aan nationale melkquota 
gebonden totale communautaire 
melkproductie wordt een geleidelijke, doch 
matige daling op de middellange termijn 
verwacht naarmate de melkproductie van 
zelfvoorzieningsbedrijven als gevolg van 
de voortgezette herstructurering in de 
lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 
niet tot de Gemeenschap behoorden, zal 
afnemen en de productietoename beperkt 
zal blijven onder invloed van de nationale
quota. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de 
hoeveelheden melk die voor verwerking 
aan de zuivelfabrieken worden geleverd, 
zullen blijven toenemen. In deze door de 
grote interne en externe vraag 
gedomineerde marktomstandigheden werkt 
de melkquotaregeling dus als een rem op 
de uitbreiding van de productie terwijl de 
quota oorspronkelijk zijn ingevoerd als 
reactie op overproductie. In de huidige 
marktsituatie doen quota afbreuk aan een 
marktgerichte bedrijfsvoering omdat zij de 
landbouwer verhinderen op prijssignalen te 
reageren en vanwege hun vertragend effect 
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op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met 1% per 
verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot en 
met 2013/2014) voorkomt te ingrijpende 
aanpassingen na het verstrijken van de 
quota en moet zorgen voor een vlotte 
overgang.

op de herstructurering efficiencywinsten in 
de sector in de weg staan. In de aanloop 
naar het verstrijken van de quota in 2015 
zullen geleidelijk de nodige aanpassingen 
worden ingevoerd. De in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde geleidelijke 
afschaffing van de melkquota aan de hand 
van jaarlijkse verhogingen (met 1% per 
verkoopseizoen vanaf 2009/2010 tot en 
met 2013/2014) is onvoldoende voor de 
lidstaten waarin deze "zachte" 
overgangsfase wordt benut om de 
bedrijven voor te bereiden op grotere 
concurrentie en die behoefte hebben aan 
een gedifferentieerde en grotere 
verhoging om te ingrijpende aanpassingen 
na het verstrijken van de quota te 
vermijden. 

Or. es

Amendement 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis)Alvorens de melkquota aan te 
passen, dient een analyse te worden 
gemaakt van de gevolgen van de 
verhoging met 2% van de melkquota per 1 
april 2008. De gevolgen voor de 
wereldmarkt en voor de interne markt van 
de EU moeten worden neergelegd in een 
verslag dat aan het Europees Parlement 
wordt aangeboden. Dit verslag moet 
eveneens betrekking hebben op de 
ontwikkelingen die in de diverse 
productiegebieden worden waargenomen 
voor wat betreft de productie- en de 
consumentenprijs en op de gevolgen op 
sociaal terrein. Hierbij dient voorts 
rekening te worden gehouden met het 
behoud van het landschap in door de 
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natuur weinig begunstigde gebieden, het 
behoud van het cultuurlandschap en het 
concurrentievermogen van de 
zuivelbedrijven.

Or. de

Amendement 62
Lutz Goepel 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis)Met ingang van 2009 dient de 
investeringssteun voor melkproducenten 
niet beperkt te zijn tot de vastgestelde 
quota, zodat producenten hun 
investeringen beter kunnen afstemmen op 
de marktsituatie.

Or. de

Motivering

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind. 

Amendement 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Er is sprake van een duidelijke 
onderbesteding van de melkquota op EU-
niveau, wat veraf staat van de realiteit, 
gelet op de nationale quota en de 
besteding ervan in de afzonderlijke 
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lidstaten. Daarom moeten de wijzigingen 
die uit deze herziening voortvloeien 
rekening houden met de situatie in de 
afzonderlijke lidstaten, die te kampen 
hebben met structurele problemen of met 
interne problemen van spanning tussen 
vraag en aanbod; in welk geval de 
oorspronkelijk geplande algemene 
lineaire verhoging van 1% zou moeten 
worden verhoogd. 

Or. es

Amendement 64
Albert Deß 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9)De kaasmarkt maakt een gestage 
uitbreiding door onder invloed van de 
toenemende vraag op de interne en de 
externe markt. Bijgevolg worden reeds 
geruime tijd goede prijzen voor kaas 
genoteerd die weinig te lijden hebben 
gehad van de verlaging van de 
institutionele prijzen voor bulkproducten 
(boter en poeder). De permanente en de 
facultatieve steun voor de particuliere 
opslag van een hoogwaardig, 
marktgericht product als kaas kan 
daarom noch vanuit economisch oogpunt, 
noch vanuit de invalshoek van het 
marktbeheer, nog langer worden 
gerechtvaardigd en moet worden 
afgeschaft.

Schrappen

Or. de

Motivering

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.
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Amendement 65
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De kaasmarkt maakt een gestage 
uitbreiding door onder invloed van de 
toenemende vraag op de interne en de 
externe markt. Bijgevolg worden reeds 
geruime tijd goede prijzen voor kaas 
genoteerd die weinig te lijden hebben 
gehad van de verlaging van de 
institutionele prijzen voor bulkproducten 
(boter en poeder). De permanente en de 
facultatieve steun voor de particuliere 
opslag van een hoogwaardig, marktgericht 
product als kaas kan daarom noch vanuit 
economisch oogpunt, noch vanuit de 
invalshoek van het marktbeheer, nog 
langer worden gerechtvaardigd en moet 
worden afgeschaft.

(9) De kaasmarkt maakt een gestage 
uitbreiding door onder invloed van de 
toenemende vraag op de interne en de 
externe markt. Bijgevolg worden reeds 
geruime tijd goede prijzen voor kaas 
genoteerd die weinig te lijden hebben 
gehad van de verlaging van de 
institutionele prijzen voor bulkproducten 
(boter en poeder). De permanente en de 
facultatieve steun voor de particuliere 
opslag van een hoogwaardig, marktgericht 
product als kaas is momenteel weliswaar 
niet meer noodzakelijk, maar dient als 
veiligheidsnet niettemin te blijven bestaan.
Vrijkomende gelden moeten in het 
zuivelfonds worden gestort.

Or. de

Motivering

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Amendement 66
Mairead McGuinness 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De steunregeling voor de particuliere 
opslag van boter wordt niet op grote schaal 
benut. Dit neemt niet weg dat de 

(10) De steunregeling voor de particuliere 
opslag van boter wordt niet op grote schaal 
benut. Dit neemt niet weg dat de 
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seizoensgebondenheid van de 
melkproductie in de Gemeenschap de 
boterproductie altijd een door de seizoenen 
bepaald patroon zal opleggen. Eventuele 
tijdelijke druk op de botermarkt kan 
daarom door seizoenopslag worden 
verlicht. Veeleer dan een verplichte 
regeling die elk jaar wordt opengesteld, 
dient de seizoensopslag een facultatieve 
regeling te zijn die wordt toegepast op 
basis van een door de Commissie op 
grond van een degelijke marktanalyse 
genomen besluit.

seizoensgebondenheid van de 
melkproductie in de Gemeenschap de 
boterproductie altijd een door de seizoenen 
bepaald patroon zal opleggen. Eventuele 
tijdelijke druk op de botermarkt kan 
daarom door seizoenopslag worden 
verlicht. Het besluit over het juiste niveau 
van de steun aan de markt moet worden 
gebaseerd op een gezamenlijke analyse 
van de onmiddellijke behoefte van de 
markt.

Or. en

Amendement 67
Albert Deß 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De afzetsteun voor boter die bestemd 
is voor verwerking in banketbakkerswaar 
en roomijs en voor menselijke 
consumptie, is verlaagd overeenkomstig 
de verlaging van de interventieprijs voor 
boter met ingang van 2004 en bedroeg 
bijgevolg nul tot de openbare 
inschrijvingen vanwege de gunstige 
marktsituatie werden opgeschort. 
Regelingen voor afzetsteun zijn niet 
langer noodzakelijk om de markt tegen 
het interventieprijsniveau te ondersteunen 
en moeten daarom verdwijnen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.
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Amendement 68
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De afzetsteun voor boter die bestemd 
is voor verwerking in banketbakkerswaar 
en roomijs en voor menselijke consumptie, 
is verlaagd overeenkomstig de verlaging 
van de interventieprijs voor boter met 
ingang van 2004 en bedroeg bijgevolg nul 
tot de openbare inschrijvingen vanwege de 
gunstige marktsituatie werden opgeschort.
Regelingen voor afzetsteun zijn niet 
langer noodzakelijk om de markt tegen 
het interventieprijsniveau te ondersteunen 
en moeten daarom verdwijnen.

(12) De afzetsteun voor boter die bestemd 
is voor verwerking in banketbakkerswaar 
en roomijs en voor menselijke consumptie, 
is verlaagd overeenkomstig de verlaging 
van de interventieprijs voor boter met 
ingang van 2004 en bedroeg bijgevolg nul 
tot de openbare inschrijvingen vanwege de 
gunstige marktsituatie werden opgeschort.

Or. de

Motivering

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Amendement 69
Mairead McGuinness 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De afzetsteun voor boter die bestemd 
is voor verwerking in banketbakkerswaar 
en roomijs en voor menselijke consumptie, 
is verlaagd overeenkomstig de verlaging 
van de interventieprijs voor boter met 
ingang van 2004 en bedroeg bijgevolg nul 
tot de openbare inschrijvingen vanwege de 
gunstige marktsituatie werden opgeschort. 
Regelingen voor afzetsteun zijn niet langer 

(12) De afzetsteun voor boter die bestemd 
is voor verwerking in banketbakkerswaar 
en roomijs en voor menselijke consumptie, 
is verlaagd overeenkomstig de verlaging 
van de interventieprijs voor boter met 
ingang van 2004 en bedroeg bijgevolg nul 
tot de openbare inschrijvingen vanwege de 
gunstige marktsituatie werden opgeschort. 
Automatische jaarlijkse regelingen voor 
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noodzakelijk om de markt tegen het 
interventieprijsniveau te ondersteunen en 
moeten daarom verdwijnen.

afzetsteun zijn niet langer noodzakelijk om 
de markt tegen het interventieprijsniveau te 
ondersteunen, maar de Europese 
Commissie moet kunnen teruggrijpen op 
de steun voor de consumptie. 

Or. en

Amendement 70
Constantin Dumitriu 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12)De afzetsteun voor boter die bestemd 
is voor verwerking in banketbakkerswaar 
en roomijs en voor menselijke consumptie, 
is verlaagd overeenkomstig de verlaging 
van de interventieprijs voor boter met 
ingang van 2004 en bedroeg bijgevolg nul 
tot de openbare inschrijvingen vanwege de 
gunstige marktsituatie werden opgeschort. 
Regelingen voor afzetsteun zijn niet langer 
noodzakelijk om de markt tegen het 
interventieprijsniveau te ondersteunen en 
moeten daarom verdwijnen.

(12)De afzetsteun voor boter die bestemd 
is voor verwerking in banketbakkerswaar 
en roomijs en voor menselijke consumptie, 
is verlaagd overeenkomstig de verlaging 
van de interventieprijs voor boter met 
ingang van 2004 en bedroeg bijgevolg nul 
tot de openbare inschrijvingen vanwege de 
gunstige marktsituatie werden opgeschort. 
Regelingen voor afzetsteun zijn momenteel 
niet langer noodzakelijk om de markt tegen 
het interventieprijsniveau te ondersteunen, 
maar een "veiligheidsnet" moeten blijven 
bestaan .

Or. ro

Motivering

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.
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Amendement 71
Kyösti Virrankoski 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Net zoals in het kader van de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid van 2003 moet, in het 
belang van het concurrentievermogen, de 
marktgerichtheid en de duurzaamheid van 
de landbouw in de Gemeenschap, de 
overschakeling van productiesteun naar 
producentensteun worden voortgezet door 
de steun die in Verordening (EG) nr. 
1234/2007 van de Raad van 22 oktober 
2007 houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de landbouwmarkten en 
specifieke bepalingen voor een aantal 
landbouwproducten ("Integrale-GMO-
verordening") is vastgesteld voor 
gedroogde voedergewassen, vlas, hennep 
en aardappelzetmeel af te schaffen en door 
de steun voor deze producten te integreren 
in de regeling inzake ontkoppelde 
inkomenssteun voor elk bedrijf. De 
ontkoppeling van de aan de landbouwers te 
betalen steun zal, net als in het kader van 
de GLB-hervorming van 2003, de 
daadwerkelijk betaalde bedragen onverlet 
laten, maar wel de doeltreffendheid van de 
inkomenssteun aanzienlijk verbeteren.

13) Net zoals in het kader van de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid van 2003 moet, in het 
belang van het concurrentievermogen, de 
marktgerichtheid en de duurzaamheid van 
de landbouw in de Gemeenschap, de 
overschakeling van productiesteun naar 
producentensteun worden voortgezet door 
de steun die in Verordening (EG) nr. 
1234/2007 van de Raad van 22 oktober 
2007 houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de landbouwmarkten en 
specifieke bepalingen voor een aantal 
landbouwproducten ("Integrale-GMO-
verordening") is vastgesteld voor 
gedroogde voedergewassen, vlas en
hennep af te schaffen en door de steun voor 
deze producten te integreren in de regeling 
inzake ontkoppelde inkomenssteun voor 
elk bedrijf. De ontkoppeling van de aan de 
landbouwers te betalen steun zal, net als in 
het kader van de GLB-hervorming van 
2003, de daadwerkelijk betaalde bedragen 
onverlet laten, maar wel de 
doeltreffendheid van de inkomenssteun 
aanzienlijk verbeteren.

Or. en

Amendement 72
Constantin Dumitriu 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In 2000 besloot de Raad tot de (14)In 2000 besloot de Raad tot de 
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geleidelijke afschaffing van de steun voor 
korte vlasvezels en voor hennepvezels. Dit 
besluit werd, net als de geleidelijke 
afschaffing van de extra verwerkingssteun 
voor verwerkers van in traditionele 
gebieden geteeld vlas, met ingang van het 
verkoopseizoen 2009/2010 ten uitvoer 
gelegd aan de hand van de wijzigingen die 
bij Verordening (EG) nr. 247/2008 aan de 
integrale-GMO-verordening zijn 
aangebracht. De steun voor lange 
vlasvezels dient te worden ontkoppeld. Om 
de sector de kans te bieden zich aan te 
passen, dient de overschakeling naar de 
bedrijfstoeslagregeling echter voor de 
helft in 2011 en voor de resterende helft 
in 2013 plaats te vinden.

geleidelijke afschaffing van de steun voor 
korte vlasvezels en voor hennepvezels. Dit 
besluit werd, net als de geleidelijke 
afschaffing van de extra verwerkingssteun 
voor verwerkers van in traditionele 
gebieden geteeld vlas, met ingang van het 
verkoopseizoen 2009/2010 ten uitvoer 
gelegd aan de hand van de wijzigingen die 
bij Verordening (EG) nr. 247/2008 aan de 
integrale-GMO-verordening zijn 
aangebracht. De steun voor lange 
vlasvezels dient te worden ontkoppeld. Om 
de sector de kans te bieden zich aan te 
passen , dient het bestaande stelsel 
tenminste te worden gehandhaafd tot het 
verkoopseizoen 2012/2013, en voor 
Roemenië en Bulgarije zelfs tot 
2014/2015.

Or. ro

Motivering

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014. 

Amendement 73
Lutz Goepel 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In 2000 besloot de Raad tot de 
geleidelijke afschaffing van de steun voor 
korte vlasvezels en voor hennepvezels. Dit 
besluit werd, net als de geleidelijke 
afschaffing van de extra verwerkingssteun 
voor verwerkers van in traditionele 
gebieden geteeld vlas, met ingang van het 
verkoopseizoen 2009/2010 ten uitvoer 
gelegd aan de hand van de wijzigingen die 
bij Verordening (EG) nr. 247/2008 aan de 
integrale-GMO-verordening zijn 
aangebracht. De steun voor lange 

(14) In 2000 besloot de Raad tot de 
geleidelijke afschaffing van de steun voor 
korte vlasvezels en voor hennepvezels. Dit 
besluit werd, net als de geleidelijke 
afschaffing van de extra verwerkingssteun 
voor verwerkers van in traditionele 
gebieden geteeld vlas, met ingang van het 
verkoopseizoen 2009/2010 ten uitvoer 
gelegd aan de hand van de wijzigingen die 
bij Verordening (EG) nr. 247/2008 aan de 
integrale-GMO-verordening zijn 
aangebracht. De steun voor lange 
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vlasvezels dient te worden ontkoppeld. Om 
de sector de kans te bieden zich aan te 
passen, dient de overschakeling naar de 
bedrijfstoeslagregeling echter voor de helft 
in 2011 en voor de resterende helft in 
2013 plaats te vinden.

vlasvezels dient te worden ontkoppeld. Om 
de sector de kans te bieden zich aan te 
passen, dient de overschakeling naar de 
bedrijfstoeslagregeling echter uiterlijk in 
2013 plaats te vind 

Or. de

Motivering

 In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Amendement 74
Albert Deß 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De regeling voor gedroogde 
voedergewassen is hervormd in 2003, toen 
een deel van de steun in ontkoppelde vorm 
aan de producenten werd verleend. Met het 
oog op de in het kader van de 
gezondheidscontrole nagestreefde 
verbetering van de marktgerichtheid en 
gezien de huidige vooruitzichten op de 
voedermarkten, dient de resterende steun 
die nog aan de industrie wordt verleend, 
eveneens te worden ontkoppeld zodat de 
ontkoppeling op de hele sector van 
toepassing is. De gevolgen van de 
stopzetting van de steunverlening aan 
verwerkers kunnen worden gemilderd 
door gepaste aanpassingen van de prijs 
die wordt betaald aan 
grondstoffenproducenten, die als gevolg 
van de ontkoppeling zelf meer 
rechtstreekse toeslagrechten zullen 
ontvangen. De marktsituatie en de 
vooruitzichten voor eiwithoudende 

(15) De regeling voor gedroogde 
voedergewassen is hervormd in 2003, toen 
een deel van de steun in ontkoppelde vorm 
aan de producenten werd verleend. Met het 
oog op de in het kader van de 
gezondheidscontrole nagestreefde 
verbetering van de marktgerichtheid en 
gezien de huidige vooruitzichten op de 
voedermarkten, dient de resterende steun 
die nog aan de industrie wordt verleend, 
uiterlijk in 2013 eveneens te worden 
ontkoppeld zodat de ontkoppeling op de 
hele sector van toepassing is.
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gewassen in het algemeen zijn andere 
factoren die het stopzetten van de 
steunverlening aan verwerkers 
rechtvaardigen. Aangezien de 
herstructurering van de sector reeds 
gaande is sinds de hervorming van 2003 
en onlangs is geconstateerd dat de 
productie van kunstmatig gedroogde 
voedergewassen het milieu bijzonder veel 
schade toebrengt, moet tot ontkoppeling 
van de steun worden overgegaan, 
weliswaar met inachtneming van een 
korte overgangsperiode van twee jaar om 
de sector de kans te geven zich aan te 
passen.

Or. de

Motivering

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Amendement 75
Lutz Goepel 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De regeling voor gedroogde 
voedergewassen is hervormd in 2003, toen 
een deel van de steun in ontkoppelde vorm 
aan de producenten werd verleend. Met het 
oog op de in het kader van de 
gezondheidscontrole nagestreefde 
verbetering van de marktgerichtheid en 
gezien de huidige vooruitzichten op de 
voedermarkten, dient de resterende steun 
die nog aan de industrie wordt verleend, 
eveneens te worden ontkoppeld zodat de 
ontkoppeling op de hele sector van 
toepassing is. De gevolgen van de 
stopzetting van de steunverlening aan 

(15) De regeling voor gedroogde 
voedergewassen is hervormd in 2003, toen 
een deel van de steun in ontkoppelde vorm 
aan de producenten werd verleend. Met het 
oog op de in het kader van de 
gezondheidscontrole nagestreefde 
verbetering van de marktgerichtheid en 
gezien de huidige vooruitzichten op de 
voedermarkten, dient de resterende steun 
die nog aan de industrie wordt verleend, 
eveneens te worden ontkoppeld zodat de 
ontkoppeling op de hele sector van 
toepassing is. De gevolgen van de 
stopzetting van de steunverlening aan 
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verwerkers kunnen worden gemilderd door 
gepaste aanpassingen van de prijs die 
wordt betaald aan 
grondstoffenproducenten, die als gevolg 
van de ontkoppeling zelf meer 
rechtstreekse toeslagrechten zullen 
ontvangen. De marktsituatie en de 
vooruitzichten voor eiwithoudende 
gewassen in het algemeen zijn andere 
factoren die het stopzetten van de 
steunverlening aan verwerkers 
rechtvaardigen. Aangezien de 
herstructurering van de sector reeds gaande 
is sinds de hervorming van 2003 en 
onlangs is geconstateerd dat de productie 
van kunstmatig gedroogde voedergewassen 
het milieu bijzonder veel schade toebrengt, 
moet tot ontkoppeling van de steun worden 
overgegaan, weliswaar met inachtneming 
van een korte overgangsperiode van twee 
jaar om de sector de kans te geven zich aan 
te passen.

verwerkers kunnen worden gemilderd door 
gepaste aanpassingen van de prijs die 
wordt betaald aan 
grondstoffenproducenten, die als gevolg 
van de ontkoppeling zelf meer 
rechtstreekse toeslagrechten zullen 
ontvangen. De marktsituatie en de 
vooruitzichten voor eiwithoudende 
gewassen in het algemeen zijn andere 
factoren die het stopzetten van de 
steunverlening aan verwerkers 
rechtvaardigen. Aangezien de 
herstructurering van de sector reeds gaande 
is sinds de hervorming van 2003 en 
onlangs is geconstateerd dat de productie 
van kunstmatig gedroogde voedergewassen 
het milieu bijzonder veel schade toebrengt, 
moet uiterlijk in 2013 tot ontkoppeling van 
de steun worden overgegaan, om de sector 
de kans te geven zich aan te passen.

Or. de

Motivering

 In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Amendement 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De productierestitutie voor zetmeel is 
ten gevolge van ontwikkelingen op de 
interne en externe graan- en 
zetmeelmarkten haar oorspronkelijke doel 
voorbijgeschoten en moet daarom worden 
afgeschaft. La situation et les perspectives 

Schrappen
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de ce marché sont telles que l’aide est 
fixée à zéro depuis un certain temps. Cette 
situation devrait perdurer et, partant, il est 
possible d’opérer une suppression rapide 
de cette aide sans que cela entraîne des 
conséquences pour le secteur.

Or. fr

Motivering

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Amendement 77
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De buitengewone 
marktondersteunende maatregelen in 
verband met van dierziekten moeten 
worden behandeld in een horizontale 
bepaling over risicobeheer en dienen 
daarom te worden geschrapt in 
Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Schrappen

Or. de

Amendement 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Gezien het toenemende belang 
van doeltreffend risicobeheer moeten de 
lidstaten de mogelijkheid krijgen 
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financieel bij te dragen aan door de 
landbouwers of de 
producentenorganisaties te betalen 
oogstverzekeringspremies of bepaalde 
economische verliezen ten gevolge van 
dier- of plantenziekten te compenseren.

Or. es

Amendement 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De Commissie schaft vóór 2013 
de exportrestituties af.

Or. en

Motivering

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Amendement 80
Paulo Casaca 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 247/2006
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Artikel 4, lid 3 van Verordening (EG) 
nr. 247/2006 wordt als volgt gewijzigd:
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3." In afwijking van het bepaalde in lid 
2, letter a) kunnen onderstaande 
maximale hoeveelheden suiker (code NC 
1701) vanaf de Azoren worden vervoerd 
naar de rest van de Gemeenschap, in de 
onderstaande jaren: 
– 2008: 3000 ton,
– 2009: 2.285 ton,
– 2010: 1.570 ton,
– 2011: 855 ton,

Or. pt

Motivering

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Amendement 81
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 247/2006
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Artikel 4, lid 3 van Verordening (EG) 
nr. 247/2006 wordt als volgt gewijzigd:
3. " In afwijking van het bepaalde in lid 
2, letter a) kunnen onderstaande 
maximale hoeveelheden suiker (code NC 
1701) vanaf de Azoren worden vervoerd 
naar de rest van de Gemeenschap, in de 
onderstaande jaren: 

Or. pt
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Amendement 82
Paulo Casaca 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 5, lid 1 van Verordening 
(EG) nr. 247/2006 wordt als volgt 
gewijzigd:
1."In de in artikel 10, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 1260/2001 
bedoelde periode, valt suiker C, bedoeld 
in artikel 13 van genoemde verordening 
en uitgevoerd overeenkomstig de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
2670/81 van de Commissie van 14 
september 1981 tot vaststelling van de 
toepassingsregels voor de productie 
buiten de quota in de sector suiker en 
ingevoerd voor consumptie op Madeira 
en de Canarische eilanden in de vorm 
van witte suiker onder code NC 1701 en 
om te worden geraffineerd en 
geconsumeerd op de Azoren in de vorm 
van ruwe suiker onder code NC 
17011210, en onder de voorwaarden in 
de onderhavige verordening, onder de 
regeling van vrijstelling van 
invoerrechten, binnen de limiet van de in 
artikel 2 van deze verordening bedoelde 
geraamde voorzieningsbalans.

Or. pt

Motivering

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.
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Amendement 83
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 247/2006
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 5, lid 1 van Verordening 
(EG) nr. 247/2006 wordt als volgt 
gewijzigd:
1."In de in artikel 10, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 1260/2001 
bedoelde periode, valt suiker C, bedoeld 
in artikel 13 van genoemde verordening 
en uitgevoerd overeenkomstig de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
2670/81 van de Commissie van 14 
september 1981 tot vaststelling van de 
toepassingsregels voor de productie 
buiten de quota in de sector suiker en 
ingevoerd voor consumptie op Madeira 
en de Canarische eilanden in de vorm 
van witte suiker onder code NC 1701 en 
om te worden geraffineerd en 
geconsumeerd op de Azoren in de vorm 
van ruwe suiker onder code NC 
17011210, en onder de voorwaarden in 
de onderhavige verordening, onder de 
regeling van vrijstelling van 
invoerrechten, binnen de limiet van de in 
artikel 2 van deze verordening bedoelde 
geraamde voorzieningsbalans.

Or. pt
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Amendement 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 8, lid 1, onder b), wordt 
geschrapt.

Schrappen

Or. es

Motivering

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Amendement 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 8, lid 1, onder b), wordt 
geschrapt.

Schrappen

Or. es

Motivering

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad
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Amendement 86
Béla Glattfelder 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 8 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 8, lid 1, onder b), wordt 
geschrapt.

Schrappen

Or. hu

Motivering

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Amendement 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
(a) Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
(i) het bepaalde onder a) wordt vervangen 
door:
"a) zachte tarwe, gerst, maïs en sorgho;”
(ii) het bepaalde onder b) wordt 
geschrapt; 

Or. es
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Motivering

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Amendement 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
(a) Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
(i) het bepaalde onder a) wordt vervangen 
door:
"a) zachte tarwe, gerst, maïs en sorgho;”
(ii) het bepaalde onder b) wordt 
geschrapt;
(b) lid 2 wordt geschrapt.

Or. es

Motivering

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Amendement 89
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2)Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
(a) Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
(i) het bepaalde onder a) wordt vervangen 
door:
"a) zachte tarwe, gerst, maïs en sorgho;”
(ii) het bepaalde onder b) wordt 
geschrapt;
(b) lid 2 wordt geschrapt.

Or. de

Motivering

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Amendement 90
Béla Glattfelder 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

Schrappen

(i) het bepaalde onder a) wordt vervangen 
door:
"a) zachte tarwe, gerst, maïs en sorgho;”
(ii) het bepaalde onder b) wordt 
geschrapt;
b) lid 2 wordt geschrapt.

Or. hu

Motivering

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
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élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Amendement 91
Astrid Lulling 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2 – letter a – punt ii bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 10 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) punt e bis wordt toegevoegd:
(e bis) karkassen of semi-karkassen van 
varkensvlees, vers of bevroren, code 
02031110 van de gecombineerde 
nomenclatuur, borststukken (doorregen), 
vers of bevroren, code ex 0203 19 15 en 
varkensvet, vers of bevroren, code ex 0209 
00 11.

Or. en

Amendement 92
Czesław Adam Siekierski 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie II – artikel 11 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) voor rundvlees, gedurende om het 
even welk verkoopseizoen;

Or. pl
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Amendement 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie II – artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan, zonder de hulp van 
het in artikel 195, lid 1, bedoelde Comité, 
de openbare interventie voor zachte tarwe 
opschorten indien de voor levering franco 
Rouen genoteerde prijs voor tarwe met een 
eiwitgehalte van ten minste 11% hoger is 
dan de referentieprijs. 

2. De Commissie kan, zonder de hulp van 
het in artikel 195, lid 1, bedoelde Comité, 
de openbare interventie voor zachte tarwe 
opschorten indien in een lidstaat of één 
der regio's daarvan, de genoteerde prijs 
voor tarwe met een eiwitgehalte van ten 
minste 11%, hoger is dan de referentieprijs.

Or. hu

Motivering

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 

Amendement 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie II – artikel 12 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan, zonder de hulp van 
het in artikel 195, lid 1, bedoelde Comité,
de openbare interventie voor zachte tarwe 
opschorten indien de voor levering franco 
Rouen genoteerde prijs voor tarwe met een 
eiwitgehalte van ten minste 11% hoger is 
dan de referentieprijs.

2. De Commissie kan de openbare 
interventie voor zachte tarwe opschorten 
indien de voor levering franco Rouen 
genoteerde prijs voor tarwe met een 
eiwitgehalte van ten minste 11%, hoger is 
dan de referentieprijs.

De Commissie heropent de openbare 
interventie, zonder de hulp van het in 

De Commissie heropent de openbare 
interventie wanneer de in de eerste alinea 
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artikel 195, lid 1, bedoelde Comité,
wanneer de in de eerste alinea van dit lid 
bedoelde omstandigheden niet langer van 
toepassing zijn.

van dit lid bedoelde omstandigheden niet 
langer van toepassing zijn.

Or. fr

Motivering

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Amendement 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie II 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel II, titel I, hoofdstuk I, sectie II, 
subsectie II, wordt vervangen door:

Schrappen

“SUBSECTIE II
OPENING EN SCHORSING VAN DE 

INTERVENTIEAANKOOP
Artikel 11

Openbare-interventieperioden
De openbare interventie is open
(a) voor granen, van 1 november tot en 
met 31 mei;
(b) voor suiker, gedurende de 
verkoopseizoenen 2008/2009 en 
2009/2010;
(c) voor rundvlees, gedurende om het even 
welk verkoopseizoen; 
(d) voor boter en mageremelkpoeder, van 
1 maart tot en met 31 augustus.

Artikel 12
Het openen van de openbare interventie

1. Tijdens de in artikel 11 genoemde 
perioden geldt dat de openbare 
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interventie:
(a) open is voor granen, suiker, boter en 
mageremelkpoeder, met inachtneming 
van de in artikel 13, lid 1, vastgestelde 
interventiemaxima,
(b) door de Commissie, zonder de hulp 
van het in artikel 195, lid 1, bedoelde 
Comité, wordt geopend voor rundvlees 
wanneer gedurende een representatieve 
periode de gemiddelde marktprĳs voor 
rundvlees in een lidstaat of een regio van 
een lidstaat is geconstateerd op basis van 
het in artikel 42, lid 1, bedoelde 
communautaire indelingsschema voor 
geslachte dieren, onder 1560 euro per ton 
daalt.
2. De Commissie kan, zonder de hulp van 
het in artikel 195, lid 1, bedoelde Comité, 
de openbare interventie voor zachte tarwe 
opschorten indien de voor levering franco 
Rouen genoteerde prijs voor tarwe met 
een eiwitgehalte van ten minste 11% 
hoger is dan de referentieprijs.
De Commissie heropent de openbare 
interventie, zonder de hulp van het in 
artikel 195, lid 1, bedoelde Comité, 
wanneer de in de eerste alinea van dit lid 
bedoelde omstandigheden niet langer van 
toepassing zijn.
3. De in lid 1, onder b), bedoelde openbare 
interventie voor rundvlees wordt door de 
Commissie, zonder de hulp van het in 
artikel 195, lid 1, bedoelde Comité, 
gesloten indien de onder dat punt 
opgenomen voorwaarden gedurende een 
representatieve periode niet meer zijn 
vervuld.

Artikel 13
Interventiemaxima

1. De hoeveelheid die via openbare 
interventie wordt aangekocht, bedraagt 
maximaal:
(a) voor gerst, maïs en sorgho, 0 ton voor 
elke in artikel 11, onder a), genoemde 
periode;
(b) voor suiker, 600 000 ton, uitgedrukt in 
witte suiker, per verkoopseizoen;
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(c) voor boter, 30 000 ton voor elke in 
artikel 11, onder d), genoemde periode;
(d) voor mageremelkpoeder, 109 000 ton 
voor elke in artikel 11, onder d), 
genoemde periode.
2. Op suiker die overeenkomstig lid 1, 
onder b), tijdens een verkoopseizoen is 
opgeslagen, mogen geen andere 
opslagmaatregelen op grond van de 
artikelen 32, 52 of 63 worden toegepast.
3. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie met betrekking tot de onder a), 
c), en d), genoemde producten besluiten 
de aldaar vastgestelde hoeveelheden te 
verhogen indien de marktsituatie en met 
name de ontwikkeling van de 
marktprijzen dat vereisen.”

Or. es

Motivering

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Amendement 96
Czesław Adam Siekierski 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie II – artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor gerst, maïs en sorgho, 0 ton voor 
elke in artikel 11, onder a), genoemde 
periode;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 97
Béla Glattfelder 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie II – artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor gerst, maïs en sorgho, 0 ton voor 
elke in artikel 11, onder a), genoemde 
periode;

Schrappen

Or. hu

Motivering

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Amendement 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie II – artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor gerst, maïs en sorgho, 0 ton voor 
elke in artikel 11, onder a), genoemde 
periode;

(a) voor maïs en sorgho, 0 ton voor elke in 
artikel 11, onder a), genoemde periode;

Or. hu

Motivering

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.
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Amendement 99
Esther De Lange 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie II – artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De interventieprijzen en voor interventie 
aanvaarde hoeveelheden van de in artikel 
10, onder a), d), e) en f, genoemde 
producten worden door de Commissie aan 
de hand van openbare inschrijvingen 
vastgesteld. In bijzondere omstandigheden 
is het mogelijk om op basis van de 
genoteerde gemiddelde marktprijzen de 
openbare inschrijvingen te beperken tot een 
lidstaat of een regio van een lidstaat, of de 
interventieprijzen en voor interventie 
aanvaarde hoeveelheden per lidstaat of 
regio van een lidstaat vast te stellen.

1. De interventieprijzen van de in artikel 
10, onder a), d), e) en f, genoemde 
producten worden door de Commissie aan 
de hand van openbare inschrijvingen 
vastgesteld, nadat de in artikel 13, lid 1 
maxima zijn bereikt. In bijzondere 
omstandigheden is het mogelijk om op 
basis van de genoteerde gemiddelde 
marktprijzen de openbare inschrijvingen te 
beperken tot een lidstaat of een regio van 
een lidstaat, of de interventieprijzen en 
voor interventie aanvaarde hoeveelheden 
per lidstaat of regio van een lidstaat vast te 
stellen.

Or. nl

Amendement 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1234/2007 
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie III – artikel 18 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor granen, de betrokken 
referentieprijs;

Schrappen

Or. hu
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Motivering

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Amendement 101
Esther De Lange 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie III – artikel 18 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voor boter, 90% van de referentieprijs; (c) de interventieprijs voor boter zal op 
90% van de referentieprijs worden gezet 
voor het interventiemaximum, zoals 
opgenomen in artikel 13, lid 1(c);

Or. nl

Amendement 102
Esther De Lange 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie III – artikel 18 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) voor mageremelkpoeder, de 
referentieprijs.

(d) de interventieprijs voor 
mageremelkpoeder zal op de referentieprijs 
worden gezet voor het 
interventiemaximum, zoals opgenomen in 
artikel 13, lid 1(d);

Or. nl
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Amendement 103
Constantin Dumitriu 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie II – artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. (a) De interventieprijs in de sector 
varkensvlees wordt voor 
varkenskarkassen van standaardkwaliteit 
door de Commissie vastgesteld. De 
interventieprijs mag niet hoger zijn dan 
92% en niet lager zijn dan 78% van de 
referentieprijs. 
(b) Voor andere producten van 
standaardkwaliteit dan varkenskarkassen, 
worden de interventieprijzen gerelateerd 
aan de verhouding tussen de 
handelswaarde van de desbetreffende 
producten en die van varkenskarkassen.
(c) Voor andere dan producten van 
standaardkwaliteit wordt de 
interventieprijs gerelateerd aan de prijzen 
die gelden voor de respectieve 
standaardkwaliteit en worden in de 
berekening de kwaliteitsverschillen ten 
opzichte van de standaardkwaliteit 
verdisconteerd.  Deze prijs geldt voor 
vastgestelde kwaliteit.

Or. ro

Motivering

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.
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Amendement 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 31 – lid 1 – letter i) – letter c ter bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter bis) steun aan particuliere opslag 
van graan, maïs, gerst en sorgho.

Or. hu

Motivering

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Amendement 105
Paulo Casaca 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie IV – artikel 26 – letter a – punt ii bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) aan artikel 26, tweede alinea, letter
a) van Verordening (EG) nr. 1234/2007, 
laatstelijk gewijzigd middels Verordening 
(EG) nr. 361/2008, wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"(iv) te worden gebruikt in het kader van 
de specifieke voorzieningsregeling in 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 
247/2006." 

Or. pt
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Motivering

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Amendement 106
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie IV – artikel 26 – letter a – punt ii bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) aan artikel 26, tweede alinea, letter 
a) van Verordening (EG) nr. 1234/2007, 
laatstelijk gewijzigd middels Verordening 
(EG) nr. 361/2008, wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"(iv) te worden gebruikt in het kader van 
de specifieke voorzieningsregeling in 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 
247/2006." 

Or. pt

Motivering

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.
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Amendement 107
Ilda Figueiredo 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie II – artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In deel II, titel 1, wordt subsectie 
IV bis ingevoegd:

"Subsectie IV bis
Risico- en crisisbeheer
Publieke verzekering

1. De Gemeenschap heeft een publieke 
landbouwverzekering in het leven 
geroepen, die gefinancierd wordt uit 
communautaire fondsen en die het 
mogelijk maakt landbouwers een 
minimum inkomen te garanderen in geval 
van natuurrampen zoals droogte, storm, 
hagel, bosbranden en epidemieën. 
2. De publieke landbouwverzekering kan 
worden onderverdeeld in 
bedrijfsverzekering, inkomensverzekering, 
teeltverzekering en compensatiefonds."

Or. pt

Motivering

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.
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Amendement 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie II – subsectie II – artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In deel II, titel I, wordt hoofdstuk 
IV bis ingevoegd: 
HOOFDSTUK IV bis
Risicobeheer
Sectie I
Landbouwverzekering
Artikel 112 bis
Landbouwverzekering
1. De lidstaten kunnen financieel 
bijdragen in verzekeringspremies voor 
economische verliezen door 
natuurrampen, ongunstige 
weersomstandigheden of dier- of 
plantenziekten
Voor de toepassing van dit artikel: 
wordt onder “ongunstige 
weersomstandigheden” verstaan 
weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste 
drie jaar of de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste 
en de laagste productie niet meegerekend.
wordt onder “economische verliezen” 
verstaan aanvullende kosten die een 
landbouwer maakt als gevolg van door 
hem genomen uitzonderlijke maatregelen 
om het aanbod op de betrokken markt of 
substantieel productieverlies te 
verminderen. Kosten die in aanmerking 
komen voor compensatie op grond van 
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andere communautaire bepalingen en 
kosten als gevolg van de toepassing van 
andere gezondheids-, veterinaire of 
fytosanitaire maatregelen worden niet als 
economische verliezen beschouwd.
2. De financiële bijdrage voor de 
landbouwer wordt vastgesteld op 80% of 
50% van de verschuldigde 
verzekeringspremie, overeenkomstig de 
criteria die zijn vastgelegd in artikel 12, 
punt 2, van Verordening (EG) nr. 
1857/2007 van de Commissie
De lidstaten kunnen het bedrag van de 
voor de financiële bijdrage in aanmerking 
komende premie koppelen aan een 
adequaat maximum.
3. De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de totale 
kosten van de vervanging van de in lid 1 
bedoelde verliezen en zijn niet gekoppeld 
aan eisen inzake wat of hoeveel nadien 
moet worden geproduceerd.
4. De financiële bijdrage wordt 
rechtstreeks aan de betrokken landbouwer 
betaald.
5. De uitgaven van de lidstaten voor de 
verlening van deze financiële bijdragen 
worden door de Gemeenschap 
meegefinancierd uit de in artikel 68, lid 1, 
bedoelde middelen tegen een niveau van 
40% van de overeenkomstig lid 2 van het 
onderhavige artikel vastgestelde 
subsidiabele bedragen van de 
verzekeringspremie.
Het bepaalde in de eerste alinea doet op 
geen enkele wijze afbreuk aan 
bevoegdheden van de lidstaten om hun 
deelname in de financiering van de 
financiële bijdragen geheel of gedeeltelijk 
te dekken aan de hand van in de 
betrokken sectoren toegepaste verplichte 
systemen voor collectieve 
verantwoordelijkheid. 
6. De financiële bijdrage mag de werking 
van de interne markt voor 
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verzekeringsdiensten niet belemmeren. De 
verlening van de financiële bijdrage mag 
niet worden beperkt tot door één 
verzekeringsonderneming of één groep 
ondernemingen aangeboden 
verzekeringen, noch worden gekoppeld 
aan de voorwaarde dat de verzekering 
moet worden afgesloten bij een in de 
betrokken lidstaat gevestigde 
onderneming.
Afdeling 2
Onderlinge fondsen
Artikel 112 ter
1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen de landbouwers vergoeden voor 
economische verliezen als gevolg van 
natuurrampen, ongunstige 
weersomstandigheden of de uitbraak van 
dier- of een plantenziekten.
Voor de toepassing van dit artikel:
wordt onder “onderling fonds” verstaan 
een systeem dat de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
accrediteren om aangesloten landbouwers 
in de gelegenheid te stellen zich te 
verzekeren tegen economische verliezen 
van hun bedrijf als gevolg van 
natuurrampen, ongunstige 
weersomstandigheden en dier- of 
plantenziekten 
wordt onder “ongunstige 
weersomstandigheden” verstaan 
weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste 
drie jaar of de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste 
en de laagste productie niet meegerekend.
wordt onder “economische verliezen” 
verstaan alle aanvullende kosten die een 
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landbouwer maakt als gevolg van door 
hem genomen uitzonderlijke maatregelen 
om het aanbod op de betrokken markt of 
substantieel productieverlies te 
verminderen. Kosten die in aanmerking 
komen voor compensatie op grond van 
andere communautaire bepalingen en 
kosten als gevolg van de toepassing van 
andere gezondheids-, veterinaire of 
fytosanitaire maatregelen worden niet als 
economische verliezen beschouwd.
3. De uit de onderlinge fondsen 
gefinancierde vergoeding wordt 
rechtstreeks aan de aangesloten, door de 
economische verliezen getroffen 
landbouwers betaald.
De onderlinge fondsen waaruit de 
vergoeding wordt gefinancierd, bestaan 
uit:
(a) door de aangesloten landbouwers in 
het fonds gestorte kapitaalvoorraden, 
en/of
(b) door de fondsen afgesloten 
commerciële leningen. Initiële 
kapitaalvoorraden worden niet 
gefinancierd met openbare middelen.
4. De in lid 1 bedoelde financiële 
bijdragen kunnen betrekking hebben op:
(a) de administratieve kosten van de 
oprichting van onderlinge fondsen, 
gespreid over maximaal drie jaar,
(b) de terugbetaling van het kapitaal en de 
betaling van de rente voor commerciële 
leningen die het onderling fonds heeft 
afgesloten ter financiering van de voor de 
landbouwers bestemde vergoeding,
(c) de bedragen die het onderling fonds 
uit zijn kapitaalvoorraden betaalt in de 
vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers.
De minimum- en maximumlooptijd van de 
commerciële leningen waarvoor een 
financiële bijdrage kan worden verleend, 
wordt door de Commissie vastgesteld 
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volgens de in artikel 128, lid 2, bedoelde 
procedure.
Wanneer het fonds overeenkomstig de 
eerste alinea, onder c), een vergoeding 
betaalt, volgt de openbare financiële 
bijdrage hetzelfde ritme als een 
commerciële lening met een minimale 
looptijd. 
5. De financiële bijdrage bedraagt niet 
meer dan 80% van de in lid 4 bedoelde 
kosten. Niet door de financiële bijdragen 
gedekte kosten zijn ten laste van de 
aangesloten landbouwers.
De lidstaten kunnen de voor de financiële 
bijdrage in aanmerking komende kosten 
beperken aan de hand van:
(a) maxima per fonds, 
(b) adequate maxima per eenheid.
6. De middelen die de lidstaten aan de 
financiële bijdragen uitgeven, worden 
door de Gemeenschap met de in artikel 
68, lid 1, bedoelde middelen 
meegefinancierd op een niveau van 40% 
van de op grond van lid 4 in aanmerking 
komende bedragen.
Het bepaalde in de eerste alinea doet op 
geen enkele wijze afbreuk aan de 
bevoegdheid van de lidstaten om hun 
deelname in de financiering van de 
financiële bijdragen geheel of gedeeltelijk 
te verhalen op de in de betrokken sectoren 
toegepaste verplichte systemen voor 
collectieve verantwoordelijkheid.
7. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast voor de oprichting en het beheer van 
de onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de toekenning van 
compensatiebetalingen aan landbouwers 
in crisissituaties, of voor het beheer van 
en de controle op deze voorschriften. Vòòr 
toepassing daarvan informeren de 
lidstaten het beheerscomité van de GMO, 
in verband met de coördinatie van acties 
op communautair niveau.
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Or. es

Motivering

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Amendement 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie III – subsectie I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Deel II, titel I, hoofdstuk I, sectie III, 
subsectie I wordt geschrapt.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Amendement 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk I – sectie III – subsectie I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Deel II, titel I, hoofdstuk I, sectie III, 
subsectie I wordt geschrapt.

Schrappen
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Or. it

Amendement 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Artikel 28 wordt vervangen door:
"Artikel 28

Subsidiabele producten
1. Steun voor particuliere opslag wordt 
toegekend voor onderstaande producten 
onder de voorwaarden in dit artikel, maar 
laat de aanvullende eisen en voorwaarden 
die de Commissie heeft vastgelegd in de 
zin van artikel 43, onverlet:
(i) grana padano van tenminste negen 
maanden;
(ii) parmigiano reggiano van tenminste 
vijftien maanden;
(iii) provolone van tenminste drie 
maanden".

Or. it

Motivering

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.
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Amendement 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 5 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Artikel 29 van Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 wordt geschrapt.

Or. it

Amendement 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
(a) Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
(i) na het bepaalde onder c), worden de 
volgende punten ingevoegd:
(c bis) in een erkend bedrijf van de 
Gemeenschap uit room of melk 
geproduceerde ongezouten boter met een 
minimumgehalte aan botervet van 82 
gewichtspercenten, een maximumgehalte 
aan niet vette droge stof van 2 
gewichtspercenten en een 
maximumgehalte aan water van 16 
gewichtspercenten;
(c ter) in een erkend bedrijf van de 
Gemeenschap uit room of melk 
geproduceerde gezouten boter met een 
minimumgehalte aan botervet van 80 
gewichtspercenten, een maximumgehalte 
aan niet vette droge stof van 2 
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gewichtspercenten, een maximumgehalte 
aan water van 16 gewichtspercenten, en 
een maximumgehalte aan zout van 2 
gewichtspercenten;"
(ii) het bepaalde onder e), wordt 
geschrapt.
(b) De tweede alinea van lid 2 wordt 
geschrapt. 

Or. fr

Motivering

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Amendement 114
Giuseppe Castiglione

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 31 – letters a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het bepaalde onder e), wordt 
geschrapt.

Schrappen

Or. it

Amendement 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 31 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het bepaalde onder e), wordt 
geschrapt.

Schrappen
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Or. it

Motivering

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Amendement 116
Giuseppe Castiglione 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 31 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De tweede alinea van lid 2 wordt 
geschrapt.

Schrappen

Or. it

Amendement 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 31 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De tweede alinea van lid 2 wordt 
geschrapt.

Schrappen

Or. it

Motivering

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.
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Amendement 118
Giuseppe Castiglione 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 36 wordt geschrapt. Schrappen

Or. it

Motivering

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Amendement 119
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 36 wordt geschrapt. Schrappen

Or. de

Motivering

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Amendement 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 36 wordt geschrapt. Schrappen

Or. it

Motivering

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Amendement 121
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 10
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 43 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de eisen en voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan door de in artikel 10 
genoemde producten die voor openbare 
interventie worden aangekocht en door de 
in artikel 31 genoemde producten 
waarvoor steun voor openbare opslag 
wordt verleend, met name wat betreft 
kwaliteit, kwaliteitsgroepen, 
kwaliteitsklassen, categorieën, 
hoeveelheden, verpakking inclusief 
etikettering, houdbaarheid, bewaring, het 
productstadium waarop de interventieprijs 
betrekking heeft, en de duur van de 

Schrappen
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particuliere opslag;” 

Or. es

Motivering

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Amendement 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Artikel 44 wordt geschrapt. Schrappen

Or. en

Amendement 123
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 55 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het besluit dat de Raad in juni 2003 
heeft genomen, wordt gewijzigd in die zin 
dat het bestaande stelsel van nationale 
melkquota tot na 2015 wordt verlengd.

Or. pt
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Motivering

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à 
concentração e intensificação da produção.

Amendement 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 55 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uiterlijk op 31 juni 2010 legt de 
Commissie een effectanalyse voor inzake 
de diverse opties voor een kwantitatieve 
marktregeling voor melk, al naar gelang 
de behoefte.
Over de wijzigingen in de melksector 
wordt een besluit genomen in het kader 
van een specifiek wetgevingsvoorstel;

Or. de

Motivering

Amendement 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 66 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 66 van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 wordt het volgende lid 
1 bis toegevoegd:
1 bis. De globale verhoging van de quota 
voor iedere lidstaat in de periode van 
2009/2010 tot 2014/2015, wordt met 
ingang van 1 april 2009 anticiperend 
toegepast, voor zover dit nodig is ter 
dekking van de mogelijke overschrijding 
van de nationale quota, bedoeld in bijlage 
IX, punt 1. 

Or. it

Motivering

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Amendement 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 66 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 66 van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 wordt het volgende lid 
3 bis toegevoegd:
3 bis. nationale staten die specifieke 
behoeften hebben in verband met de 
aanpassing van de sector, kunnen, 
afhankelijk van de situatie in hun sector, 
grotere quotaverhogingen vaststellen dan 
de globale stijging van 5% die geldt voor 
de EU als geheel. 
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Or. es

Amendement 127
Jan Mulder 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 66 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 66 van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
5 bis. De nationale quota stijgen, in de 
huidige periode en tot de opheffing van de 
quota, ieder jaar met 3%, overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage I. 

Or. en

Amendement 128
Niels Busk 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 66 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 66 van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
5 bis. De nationale quota stijgen, in de 
huidige periode en tot de opheffing van de 
quota, ieder jaar met 2%, overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage I. 

Or. en
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Amendement 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 66 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 66 van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
5 ter. De lidstaten kunnen tijdelijke 
quotaverhogingen toepassen, die 
gebaseerd zijn op de onderbesteding van 
de melkquota in de andere lidstaten, mits 
zij kunnen aantonen dat in hun 
melksector wellicht geen "zachte 
landing" zal plaatsvinden in het kader 
van algemene regelgeving. Daartoe 
berekent de Commissie ieder jaar de 
onderbesteding van de melkquota. De 
Commissie evalueert eventuele verzoeken 
van de lidstaten voor aanvullende 
verhogingen van de quota en komt aan 
het begin van ieder verkoopseizoen met 
een voorstel voor de tijdelijke toewijzing 
van productiequota. Deze tijdelijke quota 
voor een bepaald verkoopseizoen liggen 
altijd onder het niveau van de 
onderbesteding van de quota voor het 
voorafgaande verkoopseizoen. De 
Commissie kan worden bijgestaan door 
het comité, bedoeld in artikel 195, lid 1. 

Or. en

Amendement 130
Astrid Lulling 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 78 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er vindt een heffing plaats op 
overschotten van melk en andere 
zuivelproducten, die boven de nationale 
quota in de handel worden gebracht en 
wordt vastgesteld volgens subsectie II, 
indien na compensatie op communautair 
niveau een netto-overschot resteert
Deze heffing wordt voor 100 kilo melk 
vastgesteld op 27,83 EUR voor de 
verkoopseizoenen 2008/2009 en 
2009/2010,
op 23,19 EUR voor het verkoopseizoen 
2010/2011
op 18,55 EUR voor het verkoopseizoen 
2011/2012,
op 13,91 EUR voor het verkoopseizoen 
2012/2013,
op 9,27 EUR voor het verkoopseizoen 
2013/2014,
op 4,64 EUR voor het verkoopseizoen 
2014/2015,

Or. en

Amendement 131
Jan Mulder, Niels Busk 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 78 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Artikel 78, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 wordt vervangen 
door:
1. Er vindt een heffing plaats op 
overschotten van melk en andere 
zuivelproducten, die boven de nationale 
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quota in de handel worden gebracht en 
wordt vastgesteld volgens subsectie II.
De heffing voor 100 kilo melk wordt als 
volgt vastgesteld voor de 
verkoopseizoenen tot 2015:
(a) 2009/2010: 20,00 euro,
(b) 2010/2011: 18,00 euro,
(c) 2011/2012: 16,00 euro,
(d) 2012/2013: 14,00 euro,
(e) 2013/2014: 12,00 euro,
(f) 2014/2015: 10,00 euro.
De Commissie, bijgestaan door het in 
artikel 195, lid 1 bedoelde comité, kan 
echter, al naar gelang de marktsituatie, 
besluiten de heffing voor een bepaald 
verkoopseizoen te verlagen tot onder de in 
dit artikel genoemde niveaus. 

Or. en

Motivering

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Amendement 132
Carmen Fraga Estévez 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit tarief zal op grond van de procedure 
in artikel 95 naar beneden worden 
bijgesteld in landen waarin de 
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productiequota van oudsher onder het 
niveau van de binnenlandse consumptie 
liggen. 

Or. es

Amendement 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Artikel 78, lid 2 wordt vervangen 
door:
"2. Onverminderd de proportionele 
hertoewijzing van overschotten uit de niet-
bestede referentiehoeveelheden op het 
niveau van de Europese Unie, zijn de 
lidstaten de Gemeenschap de heffing 
verschuldigd over de overschotten als 
gevolg van de overschrijding van de 
nationale quota, die op nationaal niveau 
afzonderlijk zijn vastgesteld voor 
leveringen en rechtstreekse verkoop en zij 
storten tussen 16 oktober en 30 november, 
volgende op de desbetreffende periode van 
12 maanden, 99% van het verschuldigde 
bedrag aan het EOGFL." 

Or. it

Motivering

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.
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Amendement 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 78 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) In artikel 78 van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"3 bis. alle inkomsten uit betalingen als 
extra heffing aan de EU en alle op de 
landbouwbegroting bereikte besparingen, 
zouden ten goede moeten komen aan het 
zuivelfonds, zodat flankerende 
maatregelen kunnen worden genomen in 
de melksector. 
Volgens artikel 68 (algemene regels) van 
Verordening (EG) nr. ...../2008 (nieuwe 
verordening over rechtstreekse 
betalingen), mogen financiële 
maatregelen niet worden genomen door 
middel van het bestaande stelsel."

Or. de

Motivering

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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