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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de hand van wijzigingen van de Verordeningen 
(EG) nr. 320/2006, (EG) nr. 1234/2007, (EG) nr. 3/2008 en (EG) nr. […]/2008 
(COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0306),

– gelet op de artikelen 36 en 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door 
de Raad is geraadpleegd (C6-0241/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

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 

(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 
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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 nul interventieniveau voor andere 
voedselgranen dan maïs enerzijds en de 
hervorming van de interventieregeling voor 
maïs anderzijds zouden in deze constellatie 
interventiemogelijk maken zonder dat dit 
negatieve gevolgen zou hebben voor de 
markt voor granen in het algemeen. 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 nul interventieniveau 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 
te fungeren veeleer dan als een factor die 
de prijsvorming beïnvloedt, verliezen de 

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 nul interventieniveau voor andere 
voedselgranen dan maïs enerzijds en de 
hervorming van de interventieregeling voor 
maïs anderzijds zouden in deze constellatie 
interventiemogelijk maken zonder dat dit 
negatieve gevolgen zou hebben voor de 
markt voorgranen in het algemeen. 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 nul interventieniveau 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 
te fungeren, dient de interventie pas in de 
laatste maanden van het verkoopseizoen 
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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.

plaats te vinden.

Or. fr

Motivering

Het toepassen van de interventie enkele maanden voor het einde van het verkoopseizoen 
voorkomt speculatie terwijl de interventie zijn functie als veiligheidsnet behoudt.

Amendement 2

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. Aangezien jarenlang geen 
gebruik is gemaakt van 
interventieaankopen voor varkensvlees en 
gezien de marktsituatie en -vooruitzichten, 
dient voor het behoud van een 
veiligheidsnet, het beginsel van de 
interventie te worden gehandhaafd - een 
omslag van de marktsituatie om sanitaire 
of andere redenen kan nooit worden 
uitgesloten - maar de interventie te 
worden teruggebracht tot nul.  

Or. fr
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Amendement 3

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 komen. 

Schrappen.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Agenda 2000 voorzag in een 
stijging met 2,4% van de totale 
referentiehoeveelheden voor melk in de 
EU. Dit heeft enerzijds de vorm 
aangenomen van specifieke nationale 
verhogingen voor Italië, Spanje, 
Griekenland, de Ierse Republiek en 
Noord-Ierland voor een tweejarige 
periode van 2000/01 tot 2001/02 en 
anderzijds, van een lineaire verhoging 
met 1,5% van de melkquota over een 
periode van drie jaar van 2006/07 tot 
2008/09, voor alle lidstaten zonder 
specifieke quotaverhogingen. In het 
compromis van juni 2003 heeft de Raad 
ermee ingestemd het bestaande 
quotastelsel voor melk te handhaven tot 
2014/15. Griekenland werd een 
quotumverhoging van 120.000 ton en de 
Azoren (die in 2003/04 een verhoging met 
73.000 ton en in 2004/05 met 61.500 ton 
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hadden gekregen) werden met ingang van 
2005/06 een verhoging met 50.000 ton 
toegekend. Voor de EU-27 is 
overeenstemming bereikt over een extra 
2% quotaverhoging voor het jaar 2008/09.

Or. en

Motivering
The proposed quota increases are part of historical development which should have its place 
in the recitals of the Health Check proposal.

Amendement 5

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Motivering
EU-wide a situation of under-usage of milk quotas appears. De cijfers voor 2006/07 laten een 
netto onderbesteding zien van 1,9 miljoen ton op EU-niveau; de productie van 18 van de 27 
lidstaten ligt onder hun nationale quota. Provisional figures for 2007/08 show a similar 
situation. The draftsman proposes, additionally to the already agreed 2% increase for 
2008/09, to support the 1% increase of milk quota for the marketing years 2009/10 and 
2010/11. The draftsman wants to reassess the market situation for the subsequent quota years 
as milk market evolves rapidly.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Er is sprake van een netto 
onderbesteding van de melkquota op EU-
niveau.

Or. en

Motivering
In geheel Europa is sprake van een onderbesteding van de melkquota. De cijfers voor 
2006/07 laten een netto onderbesteding zien van 1,9 miljoen ton op EU-niveau; de productie 
van 18 van de 27 lidstaten ligt onder hun nationale quota. De Europese Commissie verwacht 
voor het lopende jaar 2007/2008 een onderbesteding van 3 miljoen ton. (precieze cijfers zijn 
pas in september 2008 beschikbaar). 
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Amendement 7

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 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.

Or. fr

Amendement 8

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 

(14) Het verslag van de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad over 
de sector vlas en hennep 
(COM(2008)0307) bewijst de zin en de 
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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.

doeltreffendheid van het instrument voor 
steun aan de verwerking van vlas en 
hennep. De Commissie bevestigt de 
bijzonder positieve gevolgen van de vlas-
en hennepteelt voor de bescherming van 
het milieu en de biodiversiteit, met name 
door het bevorderen van wisselbouw, voor 
het scheppen en behouden van 
werkgelegenheid in zwakke regio's en 
voor de ontwikkeling van nieuwe 
industriële afzetmarkten, met name voor 
biomaterialen.  Tenslotte vestigt de 
Commissie de aandacht op de vitale 
belangen die geschaad worden door het 
verdwijnen van het hulpinstrument. Het 
bestaande instrument dient dan ook 
tenminste tot het verkoopseizoen 
2012/2013 te worden gehandhaafd. 

Or. fr

Amendement 9

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 

Schrappen.
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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.

Or. fr

Amendement 10

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. fr
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Amendement 11

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 
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. fr

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Producentenorganisaties kunnen een 
nuttige rol spelen bij het bundelen van het 
aanbod in sectoren met een onevenwichtige 
concentratie van producenten en kopers. 
Daarom moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen om 
producentenorganisaties in alle sectoren als 
dusdanig te erkennen.

(19) Al kunnen de oogstverzekering of de 
onderlinge fondsen een bijdrage leveren 
aan een curatief risicobeheer, kan dit 
beheer op economisch en sociaal gebied 
een kostbare zaak worden, parallel 
hieraan moet dus de ontwikkeling worden 
bevorderd van instrumenten voor een 
preventief risicobeheer. 
Producentenorganisaties zoals 
brancheorganisaties kunnen een 
belangrijke rol spelen in dit preventieve 
beheer met name bij het bundelen van het 
aanbod in sectoren met een 
onevenwichtige concentratie van 
producenten en kopers of door verbetering 
van de kennis van de markt. Daarom 
moeten de lidstaten de mogelijkheid 
krijgen om producentenorganisaties en 
brancheorganisaties in alle sectoren als 
dusdanig te erkennen. 
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Or. fr

Motivering

Op het punt van crisisbeheersing moet vooruitzien een primair doel worden want een aanpak 
achteraf kan leiden tot hoge kosten voor economie en werkgelegenheid. 

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Er dient gebruik te worden 
gemaakt van de huidige conjunctuur om 
een positief signaal te geven aan de 
ontwikkelingslanden die sinds lang de 
opheffing verlangen van exportsteun die 
worden toegepast door de meeste 
graanexporterende, geïndustrialiseerde 
landen. 

Or. fr

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Lid 2 wordt geschrapt. Schrappen.

Or. fr

Motivering

Al heeft er lange tijd geen interventie meer plaatsgehad voor varkensvlees, is het niet redelijk 
deze te willen afschaffen. Enerzijds omdat er altijd nieuwe epidemieën kunnen optreden die 
ernstige problemen op de markt veroorzaken, anderzijds wegens de geheel nieuwe situatie op 
de graanmarkt. 
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Amendement 15

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 a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor granen, van 1 november tot en met 
31 mei;

(a) voor granen, van 1 maart tot en met 31 
mei;

Or. fr

Motivering

Het is beter in plaats van een inschrijvingssysteem dat kan leiden tot prijsverlagingen, de 
interventieperiode te beperken tot enkele maanden voor het einde van het verkoopseizoen 
waardoor het systeem zijn ware rol van veiligheidsnet kan spelen en speculatie kan 
voorkomen.

Amendement 16

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 c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) voor rundvlees en varkensvlees, 
gedurende om het even welk 
verkoopseizoen;

Or. fr

Amendement 17

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 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) wordt door de Commissie geopend 
voor varkensvlees, zonder hulp van het in 
artikel 195, lid 1 bedoelde Comité, indien, 
tijdens een representatieve periode de 
gemiddelde marktprijs voor hele geslachte 
dieren zoals vastgesteld op basis van de in 
elke lidstaat op de representatieve 
markten van de Gemeenschap genoteerde 
prijzen en zoals het gewogen middels 
coëfficiënten die de relatieve omvang van 
het varkensbestand in elke lidstaat 
weerspiegelen, minder dan 103% van de
referentieprijs bedraagt en waarschijnlijk 
zal blijven bedragen.  

Or. fr

Amendement 18

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 d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) voor varkensvlees, nul ton voor het 
tijdvak genoemd in artikel 11, onder 
letter a). 

Or. fr

Motivering

Als interventie voor varkensvlees weer wordt ingevoerd, moet die op nul worden gesteld, 
waardoor het een veiligheidsnet wordt zonder budgettaire gevolgen. zolang de situatie in de 
sector normaal blijft. 
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Deel II, titel I, hoofdstuk I, sectie II, 
subsectie III, wordt vervangen door:

Schrappen.

"Subsectie III

Interventieprijzen

Artikel 18
Interventieprijzen

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.

2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
interventieprijs mag niet hoger zijn dan:

(a) voor granen, de betrokken 
referentieprijs;

(b) voor rundvlees, de in een lidstaat of 
een regio van de lidstaat genoteerde 
gemiddelde marktprijs, verhoogd met een 
door de Commissie op basis van objectieve 
criteria vastgesteld bedrag;

(c) voor boter, 90% van de referentieprijs;
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(d) voor mageremelkpoeder, de 
referentieprijs.

3. De interventieprijs voor suiker is 80% 
van de referentieprijs die wordt 
vastgesteld voor het verkoopseizoen 
volgende op dat waarin het aanbod is 
gedaan. Als de kwaliteit van de aan het 
betaalorgaan aangeboden suiker evenwel 
afwijkt van de in punt B van bijlage IV 
gedefinieerde standaardkwaliteit 
waarvoor de referentieprijs is vastgesteld, 
wordt de interventieprijs 
dienovereenkomstig verhoogd of 
verlaagd."

Or. fr

Motivering

Een algemeen toegepast inschrijvingssysteem zou een ongewenst effect kunnen hebben op de 
prijzen en belangrijke negatieve gevolgen kunnen hebben.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i) letter c) wordt vervangen door:

"(c) vers vlees of diepvriesvlees van 
runderen, die twaalf maanden of ouder 
zijn overeenkomstig de definitie en de 
indeling in bijlage XI bis en grote 
runderen, die worden aangeboden als 
heel geslachte dieren, half geslachte 
dieren, voorstuk of achterstuk, die zijn 
ingedeeld volgens het communautaire 
schema voor grote runderen, in artikel 42, 
lid 1;"
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Or. fr

Motivering

Kalfsvlees kan niet worden toegelaten tot particuliere opslag al is het aan dezelfde 
omstandigheden blootgesteld als andere vleessoorten. Aangezien dit vlees thans 
geïdentificeerd kan worden en traceerbaar is, kan de uitsluiting ervan niet langer worden 
gerechtvaardigd. 

Amendement 21

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 particuliere opslag;” 

(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, en wat varkensvlees betreft, 
volgens de bedoelde productlijst, 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 particuliere opslag;” 

Or. fr

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 44
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Artikel 44 wordt geschrapt. Schrappen.

Or. fr

Motivering

Deze bepaling heeft haar doeltreffendheid bewezen in ernstige crisissituaties, zoals tijdens de 
gekkekoeienziekte in 2001. Niettemin wil de Commissie deze bepaling schrappen en 
rechtvaardigt dit met de invoering van een onderling fonds voor dier- en plantenziektes. Het 
gaat echter om aanvullende maar geenszins identieke maatregelen. Nu nieuwe, agressieve 
dierziektes zoals blauwtong zich openbaren, moet, uitgaande van het voorzorgsbeginsel, 
artikel 44 worden gehandhaafd.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 12 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Lid 1 wordt vervangen door: Schrappen.
1. De Gemeenschap neemt deel in de 
financiering van de in artikel 45 bedoelde 
buitengewone marktondersteunende 
maatregelen ten bedrage van 50% van de 
door de lidstaten ten laste genomen 
uitgaven.

Or. fr

Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 78 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 78 van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 wordt het volgende lid 
3 bis toegevoegd:

"3 bis. De totale inkomsten die het gevolg 
zijn van de betalingen van de 
superheffing aan de EU en van 
besparingen in verband met het 
schrappen van marktmaatregelen in de 
melksector, moeten in een fonds vloeien 
ter bevordering van het 
herstructureringsproces in de Europese 
zuivelsector.
Maatregelen die gefinancierd worden uit 
hoofde van artikel 68 (Algemene 
voorschriften) van Verordening (EG) nr, 
(...)/2008 (nieuwe verordening over 
rechtstreekse betalingen) worden niet uit 
hoofde van de onderhavige regeling 
betaald." 

Or. en

Motivering

The dairy sector is a sensitive sector. Money collected and saved by and in the dairy sector 
should be used for facilitating and restructuring this sector.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 17
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – titel I – hoofdstuk IV – sectie I – subsectie I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deel II, titel I, hoofdstuk IV, sectie I, 
subsectie I wordt geschrapt.

Schrappen.

Or. fr
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Motivering

Om redenen die al in het kader van de amendementen op Verordening 1782/2003 zijn 
uitgelegd, dient deze steun niet te worden afgeschaft. 

Amendement 26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 18 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 91 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) In artikel 91, lid 1, wordt alinea 2 
vervangen door:
Tijdens de verkoopseizoenen 2009/2010 
tot 2012/2013 wordt onder dezelfde 
voorwaarden ook steun verleend voor de 
verwerking van stro van kort vezelvlas en 
van vezelhennep .”

Or. fr

Amendement 27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 19
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 92 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 91 bedoelde 
verwerkingssteun bedraagt voor lange 
vlasvezels: 

1. De in artikel 91 bedoelde 
verwerkingssteun bedraagt voor lange 
vlasvezels:

(a) 200 euro voor de verkoopseizoenen 
2009/2010 en 2010/2011; en

(a) voor lange vlasvezels: 160 euro per ton
voor de verkoopseizoenen 2009/2010 tot 
en met 2012/13.

(b) 100 euro voor de verkoopseizoenen 
2011/2012 en 2012/2013;

(b) voor korte vlasvezels en voor 
hennepvezels met maximaal 7,5 % 
onzuiverheden en scheven: 90 euro per 
ton voor de verkoopseizoenen 2009/2010 
tot en met 2012/2013.
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De lidstaat kan evenwel, op grond van de 
traditionele afzet, ook de volgende steun 
toekennen:
(a) voor korte vlasvezels met een gehalte 
aan onzuiverheden en scheven van 7,5 tot 
15%,
(b) voor hennepvezels met een gehalte aan 
onzuiverheden en scheven van 7,5 tot 25 
%.
In de in de tweede alinea bedoelde 
gevallen kent de lidstaat de steun toe voor 
een hoeveelheid die op basis van 7,5% 
onzuiverheden en scheven ten hoogste 
gelĳk is aan de geproduceerde 
hoeveelheid.

Or. fr

Amendement 28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 20 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 94 – lid 1 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) In artikel 94 komt lid 1 als volgt te 
luiden:
1 bis. Voor korte vlasvezels en voor 
hennepvezels waarvoor steun kan worden 
verleend, wordt voor het verkoopseizoen 
2008/2010 een gegarandeerde 
maximumhoeveelheid van 147 265 ton 
vastgesteld. Die hoeveelheid wordt 
overeenkomstig punt A.II van bijlage XI 
in de vorm van gegarandeerde nationale 
hoeveelheden over bepaalde lidstaten 
verdeeld.”

Or. fr
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 20 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 94 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) Artikel 94 komt als volgt te 
luiden:
Tijdens de verkoopseizoenen 2009/2010 
tot 2012/2013 voor de oppervlakten vlas in 
de gebieden I en II als omschreven in 
punt A.III van bijlage XI, ten aanzien 
waarvan voor de productie van stro:

(a) een aankoop-verkoopcontract of een 
verbintenis is aangegaan als bedoeld in 
artikel 91, lid 1, en 

(b) steun voor de verwerking tot lange 
vezels wordt verleend, een aanvullende 
steun wordt toegekende aan de eerste 
erkende verwerker..

De aanvullende steun bedraagt 120 euro 
per hectare in gebied I en 50 euro per 
hectare in gebied II.”

Or. fr

Amendement 30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 24
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Artikel 101 wordt geschrapt. (24) Artikel 101 wordt vervangen door:
"Artikel 101

Hulp bij de aankoop van melkproducten 
door organisaties zonder winstoogmerk 

Wanneer overschotten van 
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zuivelproducten ontstaan of dreigen te 
ontstaan, kan de Commissie onder door 
haar vast te stellen voorwaarden besluiten 
steun te verlenen om het mogelijk te 
maken dat room, boter en 
boterconcentraat tegen verlaagde prijs 
worden aangekocht door instellingen en 
collectiviteiten zonder winstoogmerk."

Or. fr

Motivering

Men kan instemmen met de afschaffing van steun voor commerciële doeleinden, maar om 
maatschappelijke redenen moet hij worden gehandhaafd voor verenigingen zonder 
winstoogmerk. 

Amendement 31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 26 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 104 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Artikel 104, lid 2 wordt vervangen 
door:

"2. Het fonds wordt voor de kalenderjaren 
2010, 2011 en 2012 gefinancierd 
overeenkomstig artikel (...) (Steun voor 
tabak) van verordening (EG) nr (..) 2008 
(nieuwe verordening over rechtstreekse 
betalingen)" 

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van het amendement op de verordening over rechtstreekse betalingen, als 
gevolg van de goedkeuring door het Europees Parlement, in mei jl. 
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 27 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Hoofdstuk IV bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) In deel II, titel I, wordt hoofdstuk 
IV bis ingevoegd:

HOOFDSTUK IV bis

Risicobeheer

Sectie I

Oogstverzekering

Artikel 112 bis

Oogstverzekering

1. De lidstaten kunnen financieel 
bijdragen in premies om de oogst te 
verzekeren tegen door ongunstige 
weersomstandigheden veroorzaakte 
verliezen.
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.
2. Deze financiële bijdrage wordt 
vastgesteld op 60% van de 
verzekeringspremie op individuele basis 
of, in voorkomend geval, op collectieve 
basis wanneer het verzekeringscontract is 
afgesloten door een 
producentenorganisatie. De lidstaten 
kunnen besluiten om in het licht van de 
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weersomstandigheden of de situatie van 
de betrokken sector de financiële bijdrage 
tot 70% te verhogen.
De lidstaten kunnen het bedrag van de 
voor de financiële bijdrage in aanmerking 
komende premie koppelen aan een 
adequaat maximum.

3. Er wordt slechts in dekking door de 
oogstverzekering voorzien indien de 
ongunstige weersomstandigheden 
officieel als zodanig zijn erkend door de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat. 
4. 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.
5. De financiële bijdrage wordt 
rechtstreeks aan de betrokken landbouwer 
uitbetaald, of, in voorkomend geval, aan 
de producentenorganisatie die het 
contract, gezien het grote aantal leden,
heeft ondertekend.
6. De uitgaven van de lidstaten in verband 
met de toekenning van financiële 
bijdragen worden door de Gemeenschap 
medegefinancierd uit de middelen bedoeld 
in artikel (...) (Steun in het kader van de 
GMO) van Verordening (EG) nr. 
(...)/2008 (nieuwe verordening over de 
rechtstreekse betalingen), tegen een tarief 
van 40% van de aanmerking komende 
bedragen die vastgesteld zijn 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel. 

Voor de nieuwe lidstaten wordt het in de 
eerste alinea bedoelde tarief echter tot 
70% verhoogd.

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 
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te dekken aan de hand van in de 
betrokken sectoren toegepaste verplichte 
systemen voor collectieve 
verantwoordelijkheid.

7. De financiële bijdrage mag de werking 
van de interne markt voor 
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.

Sectie II

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten
Artikel 112 ter

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten

1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen de landbouwers vergoeden voor 
economische verliezen als gevolg van de 
uitbraak van een dier- of een 
plantenziekte. Deze fondsen kunnen 
worden beheerd door 
producentenorganisaties en/og 
brancheorganisaties onder voorwaarden 
vastgesteld in de artikelen 122 en 123.
2. Voor de toepassing van dit artikel:

(a) 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 
als gevolg van de uitbraak van een dier-
of plantenziekte, en hun zonodig 
compensatiebetalingen toe te kennen; 
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(b) 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 
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) kapitaalvoorraden uit het fonds dat 
gevormd is door de bijdragen van de 
aangesloten landbouwers; 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) administratieve kosten van de 
oprichting van het onderlinge fonds, 
gespreid over een periode van ten hoogste 
drie jaar; 

(b) terugbetaling van kapitaal en 
bijbehorende interest voor leningen die 
door het fonds op commerciële 
voorwaarden zijn afgesloten voor de 
betaling van schadevergoeding aan 
landbouwers; 
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(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 
volgens de in artikel 195, lid 1, 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 60% van de in lid 4 bedoelde 
kosten. De lidstaten kunnen besluiten om 
in het licht van de situatie van de 
betrokken sector de financiële bijdrage tot 
70% te verhogen. 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 uitgaven van de lidstaten in verband 
met de toekenning van financiële 
bijdragen worden door de Gemeenschap 
medegefinancierd uit de fondsen bedoeld 
in artikel (...) (Steun in het kader van de 
GMO) van Verordening (EG) nr. 
(...)/2008 (nieuwe verordening over de 
rechtstreekse betalingen), tegen een tarief 
van 40% van de overeenkomstig lid 4 van 
dit artikel in aanmerking komende 
bedragen. 
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Voor de nieuwe lidstaten wordt het in de 
eerste alinea bedoelde tarief echter tot 
70% verhoogd.

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 dekken aan de hand van 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 het verlenen van 
compensatiebetalingen aan landbouwers 
in crisissituaties, of voor het beheer van 
en de controle op deze voorschriften.

8. De lidstaten dienen jaarlijks een verslag 
over de tenuitvoerlegging van dit artikel 
in bij de Commissie. De Commissie stelt 
de vorm, de inhoud, het tijdschema en de 
termijnen van de verslaglegging vast 
volgens de in artikel 195, lid 1, bedoelde 
procedure.

Or. fr

Amendement 33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 28 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 122 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) In artikel 122 wordt letter c) 
vervangen door:
(c) een specifiek doel nastreven, dat met 
name betrekking kan hebben en, voor de 
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sector groenten en fruit, betrekking heeft 
op een of meer van de volgende 
doelstellingen:
(i) preventief risicobeheer door 
productieplanning en aanpassing daarvan 
aan de vraag, met name wat betreft 
kwantiteit en kwaliteit;
(ii) verbetering van de organisatie van het 
aanbod van landbouwproducten;
(iii) concentratie van het aanbod en het op 
de markt brengen van de producten van 
haar leden;
(iv) optimalisatie van de productiekosten 
en stabilisatie van de producentenprijzen; 

Or. fr

Amendement 34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 29 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 123 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) In artikel 123, lid 1, wordt letter c) 
vervangen door:
(c) een specifiek doel nastreven, dat met 
name betrekking kan hebben op:
(i) preventief risicobeheer door 
verbetering van de kennis van de markt 
met name door een statistische analyse 
van vraag en aanbod en de invoering van 
databanken voor professioneel gebruik; 
(ii) concentratie en coördinatie van het 
aanbod en het op de markt brengen van 
producten van de leden/producenten, 
onder andere door opstellen en 
begunstigen van contracten;
(iii) productie en verwerking gezamenlijk 
aanpassen aan de eisen van de markt en 
verbetering van het product,
(iv) bevordering van rationalisatie en 
verbetering van productie en verwerking;
(v) afstemming en verspreiding van 
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informatie tussen de belanghebbenden in 
de productieketen, bijvoorbeeld door 
overdracht van kennis inzake technische 
keuzes (collectief of individueel) die het 
risico kunnen beperken;
(vii) het verrichten van onderzoek op het 
gebied van duurzame productiemethoden 
en marktontwikkelingen.
(viii) bevorderen van kwaliteitsinnovatie 
en productveiligheid;
(ix) verbetering van het milieu met name 
door het inzamelen van landbouwplastic 
(zeildoek voor inkuiling, inpakmateriaal), 
afval van dierverzorging, dierlijke mest of 
de tenuitvoerlegging van strategieën voor 
de aanpassing aan de 
klimaatverandering;  
(x) voorlichting over het product en 
bevordering van naamsbekendheid; 
(xi) bevordering van kennis over de 
beroepen in de productieketen.

Or. fr

Amendement 35

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 29 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 123 – alinea 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter). In artikel 123 wordt een lid 3 bis 
ingelast:
"Brancheorganisaties die zijn gevormd op 
initiatief van alle of van een deel van de 
organisaties of verenigingen waaruit ze 
bestaan, uit elke in artikel 1 genoemde 
sector, met uitzondering van de in lid 1, 
onder a), genoemde sectoren, kunnen 
overeenkomstig de onder b) en c) van dat 
lid vastgestelde voorwaarden eveneens 
door de lidstaten worden erkend."

Or. fr
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Motivering
q En revanche, l'organisation de la production et le développement des relations au sein des 
filières ont connu des évolutions très différentes selon les Etats membres et/ou selon les 
produits. La Commission propose que les Etats membres puissent reconnaître des 
organisations de producteurs dans tous les secteurs, il convient d'étendre cela aux 
organisations interprofessionnelles.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 30 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 162 – lid 1 – letter a – punt i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) artikel 162, lid 1, letter a, punt i 
wordt geschrapt.  *
* De artikelen en bijlagen van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 moeten 
bijgevolg worden aangepast.

Or. fr

Motivering

Les restitutions à l'exportation de l'U.E. ont toujours fait l'objet de sérieuses critiques de la 
part des pays en développement Au vu de la conjoncture actuelle, il semble opportun de déjà 
les supprimer pour les céréales et pour le riz d'autant que la Commission a déjà prévu, dans 
le cadre des négociations de Doha, de proposer la suppression des restitutions à 
l'exportation.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 30 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 162 – lid 1 – letter a – punt ii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 ter) artikel 162, lid 1, letter a, punt ii 
wordt geschrapt.  *



PE407.828v01-00 36/38 PR\727830NL.doc

NL

* De artikelen en bijlagen van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 moeten 
bijgevolg worden aangepast.

Or. fr

Motivering

Les restitutions à l'exportation de l'U.E. ont toujours fait l'objet de sérieuses critiques de la 
part des pays en développement Au vu de la conjoncture actuelle, il semble opportun de déjà 
les supprimer pour les céréales et pour le riz d'autant que la Commission a déjà prévu, dans 
le cadre des négociations de Doha, de proposer la suppression des restitutions à 
l'exportation.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 32
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 184

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(5) vóór 30 juni 2011 aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
over de voorwaarden voor een vlotte, 
geleidelijke afschaffing van de 
melkquotaregeling, met inbegrip van met 
name eventuele verdere quotaverhogingen 
of eventuele verlagingen van de 
superheffing.

"(5) vóór 31 december 2010 aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor over de situatie op de 
melkmarkt. Het verslag gaat, zo nodig, 
vergezeld van adequate voorstellen";

Or. en

Motivering
It is proposed to request the Commission to report at an earlier date. The draftsman agrees 
with the proposed increase of 1% of milk quota for the marketing years 2009/10 and 2010/11 
but wants to reassess the market situation for the subsequent quota years as milk market 
evolves rapidly. 
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst
Lidstaat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

België 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulgarije 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Tsjechië 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Denemarken 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Duitsland 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Estland 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Ierland 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Griekenland 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Spanje 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
France 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Italië 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Cyprus 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Letland 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Litouwen 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Luxemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Hongarije 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Nederland 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Oostenrijk 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Polen 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugal 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Roemenië 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Slovenië 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Slowakije 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Finland 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Zweden 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Verenigd 
Koninkrijk 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Amendement van het Parlement
Lidstaat 2008/09 2009/10 2010/11

België 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bulgarije 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Tsjechië 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Denemarken 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Duitsland 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Estland 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Ierland 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Griekenland 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Spanje 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
France 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Italië 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Cyprus 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Letland 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Litouwen 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Luxemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Hongarije 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
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Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Nederland 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Oostenrijk 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Polen 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugal 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Roemenië 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Slovenië 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Slowakije 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Finland 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Zweden 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Verenigd 
Koninkrijk 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. fr

Motivering
Annex I contains the National quotas for milk: quantities (tonnes) per Member State. Annex I 
is linked to Article 4, point (14) of this Regulation and Articles 55 (1) and 65 of Regulation 
(EC) No 1234/2007. The draftsman proposes, additionally to the already agreed 2% increase 
for 2008/09, to support the 1% increase of milk quota for the marketing years 2009/10 and 
2010/11. The draftsman wants to reassess the market situation for the subsequent quota years 
as milk market evolves rapidly.
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