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Amendement 31
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag vast te stellen ter aanvulling of 
wijziging van bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van de onderhavige 
verordening. De onderdelen waarvoor 
deze bevoegdheid mag worden 
uitgeoefend, en de voorwaarden waaraan 
deze delegatie moet worden onderworpen, 
dienen te worden vastgelegd.

(4) Ten einde de behoorlijke werking van 
deze verordening te waarborgen moet de 
bevoegdheid om overeenkomstig
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie
handelingen vast te stellen aan de 
Commissie worden gedelegeerd met 
betrekking tot de aanvulling of wijziging 
van bepaalde niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen houdt, ook op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate 
toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. pt

Amendement 32
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) Wijn, deel XII van bijlage I; Schrappen

Or. de
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Motivering

Ter verbetering en stabilisering van de werking van de markt voor wijn, met inbegrip van de 
voor de vervaardiging van die wijn gebruikte druiven, most en wijn, moet de GMO per 
rechtsbesluit worden gewijzigd.

Amendement 33
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 12– lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) door de Commissie, middels 
uitvoeringshandelingen en zonder de 
assistentie van het in artikel 323, lid 1, 
bedoelde comité, wordt geopend voor 
rundvlees, wanneer gedurende een 
representatieve periode de gemiddelde 
marktprijs voor rundvlees die in een lidstaat 
of een regio van een lidstaat is genoteerd op 
basis van het in artikel 34, lid 1, bedoelde EU-
indelingsschema voor geslachte dieren, onder 
1 560 euro per ton daalt.

c) door de Commissie, middels zonder 
toepassing van het in artikel 323, lid 1 bis, 
vastgestelde uitvoeringshandelingen, wordt 
geopend voor rundvlees, wanneer 
gedurende een representatieve periode de 
gemiddelde marktprijs voor rundvlees die 
in een lidstaat of een regio van een lidstaat 
is genoteerd op basis van het in artikel 34, 
lid 1, bedoelde EU-indelingsschema voor 
geslachte dieren, onder 1 560 euro per ton 
daalt, in het bijzonder gelet op de 
beginselen van territoriale cohesie om zo 
rekening te houden met de invloed op de 
regionale markten die voor hun economie 
grotendeels afhankelijk zijn van dit type 
product.

Or. pt

Amendement 34
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 bis (nieuw) – Subsectie III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 bis
Methode voor de berekening van de 

heffing
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De hoeveelheden melk of zuivelproducten 
die worden vermarkt in de zin van artikel 
5, onder h), van Verordening (EG) nr. 
1788/2003, worden voor de berekening 
van de heffing in aanmerking genomen 
op het tijdstip waarop zij het betrokken 
bedrijf op het grondgebied van de lidstaat 
verlaten of op dat bedrijf voor 
commerciële doeleinden worden gebruikt. 
Indien een hoeveelheid melk of 
zuivelproducten het bedrijf verlaat om te 
worden vernietigd ter uitvoering van 
gezondheidsmaatregelen op grond van 
een besluit van de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat, wordt die hoeveelheid niet als 
levering of rechtstreekse verkoop in 
aanmerking genomen. Een hoeveelheid 
melk die het bedrijf verlaat om in het 
kader van een loonwerkcontract te 
worden be- of verwerkt, wordt als een 
levering beschouwd.

Or. fr

Motivering

Omdat het om een belangrijk onderdeel gaat, dient artikel 6 van Uitvoeringsverordening 
nr. 595/2004 opnieuw te worden opgenomen in het basisbesluit en niet te worden behandeld 
bij gedelegeerde handeling.

Amendement 35
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De hoedanigheid van koper moet vooraf 
door de lidstaat worden erkend aan de 
hand van criteria die de Commissie 
middels gedelegeerde handelingen op 
grond van artikel 80, lid 1, onder f), 
vaststelt.

1. De hoedanigheid van koper moet vooraf 
door de lidstaat worden erkend.

2. Onverminderd strengere bepalingen 
van de betrokken lidstaat, worden kopers 
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slechts erkend indien zij:
a) het bewijs leveren van hun 
hoedanigheid van handelaar in de zin van 
de nationale regelgeving,
b) in de betrokken lidstaat beschikken 
over ruimten waar de 
productboekhouding, de registers en de 
overige in artikel 24, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 595/20041, 
bedoelde documenten door de bevoegde 
autoriteit kunnen worden geraadpleegd,
c) zich ertoe verbinden de 
productboekhouding, de registers en de 
overige documenten als bedoeld in artikel 
24, lid 2, van Verordening (EG) nr.
595/2004 bij te houden,
d) zich ertoe verbinden de afrekeningen 
en de aangifte als bedoeld in artikel 8, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 595/2004 ten 
minste eens per jaar aan de bevoegde 
autoriteit van de betrokken lidstaat toe te 
zenden.
3. Onverminderd de door de betrokken 
lidstaat vastgestelde sancties, wordt de 
erkenning ingetrokken indien niet langer 
aan de in lid 2, onder a) en b), gestelde 
voorwaarden wordt voldaan.
____________
1 Verordening (EG) nr. 595/2004 van de 
Commissie van 30 maart 2004 houdende 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen 
van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van 
de Raad tot vaststelling van een heffing in 
de sector melk en zuivelproducten (PB L 
94 van 31.3.2004, blz. 22).

Or. fr

Motivering

Omdat het om een belangrijk onderdeel gaat, dient artikel 23 van de uitvoeringsverordening 
inzake producentenverplichtingen opnieuw te worden opgenomen in het basisbesluit en niet te 
worden behandeld bij gedelegeerde handeling.
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Amendement 36
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 75 bis
Verplichtingen van de producenten

De producenten vergewissen zich ervan 
dat de kopers aan wie zij leveren, zijn 
erkend. De lidstaten stellen sancties op 
leveringen aan niet-erkende kopers vast.

Or. fr

Motivering

Omdat het om een belangrijk onderdeel gaat, dient artikel 24 van de uitvoeringsverordening 
inzake producentenverplichtingen opnieuw te worden opgenomen in het basisbesluit en niet te 
worden behandeld bij gedelegeerde handeling.

Amendement 37
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 96 Schrappen
Gedelegeerde bevoegdheden

1. Om een toename van het 
productiepotentieel te voorkomen, kan de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen:
a) een lijst van situaties vaststellen waarin 
als gevolg van rooiing geen
herbeplantingsrechten worden toegekend;
b) voorschriften betreffende overdrachten 
van aanplantrechten tussen de reserves 
vaststellen;
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c) de afzet van uitsluitend voor 
consumptie door de wijnbouwer en zijn 
gezin bestemde wijn en wijnproducten 
verbieden.
2. Met het oog op de gelijke behandeling 
van producenten die tot rooiing overgaan, 
kan de Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen, voorschriften vaststellen om
ervoor te zorgen dat de rooiing ook 
effectief plaatsvindt wanneer
herbeplantingsrechten worden toegekend
3. Om de financiële middelen van de Unie 
te vrijwaren en de identiteit, de herkomst 
en de kwaliteit van EU-wijn te 
beschermen, kan de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen:
a) zorgen voor het opzetten van een op 
door de lidstaten verzamelde monsters 
gebaseerde analytische databank van 
isotopische gegevens om fraude te helpen 
constateren, alsmede voor het vaststellen 
van voorschriften inzake de databanken 
van de lidstaten;
b) voorschriften vaststellen inzake de 
controle-instanties en de onderling door 
hen te verlenen bijstand;
c) voorschriften vaststellen inzake het 
gemeenschappelijke gebruik 
vanbevindingen van de lidstaten;
d) voorschriften vaststellen over de 
behandeling van sancties met betrekking 
tot uitzonderlijke gevallen.

Or. de
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Amendement 38
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de afzet van uitsluitend voor consumptie 
door de wijnbouwer en zijn gezin bestemde 
wijn en wijnproducten verbieden.

c) de bepalingen ten aanzien van
uitsluitend voor consumptie door de 
wijnbouwer en zijn gezin bestemde wijn en 
wijnproducten vaststellen.

Or. fr

Motivering

Volgens de formulering van dit artikel zou het produceren van wijn bestemd voor consumptie 
door de wijnbouwer en zijn gezin, wat op dit moment op grond van de communautaire 
regelgeving geoorloofd is, niet meer toegestaan zijn.

Amendement 39
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 97

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan, middels 
uitvoeringshandelingen, de nodige 
maatregelen met betrekking tot deze 
subsectie vaststellen, met inbegrip van 
voorschriften inzake

De Commissie stelt de 
uitvoeringsbepalingen voor deze subsectie 
vast, waaronder: 

a) de toekenning van 
nieuweaanplantrechten, met inbegrip van 
vereisten inzake registratie en 
mededeling;

a) bepalingen om excessieve 
administratieve lasten bij de toepassing 
van deze subsectie te voorkomen;

b) de overdracht van 
herbeplantingsrechten, met inbegrip van 
een verminderingscoëfficiënt;

b) het in artikel 91, lid 2, bedoelde naast 
elkaar bestaan van wijnstokken;

c) de door de lidstaten bij te houden 
documentatie en door de lidstaten aan de 

c) de toepassing van de in artikel 93, lid 5, 
bedoelde verminderingscoëfficiënt.
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Commissie te verrichten mededelingen, 
met inbegrip van de eventuele keuze van 
een reservesysteem;
d) de toekenning van aanplantrechten uit 
de reserve;
e) de door de lidstaten uit te voeren 
controles en de rapportage van gegevens 
over deze controles aan de Commissie;

f) de mededeling door de lidstaten van het 
voornemen artikel 89, lid 5, op hun 
grondgebied toe te passen.

Or. de

Amendement 40
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen inzake de vaststelling van 
de steunbedragen worden door de Raad 
genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, 
van het Verdrag.

2. De in lid 1 bedoelde steunbedragen 
worden door de Commissie middels 
overeenkomstig artikel 323, lid 1 bis, 
vastgestelde uitvoeringshandelingen 
vastgesteld met inachtneming van de in 
artikel 8, lid 1, onder e), ii), vastgestelde 
referentieprijs voor mageremelkpoeder en 
met inachtneming van de ontwikkelingen 
op de markt voor magere melk en 
mageremelkpoeder. Er moet rekening 
worden gehouden met de 
steunmaatregelen voor de 
landbouwproducten uit de ultraperifere 
gebieden die de in deze verordening 
voorgestelde wijzigingen in aanmerking 
moeten nemen.

Or. pt
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Amendement 41
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 108 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 108 bis (nieuw)
Subsidiabele producten

1. De in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
657/2008 van de Commissie van 10 juli
2008 houdende bepalingen voor de 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 van de Raad ten aanzien van 
de toekenning van communautaire steun 
voor de verstrekking van melk en 
bepaalde zuivelproducten aan leerlingen 
in onderwijsinstellingen1 bedoelde 
producten komen in aanmerking voor 
betaling van de steun door de lidstaten. 
De lidstaten mogen strengere eisen 
toepassen overeenkomstig de 
voorschriften voor de in bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 657/2008 bedoelde 
subsidiabele producten. 
2. In de Franse overzeese departementen 
mag de in bijlage I bij Verordening (EG) 
nr. 657/2008 bedoelde melk waaraan 
chocolade is toegevoegd of die op een 
andere wijze is gearomatiseerd, 
gereconstitueerde melk zijn.
3. De lidstaten mogen toestaan dat aan 
producten van categorie I maximaal 5 mg 
fluor per kilogram product wordt 
toegevoegd. 
4. De in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
657/2008 bij de onderhavige verordening 
bedoelde producten komen slechts in 
aanmerking voor steun indien zij voldoen 
aan de voorschriften van Verordening 
(EG) nr. 852/2004 en Verordening (EG) 
nr. 853/2004, en met name aan de 
voorschriften inzake de vervaardiging in 
een erkende inrichting en de in bijlage II, 
sectie I, van Verordening (EG) nr. 
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853/2004 vastgestelde voorschriften 
inzake identificatiemerken.
________________
1PB L 183 van 11.7.2008, blz. 17.

Or. fr

Motivering

Omdat het gaat om een onderdeel ter structurering van de steun, dienen de producten die in 
aanmerking komen voor steun bij het verstrekken van zuivelproducten aan leerlingen te zijn 
opgenomen in het basisbesluit (overgenomen uit artikel 3 en bijlage I van 
Uitvoeringsverordening nr. 657/2008).

Amendement 42
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 108 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 108 ter
Voorwaarden voor het verlenen van steun
1. De begunstigden van de steun zijn 
leerlingen die regelmatig aanwezig zijn in 
een onderwijsinstelling van één van de 
volgende categorieën: door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat georganiseerde 
of erkende kleuterscholen/andere 
instellingen voor voorschoolse 
kinderopvang, lagere scholen en 
middelbare scholen.
De gesubsidieerde producten worden 
uitsluitend gedurende schooldagen aan de 
begunstigden verstrekt. Het totale aantal 
schooldagen, met uitzondering van 
vakanties, wordt door het regelende gezag 
of door de onderwijsinstelling aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat en, in 
voorkomend geval, aan de aanvrager 
meegedeeld.
Aan leerlingen die in een vakantiekamp 
verblijven, worden geen subsidiabele 
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producten verstrekt
2. De steun kan worden aangevraagd 
door: 
a) een onderwijsinstelling;
b) een regelend gezag, voor producten die 
worden verstrekt aan de tot zijn ressort 
behorende leerlingen; 
c) de leverancier van de producten, als de 
voorschriften van de lidstaat daarin 
voorzien; 
d) een organisatie die namens één of meer 
onderwijsinstellingen of regelende 
gezagsorganen optreedt en specifiek voor 
dit doel is opgericht, als de voorschriften 
van de lidstaat daarin voorzien. 
3. De aanvragers moeten tot het 
aanvragen van deze steun zijn erkend 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar de onderwijsinstelling die de 
levering ontvangt, zich bevindt.

Or. fr

Motivering

Omdat het gaat om een onderdeel ter structurering van de steun, dienen de voorwaarden voor 
het toekennen van steun bij het verstrekken van zuivelproducten aan leerlingen te zijn 
opgenomen in het basisbesluit (overgenomen uit artikel 2, artikel 5, lid 3, artikel 6, lid 2, en 
artikel 7 van Verordening (EG) nr. 657/2008).

Amendement 43
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 109 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om rekening te houden met de 
evoluerende consumptiepatronen in het 
segment zuivelproducten en met de 
innovaties en ontwikkelingen op de markt 
voor zuivelproducten, stelt de Commissie, 
middels gedelegeerde handelingen, vast 
op welke producten artikel 108, lid 1, 

Schrappen
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betrekking heeft.

Or. fr

Motivering

Omdat het gaat om een onderdeel ter structurering van de steun, dienen de producten die in 
aanmerking komen voor steun bij het verstrekken van zuivelproducten aan leerlingen te zijn 
opgenomen in het basisbesluit.

Amendement 44
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 109 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om ervoor te zorgen dat de in artikel 
108, lid 1, bedoelde steun bij de juiste 
begunstigden en aanvragers terechtkomt, 
stelt de Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen, de voorwaarden voor de 
verlening van de steun vast. 

2. Om ervoor te zorgen dat de in artikel 
108, lid 1, bedoelde steun bij de juiste 
begunstigden en aanvragers terechtkomt, 
stelt de Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen, de voorwaarden voor de 
verlening van de steun vast. 

Om ervoor te zorgen dat de aanvragers hun 
verplichtingen nakomen, stelt de 
Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen, maatregelen vast om fraude 
en onregelmatigheden te voorkomen, 
onder meer inzake:

Om ervoor te zorgen dat de aanvragers hun 
verplichtingen nakomen, stelt de 
Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen, een zekerheid om de 
uitvoering te garanderen wanneer een 
voorschot op de steun wordt betaald.

a) de schorsing van het recht om aan de 
steunregeling deel te nemen,
b) het stellen van een zekerheid om de 
uitvoering te garanderen wanneer een 
voorschot op de steun wordt betaald, en
c) het toepassen van sancties om 
frauduleus gedrag te ontraden.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de juridische duidelijkheid dienen de aan de Commissie toegekende 
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toepassingsbevoegdheden ten aanzien van sanctionering te worden ingedeeld in horizontale 
artikelen. Het sanctiebeginsel moet op deze wijze worden bepaald in een specifiek artikel en 
vervolgens wordt dit beginsel verzwakt door een reeks horizontale artikelen.

Amendement 45
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 111

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.De Unie financiert betalingen aan 
overeenkomstig artikel 209 erkende 
producentenorganisaties in de hopsector 
met het oog op de financiering van de in 
dat artikel vermelde doelstellingen.

1. De Unie financiert betalingen aan 
overeenkomstig artikel 209 erkende 
producentenorganisaties in de hopsector
die bestemd is voor de financiering van de 
in dat artikel vermelde doelstellingen en 
die voor Duitsland jaarlijks 2 277 000 
euro bedraagt.

2. De jaarlijkse EU-financiering voor 
betalingen aan de 
producentenorganisaties als bedoeld in lid 
1, bedraagt voor Duitsland 2 277 000 
euro.

2. Het aan elke producentenorganisatie te 
betalen bedrag wordt pro rata berekend 
op basis van de subsidiabele hoparealen 
van haar leden. Subsidiabele hoparealen 
zijn hoparealen in Duitsland die op het 
tijdstip van de aanvraag een uniforme 
plantdichtheid van ten minste 1500 
planten per hectare bij dubbele 
leibedrading of ten minste 2000 planten 
per hectare bij enkele leibedrading 
hebben.
3. Alvorens zij de betaling toekent, 
verricht de bevoegde nationale autoriteit 
administratieve controles van alle 
steunaanvragen, die ook kruiscontroles 
omvatten van de opgegeven arealen met 
onder meer de gegevens van het 
geïntegreerd beheers- en controlesysteem 
als bedoeld in titel II, hoofdstuk 4, van 
Verordening (EG) nr. 73/2009. 
4. Verder worden er controles ter plaatse 
verricht bij elke producentenorganisatie, 
die ten minste 5% van de te verdelen steun 
dekken. Deze controles mogen vooraf 
worden aangekondigd, mits dit het doel 
van de controle ter plaatse niet schaadt.
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5. In geval van een onverschuldigde 
betaling is artikel 80 van Verordening 
(EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 
overeenkomstige toepassing.

Or. de

Amendement 46
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om ervoor te zorgen dat met de steun het 
in artikel 209 bedoelde beoogde doel wordt 
bereikt, kan de Commissie, middels 
gedelegeerde handelingen, voorschriften 
vaststellen inzake:

Om ervoor te zorgen dat met de steun het 
in artikel 209 bedoelde beoogde doel wordt 
bereikt, kan de Commissie, middels 
uitvoeringshandelingen, de nodige 
maatregelen in samenhang met deze 
subsectie vaststellen inzake:

a) steunaanvragen, waaronder 
voorschriften betreffende termijnen en 
begeleidende documenten;

a) de betaling van de steun;

b) het recht op steun, waaronder 
voorschriften betreffende het voor steun 
in aanmerking komende hopareaal en de 
berekening van de aan elke 
producentenorganisatie te betalen 
bedragen;

b) de procedure voor steunaanvragen, met 
inbegrip van voorschriften betreffende 
termijnen en begeleidende documenten;

c) de bij ten onrechte gedane betalingen 
toe te passen sancties.

c) het verrichten van controles.

Or. de
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Amendement 47
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 118

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gedelegeerde bevoegdheden Financiering van 
erkenningsprogramma's

Om een efficiënt en gericht gebruik van 
de steun aan producentengroeperingen in 
de sector groenten en fruit te waarborgen, 
stelt de Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen, voorschriften vast inzake: 

1. De in artikel 117, lid 3, vastgestelde 
steunpercentages worden gehalveerd voor 
het gedeelte van de waarde van de 
afgezette productie boven 1000000 euro.

a) de financiering van de 
erkenningsplannen van een 
producentengroepering;

2. Voor de in artikel 117, lid 1, onder a)
bedoelde steun geldt een maximum van 
100000 euro per producentengroepering 
en per jaarperiode.

b) de drempels en maxima voor de steun 
en de mate van cofinanciering door de 
Unie;
c) de grondslag voor de berekening van de 
steun, met inbegrip van de waarde van de 
afgezette productie van een 
producentengroepering;

3. Wanneer een uitvoeringsperiode geen 
heel kalenderjaar bestrijkt, wordt het in 
lid 2 bedoelde maximum evenredig 
verlaagd.

d) de subsidiabiliteit van de 
producentengroeperingen;

4. De in artikel117, lid 1 bedoelde steun 
wordt uitbetaald:

e) de voornaamste activiteiten van een 
producentengroepering;

a) in jaar- of halfjaartranches aan het 
eind van elke jaar- of halfjaarperiode 
voor de uitvoering van het 
erkenningsprogramma, of

f) de inhoud, indiening en goedkeuring 
van de erkenningsplannen; 

b) in tranches die een deel van een 
jaarperiode bestrijken wanneer het 
programma in de loop van een 
jaarperiode van start gaat of wanneer de 
erkenning vóór het einde van een 
jaarperiode plaatsvindt.

g) de voorwaarden waaronder 
producentengroeperingen om verandering 
van de erkenningsplannen mogen 
verzoeken;

Voor de berekening van de tranches 
mogen de lidstaten, wanneer dit voor 
controledoeleinden noodzakelĳk is, 
uitgaan van de afgezette productie in een 
andere periode dan die waarvoor de 
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tranche wordt uitbetaald. Het verschil 
tussen de perioden moet kleiner zijn dan 
de duur van de betrokken periode

h) investeringssteun; 5. De wisselkoers die geldt voor de in de 
leden 1 en 2 vermelde bedragen, is de 
meest recente wisselkoers die de Europese 
Centrale Bank heeft bekendgemaakt vóór 
de eerste dag van de periode waarvoor de 
betrokken steun wordt toegekend

i) fusies van producentengroeperingen en 
voortzetting van de steun. 

Or. fr

Motivering

De financiering, de grondslag voor de berekening van de steun, de drempels en maxima voor 
de steun en de mate van cofinanciering, alsmede de subsidiabiliteit van de 
producentengroeperingen, zijn onderdelen ter structurering van de steun en dienen daarom 
deel uit te maken van het basisbesluit (in casu artikel 118 onder a). De andere onderdelen van 
het directe beheer van de producentengroeperingen vallen onder een eenvormige toepassing 
van het recht, dus van uitvoeringshandelingen.

Amendement 48
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 118 bis
Financiële EU-bijdrage

1. De EU-bijdrage in de financiering van 
de in artikel 117, lid 1, onder a) bedoelde 
steun bedraagt: 
a) 75% in de regio's die in aanmerking 
komen uit hoofde van de 
convergentiedoelstelling, en
b) 50% in andere regio's.
De rest van de steun wordt in de vorm van 
een forfaitaire betaling door de lidstaat 
betaald. In de steunaanvraag hoeft geen 
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bewijsmateriaal inzake het gebruik van de 
steun te worden opgenomen. 
2. De EU-bijdrage in de financiering van 
de in artikel 117, lid 1, onder b) bedoelde 
steun, uitgedrukt in kapitaalsubsidie of 
kapitaalsubsidie-equivalent, mag in 
verhouding tot de subsidiabele 
investeringskosten niet meer bedragen 
dan:
a) 50% in de regio's die in aanmerking 
komen uit hoofde van de 
convergentiedoelstelling, en
b) 30% in andere regio's.
3. De betrokken lidstaten verbinden zich 
ertoe voor ten minste 5% deel te nemen in 
de subsidiabele investeringskosten.
De bijdrage van de begunstigden in de 
subsidiabele investeringskosten bedraagt 
ten minste:
a) 25% in de regio's die in aanmerking 
komen uit hoofde van de 
convergentiedoelstelling, en
b) 45% in andere regio's.

Or. fr

Motivering

De financiering, de grondslag voor de berekening van de steun, de drempels en maxima voor 
de steun en de mate van cofinanciering, alsmede de subsidiabiliteit van de 
producentengroeperingen, zijn onderdelen ter structurering van de steun en dienen daarom 
deel uit te maken van het basisbesluit (in casu artikel 118 onder b). De andere onderdelen van 
het directe beheer van de producentengroeperingen vallen onder een eenvormige toepassing 
van het recht, dus van uitvoeringshandelingen.

Amendement 49
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 118 ter
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Waarde van de in de handel gebrachte 
productie

1. Het bepaalde in artikel 126 quater is 
van overeenkomstige toepassing op 
productengroeperingen.
2. Bĳ een waardevermindering van de in 
de handel gebrachte productie wegens ten 
genoegen van de lidstaat naar behoren 
gemotiveerde redenen die buiten de 
verantwoordelĳkheid en de bevoegdheid 
van de producentengroepering vallen, 
mag de waarde van de in de handel 
gebrachte productie niet minder bedragen 
dan 65% van de waarde die is opgegeven 
in de vorige, door de lidstaat 
gecontroleerde steunaanvraag of 
steunaanvragen voor de recentste 
jaarperiode, en bij ontstentenis daarvan, 
van de oorspronkelijk in het 
goedgekeurde erkenningsprogramma 
opgegeven waarde.
3. De waarde van de in de handel 
gebrachte productie wordt berekend 
conform de wetgeving die geldt tijdens de 
periode waarvoor de steun wordt 
aangevraagd.

Or. fr

Motivering

De financiering, de grondslag voor de berekening van de steun, de drempels en maxima voor 
de steun en de mate van cofinanciering, alsmede de subsidiabiliteit van de 
producentengroeperingen, zijn onderdelen ter structurering van de steun en dienen daarom 
deel uit te maken van het basisbesluit (in casu artikel 118 onder c). De andere onderdelen van 
het directe beheer van de producentengroeperingen vallen onder een eenvormige toepassing 
van het recht, dus van uitvoeringshandelingen.
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Amendement 50
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 118 quater
Subsidiabiliteit

De lidstaten beoordelen of de 
producentengroeperingen in aanmerking 
komen voor steun uit hoofde van de 
onderhavige verordening om zich ervan te 
vergewissen dat de toekenning van steun 
gerechtvaardigd is, rekening houdend met 
de voorwaarden en de datum van 
eventuele vroegere overheidssteun aan de 
producentenorganisaties of 
producentengroeperingen waarvan de 
leden van de betrokken 
producentengroepering afkomstig zĳn, 
alsmede met de eventuele overgang van 
leden tussen producentenorganisaties en 
producentengroeperingen.

Or. fr

Motivering

De financiering, de grondslag voor de berekening van de steun, de drempels en maxima voor 
de steun en de mate van cofinanciering, alsmede de subsidiabiliteit van de 
producentengroeperingen, zijn onderdelen ter structurering van de steun en dienen daarom 
deel uit te maken van het basisbesluit (in casu artikel 118 onder d). De andere onderdelen van 
het directe beheer van de producentengroeperingen vallen onder een eenvormige toepassing 
van het recht, dus van uitvoeringshandelingen.

Amendement 51
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – letters, d, e, f, g, h (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de voornaamste activiteiten van een 
producentengroepering;
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e) de inhoud, indiening en goedkeuring 
van de erkenningsplannen; 
f) de voorwaarden waaronder 
producentengroeperingen om verandering 
van de erkenningsplannen mogen 
verzoeken;
g) investeringssteun; 
h) fusies van producentengroeperingen en 
voortzetting van de steun. 

Or. fr

Motivering

De financiering, de grondslag voor de berekening van de steun, de drempels en maxima voor 
de steun en de mate van cofinanciering, alsmede de subsidiabiliteit van de 
producentengroeperingen, zijn onderdelen ter structurering van de steun en dienen daarom 
deel uit te maken van het basisbesluit (in casu artikel 118 onder e tot i). De andere 
onderdelen van het directe beheer van de producentengroeperingen vallen ondereen 
eenvormige toepassing van het recht, dus van uitvoeringshandelingen.

Amendement 52
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 126

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gedelegeerde bevoegdheden Financiering van de actiefondsen
Om een efficiënte, gerichte en duurzame 
steun voor de producentenorganisaties in 
de sector groenten en fruit te waarborgen, 
kan de Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen, voorschriften vaststellen 
inzake: 

De financiële bijdragen in het actiefonds 
als bedoeld in artikel 120, lid 1, worden 
vastgesteld door de 
producentenorganisatie.

a) actiefondsen en operationele 
programma's, onder meer op het gebied 
van: 

Alle producenten hebben de gelegenheid 
om gebruik te maken van het actiefonds 
en op democratische wĳze deel te nemen 
aan de besluitvorming over het gebruik 
van de financiële middelen van de 
producentenorganisatie en over de 
financiële bĳdragen in de actiefondsen.

i) de financiering en het gebruik van de 
actiefondsen;
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ii) de inhoud, de goedkeuring en de 
wijziging van de operationele 
programma's;
iii) de subsidiabiliteit van maatregelen, 
actie of uitgaven in het kader van een 
operationeel programma en 
complementaire nationale voorschriften 
in dit verband; 
iv) het verband tussen operationele 
programma's en 
plattelandsontwikkelingsprogramma's;
v) operationele deelprogramma's;
vi) toezicht op en evaluatie van de 
operationele programma's;
b) het nationale kader en de nationale 
strategie voor operationele programma's, 
onder meer op het gebied van:
i) de structuur en de inhoud van het 
nationale kader en de nationale strategie;
ii) toezicht, evaluatie en communicatie in 
verband met het nationale kader en de 
nationale strategie;
c) de financiële EU-steun, onder meer op 
het gebied van: 
i) de grondslag voor de berekening van de 
financiële EU-steun, met name de waarde 
van de afgezette productie van een 
producentenorganisatie;
ii) de voor de berekening van de steun 
geldende referentieperioden;
iii) de verlaging van het recht op 
financiële steun bij te late indiening van 
steunaanvragen;
iv) het stellen en verbeuren van 
zekerheden met betrekking tot 
betalingsvoorsc;
d) crisispreventie- en 
crisisbeheersmaatregelen, onder meer op 
het gebied van:
i) de selectie van crisispreventie- en 
crisisbeheersmaatregelen; 
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ii) de definitie van het uit de markt nemen 
van producten;
iii) de bestemming van uit de markt 
genomen producten;
iv) de maximumsteun voor uit de markt 
genomen producten;
v) de voorafgaande kennisgeving van het 
uit de markt nemen van producten;
vi) de berekening van het volume van de 
afgezette productie in het geval van het uit 
de markt nemen van producten; 
vii) het aanbrengen van het embleem van 
de Europese Unie op verpakkingen van 
voor gratis uitreiking bestemde 
producten;
viii) de voorwaarden waaraan ontvangers 
van uit de markt genomen producten 
moeten voldoen;
ix) de definitie van groen oogsten en van 
niet-oogsten;
x) de voorwaarden voor de toepassing van 
groen oogsten en niet-oogsten; 
xi) de doelstellingen van de 
oogstverzekering;
xii) de definitie van ongunstige 
weersomstandigheden;
xiii) de voorwaarden inzake de steun voor 
de administratieve kosten van de 
oprichting van onderlinge fondsen;
e) de nationale financiële steun, onder 
meer op het gebied van:
i) de mate van organisatie van de 
producenten;
ii) wijzigingen van operationele 
programma's;
iii) de verlaging van het recht op 
financiële steun bij te late indiening van 
aanvragen voor financiële steun;
iv) het stellen, vrijgeven en verbeuren van 
zekerheden met betrekking tot 
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betalingsvoorschotten;
v) de maximale vergoeding van de 
nationale financiële steun door de Unie.

Or. fr

Motivering

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Amendement 53
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 126 bis
Subsidiabiliteit van maatregelen, actie of 

uitgaven in het kader van een 
operationeel programma

1. Met het oog op een passend evenwicht 
tussen de verschillende maatregelen 
stellen de lidstaten in de nationale 
strategie per maatregel en/of soort actie 
en/of uitgaven maximumpercentages vast 
voor financiering uit het fonds.
2. De lidstaten kunnen voorschriften 
vaststellen ter aanvulling van 
Verordening (EG) nr. 1182/2007 en de 
onderhavige verordening met betrekking 
tot de subsidiabiliteit van maatregelen, 
acties of uitgaven uit hoofde van 
operationele programma's.
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Or. fr

Motivering

De financiering, de grondslag voor de berekening van de steun, de drempels en maxima voor 
de steun en de mate van cofinanciering, alsmede de subsidiabiliteit van de actiefondsen en 
operationele programma's, zijn onderdelen ter structurering van de steun en dienen daarom 
deel uit te maken van het basisbesluit (in casu artikel 126 onder a-iii). De andere onderdelen 
van het directe beheer van de producentengroeperingen vallen onder een eenvormige 
toepassing van het recht, dus van uitvoeringshandelingen.

Amendement 54
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 126 ter
Waarde van de door een 

producentenorganisatie in de handel 
gebrachte productie

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
wordt de waarde van de door een 
producentenorganisatie in de handel 
gebrachte productie berekend op basis 
van de productie van de leden van de 
producentenorganisatie, waarvoor deze 
producentenorganisatie is erkend.
2. De waarde van de in de handel 
gebrachte productie omvat de productie 
van leden die tot de 
producentenorganisatie toetreden, 
respectievelijk deze verlaten. De lidstaten 
stellen voorwaarden vast om dubbeltelling 
te voorkomen. 
3. De waarde van de in de handel 
gebrachte productie omvat niet de waarde 
van verwerkte groenten en fruit of van 
enig ander product dat geen product van 
de groente- en fruitsector is.

De waarde van de — hetzij door 
henzelf, hetzij door middel van 
uitbesteding — door een 
producentenorganisatie, een unie van 
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producentenorganisaties, hun leden die 
producenten zijn, de coöperaties van die 
producenten, of dochterondernemingen 
als bedoeld in lid 7 van dit artikel in de 
handel gebrachte productie van 
groenten en fruit die bestemd zijn om te 
worden verwerkt en waarvan een van 
de soorten verwerkte groenten en fruit 
is gemaakt die zijn opgenomen in 
bijlage I, deel X, of enig ander 
landbouwproduct als bedoeld in dit 
artikel en nader omschreven in bijlage 
VI bis bij deze verordening, wordt 
berekend als forfaitair percentage van 
de gefactureerde waarde van die 
verwerkte producten.
Dit forfaitaire percentage bedraagt:
a) 53% voor vruchtensappen;
b) 73% voor geconcentreerde 
vruchtensappen;
c) 77% voor tomatenconcentraat;
d) 62% voor bevroren groenten en fruit;
e) 48% voor groente- en fruitconserven;
f) 70% voor conserven van paddenstoelen 
van het geslacht Agaricus;
g) 81% voor voorlopig in pekel 
verduurzaamde vruchten;
h) 81% voor gedroogde vruchten;
i) 27% voor andere verwerkte groenten en 
fruit;
j) 12% voor verwerkte aromatische 
kruiden;
k) 41% voor paprikapoeder
4. De lidstaten mogen de 
producentenorganisaties toestaan de 
waarde van de bijproducten te verrekenen 
in de waarde van de in de handel 
gebrachte productie.
5. De waarde van de in de handel 
gebrachte productie omvat de waarde van 
de uit de markt genomen en 
overeenkomstig artikel 10, lid 4, onder a) 
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en b), van Verordening (EG) nr. 
1182/2007 weggewerkte producten, die 
wordt geschat op basis van de gemiddelde 
prijs waartegen de 
producentenorganisatie deze producten 
het voorafgaande jaar heeft afgezet. 
6. Alleen de door de 
producentenorganisatie zelf in de handel 
gebrachte productie van haar leden wordt 
meegerekend in de waarde van de in de 
handel gebrachte productie. Indien de 
productie van de leden van een 
producentenorganisatie overeenkomstig 
artikel 213, lid 2, onder b) en c) in de 
handel wordt gebracht door een andere 
producentenorganisatie die daartoe is 
aangewezen door de 
producentenorganisatie waarbij deze 
producenten zijn aangesloten, wordt de 
betrokken productie verrekend in de 
waarde van de in de handel gebrachte 
productie van de andere 
producentenorganisatie.
7. De in de handel gebrachte productie 
van groenten en fruit wordt, indien van 
toepassing, in het stadium "af 
producentenorganisatie" gefactureerd als 
in bijlage I, deel IX, opgenomen product 
dat is verwerkt en verpakt, exclusief:
a) btw;
b) kosten voor intern transport wanneer 
de verzamel- of verpakkingscentra van de 
producentenorganisatie op een 
aanzienlijke afstand van haar 
distributiecentrum gelegen zijn.
Voor de toepassing van het bepaalde in de 
eerste alinea, onder b), bepalen de 
lidstaten welke verlagingen moeten 
worden toegepast op de factuurwaarde 
van producten die in verschillende stadia 
van levering of vervoer zijn gefactureerd.
8. De waarde van de in de handel 
gebrachte productie kan ook worden 
berekend in het stadium "af 
dochteronderneming", op dezelfde 
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grondslag als is vastgesteld in lid 6, op 
voorwaarde dat ten minste 90% van het 
kapitaal van de dochteronderneming in 
handen is:
a) van de producentenorganisatie of de 
unie van producentenorganisaties, of
b) mits goedgekeurd door de lidstaat, van 
bij de producentenorganisaties of unies 
van producentenorganisaties aangesloten 
coöperaties, indien zo wordt bijgedragen 
tot de verwezenlijking van de in artikel 3, 
lid 1, onder b) en c), van Verordening 
(EG) nr. 1182/2007 opgenomen 
doelstellingen.
9. Wanneer als gevolg van 
weersomstandigheden, dier- of 
plantenziekten of plagen een 
vermindering van de productie optreedt, 
mogen de op grond daarvan door de 
verzekering uitgekeerde vergoedingen in 
het kader van 
oogstverzekeringsmaatregelen uit hoofde 
van hoofdstuk III, afdeling 6, of door de 
producentenorganisatie beheerde 
gelijkwaardige maatregelen worden 
opgenomen in de waarde van de in de 
handel gebrachte productie.

Or. fr

Motivering

De financiering, de grondslag voor de berekening van de steun, de drempels en maxima voor 
de steun en de mate van cofinanciering, alsmede subsidiabiliteit van de actiefondsen en 
operationele programma's, zijn onderdelen ter structurering van de steun en dienen daarom 
deel uit te maken van het basisbesluit (in casu artikel 126 onder c-i). De andere onderdelen 
van het directe beheer van de producentengroeperingen vallen onder een eenvormige 
toepassing van het recht, dus van uitvoeringshandelingen.
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Amendement 55
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 126 quater
Maximumsteun voor uit de markt 

genomen producten
1. De steun voor het uit de markt nemen 
van producten, waaronder zowel de 
bijdrage van de Unie als die van de 
producentenorganisatie valt, mag niet 
hoger zijn dan de bedragen die in bijlage 
X zijn vastgesteld voor de in die bijlage 
bedoelde producten. Voor andere 
producten stellen de lidstaten maximale 
steunbedragen vast.
2. Niet meer dan 5% van de hoeveelheid 
van de productie van een bepaald product 
die een bepaalde producentenorganisatie 
in de handel brengt, mag uit de markt 
worden genomen. Voor de bepaling van 
de met dat percentage overeenstemmende 
hoeveelheid wordt evenwel geen rekening 
gehouden met de hoeveelheden die 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, 
lid 4, onder a) en b), van Verordening 
(EG) nr. 1182/2007 of op een andere door 
de lidstaten goedgekeurde wijze worden 
afgezet.
Het volume van de in de handel gebrachte 
productie wordt berekend als het 
gemiddelde van de hoeveelheid van de in 
de voorafgaande drie jaren in de handel 
gebrachte productie. Indien deze 
informatie niet beschikbaar is, wordt 
gebruik gemaakt van de hoeveelheid van 
de in de handel gebrachte productie 
waarvoor de producentenorganisatie is 
erkend
Het in de eerste alinea genoemde 
percentage is een jaargemiddelde over een 
periode van drie jaar dat in een gegeven 
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jaar met ten hoogste 5 procentpunten mag 
worden overschreden.

Or. fr

Motivering

De financiering, de grondslag voor de berekening van de steun, de drempels en maxima voor 
de steun en de mate van cofinanciering, alsmede subsidiabiliteit van de actiefondsen en 
operationele programma's, zijn onderdelen ter structurering van de steun en dienen daarom 
deel uit te maken van het basisbesluit (in casu artikel 126 onder d-iv). De andere onderdelen 
van het directe beheer van de producentengroeperingen vallen onder een eenvormige 
toepassing van het recht, dus van uitvoeringshandelingen.

Amendement 56
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 127

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan, middels 
uitvoeringshandelingen, de nodige 
maatregelen met betrekking tot deze 
subsectie vaststellen, met name op het 
gebied van: 

De Commissie kan, middels 
uitvoeringshandelingen, de nodige 
maatregelen met betrekking tot deze 
subsectie vaststellen, met name op het 
gebied van: 

a) het beheer van actiefondsen en 
mededelingen betreffende de geraamde 
bedragen van de actiefondsen;

a) het beheer van actiefondsen en 
mededelingen betreffende de geraamde 
bedragen van de actiefondsen, het verband 
tussen operationele programma's en 
plattelandsontwikkelingsprogramma's,
operationele deelprogramma's;

b) de indiening van operationele 
programma's, inclusief de termijnen en de 
vereiste begeleidende documenten; 

b) de indiening van operationele 
programma's, inclusief de termijnen en de 
vereiste begeleidende documenten; 

b bis) het nationale kader en de nationale 
strategie voor operationele programma's, 
onder meer op het gebied van:
i) de structuur en de inhoud van het 
nationale kader en de nationale strategie; 
ii) toezicht, evaluatie en communicatie in 
verband met het nationale kader en de 
nationale strategie;
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c) het formaat van de operationele 
programma's;

c) het formaat van de operationele 
programma's;

d) het beheer van het toezicht op en de
evaluatie van de nationale strategieën en de 
operationele programma's op grond van 
artikel 126, onder a) vi);

d) het toezicht op en de evaluatie van de 
nationale strategieën en de operationele 
programma's;

d bis) de financiële EU-steun, onder meer 
op het gebied van: 
i) de voor de berekening van de steun 
geldende referentieperioden;
ii) de verlaging van het recht op financiële 
steun bij te late indiening van 
steunaanvragen;
iii) het stellen en verbeuren van 
zekerheden met betrekking tot 
betalingsvoorschotten;

e) de mededelingen die de lidstaten aan de 
producentenorganisaties en aan de unies 
van producentenorganisaties doen met 
betrekking tot de bedragen van de 
goedgekeurde steun; 

e) de mededelingen die de lidstaten aan de 
producentenorganisaties en aan de unies 
van producentenorganisaties doen met 
betrekking tot de bedragen van de 
goedgekeurde steun; 

f) steunaanvragen en steunbetalingen, 
inclusief voorschotten op de steun en 
gedeeltelijke steunbetalingen;

f) steunaanvragen en steunbetalingen, 
inclusief voorschotten op de steun en 
gedeeltelijke steunbetalingen;

f bis) crisispreventie- en 
crisisbeheersmaatregelen, onder meer op 
het gebied van:
i) de selectie van crisispreventie- en 
crisisbeheersmaatregelen; 
ii) de definitie van het uit de markt nemen 
van producten;
iii) de bestemming van uit de markt 
genomen producten;
iv) de voorafgaande kennisgeving van het 
uit de markt nemen van producten;
v) de berekening van het volume van de 
afgezette productie in het geval van het uit 
de markt nemen van producten;
vi) het aanbrengen van het embleem van 
de Europese Unie op verpakkingen van 
voor gratis uitreiking bestemde 
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producten;
vii) de voorwaarden waaraan ontvangers 
van uit de markt genomen producten 
moeten voldoen;
viii) de doelstellingen van de 
oogstverzekering;

g) leningen ter financiering van 
crisispreventie- en 
crisisbeheersmaatregelen;

g) leningen ter financiering van 
crisispreventie- en 
crisisbeheersmaatregelen;

h) het inachtnemen van de handelnormen 
wanneer producten uit de markt worden 
genomen;

h) het inachtnemen van de handelnormen 
wanneer producten uit de markt worden 
genomen;

i) de vervoer-, sorteer- en 
verpakkingskosten van gratis uitgereikte 
producten;

i) de vervoer-, sorteer- en 
verpakkingskosten van gratis uitgereikte 
producten;

j) promotie-, communicatie- en 
opleidingsmaatregelen in het geval van 
crisispreventie en crisisbeheer;

j) promotie-, communicatie- en 
opleidingsmaatregelen in het geval van 
crisispreventie en crisisbeheer;

j bis) de voorwaarden voor de toepassing 
van groen oogsten en niet-oogsten; 
j ter) de doelstellingen van de 
oogstverzekering;
j quater) de definitie van ongunstige 
weersomstandigheden;
j quinquies) de voorwaarden inzake de 
steun voor de administratieve kosten van 
de oprichting van onderlinge fondsen;

k) het beheer van 
oogstverzekeringsmaatregelen;

k) het beheer van 
oogstverzekeringsmaatregelen;

k bis) de nationale financiële steun, onder 
meer op het gebied van:
i) de mate van organisatie van de 
producenten;
ii) wijzigingen van operationele 
programma's;
iii) de verlaging van het recht op 
financiële steun bij te late indiening van 
aanvragen voor financiële steun;
iv) het stellen, vrijgeven en verbeuren van 
zekerheden met betrekking tot 
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betalingsvoorschotten;
v) de maximale vergoeding van de 
nationale financiële steun door de Unie.

l) bepalingen inzake staatssteun voor 
crisispreventie- en 
crisisbeheersmaatregelen;

l) bepalingen inzake staatssteun voor 
crisispreventie- en 
crisisbeheersmaatregelen;

m) toestemming voor de betaling van 
nationale financiële steun;

m) toestemming voor de betaling van 
nationale financiële steun;

n) het aanvragen en betalen van nationale 
financiële steun;

n) het aanvragen en betalen van nationale 
financiële steun;

o) de vergoeding van nationale financiële 
steun.

o) de vergoeding van nationale financiële 
steun.

Or. fr

Motivering

De financiering, de grondslag voor de berekening van de steun, de drempels en maxima voor 
de steun en de mate van cofinanciering, alsmede subsidiabiliteit van de actiefondsen en 
operationele programma's, zijn onderdelen ter structurering van de steun en dienen daarom 
deel uit te maken van het basisbesluit (in casu artikel 126 onder d-iv). De andere onderdelen 
van het directe beheer van de producentengroeperingen vallen onder een eenvormige 
toepassing van het recht, dus van uitvoeringshandelingen.

Amendement 57
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verstrekking aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen, daaronder begrepen 
kleuterscholen, andere voorschoolse 
instellingen, basisscholen en middelbare 
scholen, van producten van de sector 
groenten en fruit, de sector verwerkte 
groenten en fruit en de sector bananen; en

a) de verstrekking aan leerlingen in door de 
lidstaat beheerde of erkende
onderwijsinstellingen, daaronder begrepen 
kleuterscholen, andere voorschoolse 
instellingen, basisscholen en middelbare 
scholen, van producten van de sector 
groenten en fruit, de sector verwerkte 
groenten en fruit en de sector bananen; en

Or. de
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Amendement 58
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de vaststelling van hun strategie 
stellen de lidstaten een lijst op van de 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen die in het kader van hun 
regeling in aanmerking zullen komen. Er 
mogen op de lijst evenwel geen producten 
voorkomen die overeenkomstig een door 
de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen op grond van 
artikel 129 aangenomen maatregel zijn 
uitgesloten. Zij baseren hun productkeuze 
op objectieve criteria, zoals 
seizoensgebondenheid, beschikbaarheid 
van de producten en milieuoverwegingen. 
De lidstaten kunnen in dit verband de 
voorkeur geven aan producten van EU-
oorsprong.

3. Bij de vaststelling van hun strategie 
stellen de lidstaten een lijst op van de 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen die in het kader van hun 
regeling in aanmerking zullen komen. Er 
mogen op de lijst evenwel geen producten 
voorkomen die overeenkomstig een door 
de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen op grond van 
artikel 129 aangenomen maatregel zijn 
uitgesloten. In degelijk gemotiveerde 
gevallen mag een lidstaat dergelijke 
producten in aanmerking laten komen 
voor steun, op voorwaarde dat slechts 
beperkte hoeveelheden van de in de 
bijlage genoemde stoffen aan de 
producten zijn toegevoegd.
De lidstaten dienen erop toe te zien dat de 
lijst van producten die in het kader van de 
schoolfruitregeling voor steun in 
aanmerking komen, door hun bevoegde 
gezondheidsautoriteiten wordt 
goedgekeurd.

Zij baseren hun productkeuze op objectieve 
criteria, zoals seizoensgebondenheid, 
beschikbaarheid van de producten en 
milieuoverwegingen. De lidstaten kunnen 
in dit verband de voorkeur geven aan 
producten van EU-oorsprong.

Or. de
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Amendement 59
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De strategie van de lidstaten bevat 
de volgende informatie:
- de doelgroep van de regeling,
- verwezenlijking van de meerwaarde van 
de regeling, met name wanneer het 
schoolfruit samen met andere maaltijden 
wordt geconsumeerd, 
- de controlemaatregelen,
- de begeleidende maatregelen (zoals de 
ontwikkeling van websites, bezoek bij 
producenten),
- het geografische of administratieve 
niveau waarop de regeling wordt 
uitgevoerd.

Or. de

Amendement 60
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 128 bis
Subsidiabele kosten

1. De volgende kosten komen in 
aanmerking voor de bedoelde 
communautaire steun: 
a) kosten van de onder de 
schoolfruitregeling vallende groente-, 
fruit- en banaanproducten die aan de 
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onderwijsinstellingen worden geleverd;
b) aanverwante kosten die rechtstreeks 
verbonden zijn met de uitvoering van een 
schoolfruitregeling en uitsluitend worden 
gemaakt voor:
i) het aankopen, huren en huurkopen van 
apparatuur, indien de strategie daarin 
voorziet; 
ii) de voorziene controles en evaluaties die 
rechtstreeks verbonden moeten zijn met de 
schoolfruitregeling;
iii) communicatie, met inbegrip van 
kosten voor de poster voor de "Europese 
schoolfruitregeling"
Kosten voor het vervoer en de distributie 
van onder een schoolfruitregeling 
vallende producten die apart worden 
gefactureerd, mogen maximaal 3% van de 
kosten van die producten uitmaken. 
Facturen voor het vervoer en de 
distributie van producten die gratis aan 
onderwijsinstellingen worden geleverd, 
mogen door de lidstaten worden aanvaard 
binnen de grenzen van een door de 
lidstaten in de strategie vastgesteld 
maximum. 
De kosten van de in de eerste alinea, 
onder b) iii), bedoelde communicatie 
mogen niet worden gefinancierd in het 
kader van andere communautaire 
steunregelingen. 
2. Het totaal van de in lid 1, eerste alinea, 
onder b), i) en iii), bedoelde kosten vormt 
een vast bedrag dat maximaal 5% 
uitmaakt van de enveloppe die de lidstaten 
van de Gemeenschap ontvangen na de 
definitieve toewijzing van de 
communautaire steun. Met betrekking tot 
het jaar waarin de evaluatie van de 
regeling plaatsvindt, mag het totaal van de 
in lid 1, eerste alinea, onder b), i) en ii), 
bedoelde kosten maximaal 10% uitmaken 
van de enveloppe die de lidstaten van de 
Gemeenschap ontvangen na de definitieve 
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toewijzing van de communautaire steun.

Or. de

Amendement 61
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 128 ter
Algemene voorwaarden voor de verlening 

van de steun
1. De lidstaten zien erop toe dat de in het 
kader van hun strategie verleende steun 
slechts wordt verdeeld over 
steunaanvragers die een geldige 
steunaanvraag bij de bevoegde 
autoriteiten hebben ingediend. 
Steunaanvragen zijn slechts geldig indien 
zij worden ingediend door aanvragers die 
tot het aanvragen van deze steun zijn 
erkend door de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat waar de onderwijsinstelling die 
de levering ontvangt, zich bevindt.

2. De lidstaten de steunaanvragers 
selecteren uit de volgende instanties:

a) onderwijsinstellingen;

b) regelende gezagorganen, met 
betrekking tot de producten die worden 
verstrekt aan de tot hun ressort behorende 
kinderen;

c) leveranciers en/of distributeurs van de 
betrokken producten;

d) organisaties die namens één of meer 
onderwijsinstellingen of regelende 
gezagsorganen optreden en specifiek voor 
dit doel zijn opgericht;

e) openbare of particuliere 
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beheersinstanties die belast zijn met:
i) de distributie, in het kader van een op 
grond van deze verordening opgezette of 
aangepaste schoolfruitregeling, van 
groente- en fruitproducten, verwerkte 
groente- en fruitproducten en 
banaanproducten aan 
onderwijsinstellingen; 
ii) evaluatie en/of communicatie. 

Or. de

Amendement 62
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 128 quater

Algemene voorwaarden voor de 
erkenning van steunaanvragers

1. De erkenning wordt uitsluitend 
verleend als de aanvrager zich er 
tegenover de bevoegde autoriteit 
schriftelijk toe verbindt:
a) de producten die in het kader van een 
op grond van deze verordening opgezette 
of aangepaste schoolfruitregeling worden 
gefinancierd, te gebruiken voor 
consumptie door kinderen die behoren tot 
de onderwijsinstelling of tot de 
instellingen waarvoor steun zal worden 
aangevraagd;
b) ten onrechte betaalde steun voor de 
betrokken hoeveelheden terug te betalen 
wanneer is geconstateerd dat de 
producten niet aan de gedefinieerde 
doelgroep zijn verstrekt of dat de steun is 
betaald voor producten die niet in 
aanmerking komen voor steun op grond 
van deze verordening; 
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c) bij fraude of ernstige nalatigheid een 
bedrag te betalen dat overeenstemt met 
het verschil tussen het initieel betaalde 
bedrag en het bedrag waarop de 
aanvrager recht heeft;

d) bewijsstukken ter beschikking van de 
bevoegde autoriteiten te stellen wanneer 
deze daarom verzoeken;

e) zich te onderwerpen aan alle door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
vastgestelde controles, met name wat de 
verificatie van de boekhouding en de 
fysieke controles betreft.

De lidstaten mogen de erkenning 
koppelen aan aanvullende schriftelijke 
verbintenissen van zijde van de aanvrager 
tegenover de bevoegde autoriteit.
2. Indien wordt geconstateerd dat een 
aanvrager niet langer aan de 
voorwaarden voor de erkenning voldoet of 
een andere uit deze verordening 
voortvloeiende verplichting niet nakomt,
wordt de erkenning geschorst voor een 
periode van één tot twaalf maanden of 
wordt deze ingetrokken, afhankelijk van 
de ernst van de onregelmatigheid. Deze 
maatregelen worden niet genomen als het 
gaat om overmacht of als de lidstaat 
constateert dat de onregelmatigheid 
onopzettelijk of door nalatigheid is 
begaan, of als de onregelmatigheid van 
geringe betekenis is. In geval van 
intrekking kan de erkenning op verzoek 
van de aanvrager opnieuw worden 
verleend na een periode van ten minste 
twaalf maanden.

Or. de
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Amendement 63
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 129

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 129 Schrappen
Gedelegeerde bevoegdheden

1. Om de eetgewoonten van kinderen te 
verbeteren, kan de Commissie, middels 
gedelegeerde handelingen, voorschriften 
vaststellen inzake:
a) de producten die niet voor financiering 
op grond van de regeling in aanmerking 
komen;
b) de doelgroep van de regeling;
c) de nationale of regionale strategieën 
die de lidstaten moeten opstellen om voor 
de steun in aanmerking te komen, 
inclusief begeleidende maatregelen;
d) de goedkeuring en de selectie van 
steunaanvragers.

Or. de

Amendement 64
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan, middels 
uitvoeringshandelingen, de nodige 
maatregelen met betrekking tot deze 
subsectie vaststellen, met name op het 
gebied van: 

De Commissie kan, middels 
uitvoeringshandelingen, de nodige 
maatregelen met betrekking tot deze 
subsectie vaststellen, met name op het 
gebied van: 

a) de definitieve verdeling van de steun 
over de lidstaten;

a) de steun voor de verstrekking van 
schoolfruit aan kinderen;
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b) de steunaanvragen en -betalingen; b) de definitieve verdeling van de steun 
over de lidstaten;

c) de controles; c) de algemene voorwaarden voor de 
toekenning van de steun;

d) de methoden voor de bekendmaking van 
de regeling en de maatregelen op het 
gebied van netwerkvorming in het kader 
van de regeling;

d) specifieke voorwaarden voor de 
erkenning van aanvragers en de 
schorsing en de intrekking van de 
erkenning;

e) de mededeling van informatie aan de 
Commissie.

e) de steunaanvragen en betalingen;

f) de controles en de sancties;
g) controle en evaluatie; 
h) de methoden voor de bekendmaking van 
de regeling en de maatregelen op het 
gebied van netwerkvorming in het kader 
van de regeling;

i) de mededeling van informatie aan de 
Commissie;

j) regelingen inzake bekendmaking van de 
financiële ondersteuning door de 
Commissie.

Or. de

Amendement 65
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 138 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen hebben 
betrekking op wijn met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding en op wijn met 
een aanduiding van het wijndruivenras.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen hebben 
betrekking op wijn met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding en op wijn met 
een aanduiding van het wijndruivenras.

Deze wijnen komen voor steun voor de 
afzetbevordering op de markten van derde 
landen in aanmerking op voorwaarde dat: 
a) de producten voor rechtstreeks verbruik 
zijn bestemd, er voor die producten in de 
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beoogde derde landen 
uitvoermogelijkheden of mogelijkheden 
tot het vinden van nieuwe afzetmarkten 
bestaan, en die producten een hoge 
toegevoegde waarde hebben; 
b) wat wijn met een geografische 
aanduiding betreft, de oorsprong van het 
product in een voorlichtings- of 
afzetbevorderingsactie wordt vermeld; 
c) de ondersteunde activiteit duidelijk 
omschreven is, met vermelding van de 
producten die in aanmerking worden 
genomen, de marketingactiviteiten en de 
geraamde kosten;
d) de steun voor de afzetbevordering en 
voorlichting voor een bepaalde 
begunstigde in een bepaald derde land 
niet langer dan drie jaar duurt; zo nodig 
kan de looptijd van deze steun evenwel 
eenmaal, voor een periode van ten 
hoogste twee jaar, worden verlengd; 
e) de voor voorlichting en/of 
afzetbevordering bedoelde boodschappen 
gebaseerd zijn op de intrinsieke 
kwaliteiten van de wijn en voldoen aan de 
wetgeving van de derde landen waarvoor 
zij bedoeld zijn; 
f) de begunstigden voldoende capaciteit 
hebben om het hoofd te bieden aan de 
specifieke factoren die de handel met 
derde landen belemmeren en over 
middelen beschikken om te garanderen 
dat de maatregel zo efficiënt mogelijk 
wordt uitgevoerd. De lidstaten moeten er 
met name op toezien dat er voldoende 
kwaliteitsvolle producten beschikbaar zijn 
om na de afzetbevorderingsactie op lange 
termijn aan de marktvraag te voldoen. 
De begunstigden kunnen particuliere 
ondernemingen, beroepsorganisaties, 
producentenorganisaties, 
brancheorganisaties of, als een lidstaat 
daartoe besluit, overheidsinstanties zijn. 
In geen geval mogen de lidstaten een 
overheidsinstantie als enige begunstigde 
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van de afzetbevorderingsmaatregel 
aanwijzen. 
De voorkeur gaat naar kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen in 
de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van 
de Commissie en naar gezamenlijke 
merknamen. 

Or. fr

Amendement 66
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder "gewone vernieuwing van 
wijngaarden die het einde van hun 
natuurlijke ontwikkelingscyclus hebben 
bereikt" wordt verstaan herbeplanting 
van hetzelfde perceel met hetzelfde 
wijnstokras en volgens dezelfde 
teeltmethode. De lidstaten kunnen verdere 
specificaties vaststellen, met name wat 
betreft de leeftijd van de vervangen 
wijngaarden.

Or. fr

Motivering

Definities zijn belangrijke onderdelen, die deel moeten uitmaken van het basisbesluit 
(overgenomen uit het huidige artikel 6 van Verordening (EG) nr. 555/2008).
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Amendement 67
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 3 – alinea's 2 en 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de gewone vernieuwing van 
wijngaarden die het einde van hun 
natuurlijke ontwikkelingscyclus hebben 
bereikt, wordt geen steun verleend.

Voor de gewone vernieuwing van 
wijngaarden die het einde van hun 
natuurlijke ontwikkelingscyclus hebben 
bereikt, dat wil zeggen herbeplanting van 
hetzelfde perceel met hetzelfde 
wijnstokras en volgens dezelfde 
teeltmethode, wordt geen steun verleend.

De lidstaten kunnen verdere specificaties 
vaststellen, met name wat betreft de 
leeftijd van de vervangen wijngaarden.

Or. fr

Amendement 68
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bijdrage in de herstructurerings- en 
omschakelingskosten wordt niet verleend 
voor kosten voor de aankoop van 
landbouwvoertuigen.

Or. fr
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Amendement 69
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten stellen regels vast met 
betrekking tot de precieze werkingssfeer 
en de niveaus van de toe te kennen steun. 
Deze regels kunnen met name betrekking 
hebben op de betaling van forfaitaire 
bedragen, de maximumbedragen van de 
steun per hectare en de differentiëring 
van de steun op basis van objectieve 
criteria. Als de aanplantrechten niet van 
de herstructureringsmaatregel afkomstig 
zijn, wordt de steun, om 
concurrentieverstoring te voorkomen, 
dienovereenkomstig verminderd om er 
rekening mee te houden dat er voor de 
gebruikte aanplantrechten geen 
rooikosten zijn gemaakt. 
De steun wordt betaald voor de beplante 
oppervlakte als omschreven in artikel 75, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 555/2008 
van de Commissie van 27 juni 2008 tot 
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van 
de Raad houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt, wat betreft de 
steunprogramma's, de handel met derde 
landen, het productiepotentieel en de 
controles in de wijnsector1. 
___________
1PB L 170 van 30.6.2008, blz. 1.

Or. fr
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Amendement 70
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 140 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aan de wijnstokken laten van 
verhandelbare druiven op het einde van 
de normale productiecyclus (niet-oogsten) 
wordt niet beschouwd als groen oogsten.

Or. fr

Amendement 71
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 140 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aan de wijnstokken laten van 
verhandelbare druiven op het einde van 
de normale productiecyclus (niet-oogsten) 
wordt niet beschouwd als groen oogsten.

Or. fr

Motivering

Definities zijn belangrijke onderdelen, die deel moeten uitmaken van het basisbesluit 
(overgenomen uit artikel 11 van Verordening (EG) nr. 555/2008).

Amendement 72
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 140 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De oppervlakte van een perceel 
waarvoor steun voor groen oogsten wordt 
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verleend, wordt niet meegeteld bij de 
berekening van de maximumopbrengsten 
die zijn vastgesteld in de technische 
specificaties voor wijnen met een 
geografische aanduiding.

Or. fr

Amendement 73
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder "ongunstige 
weersomstandigheden" wordt hetzelfde 
verstaan als in artikel 2, lid 8, van 
Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de 
Commissie.

Or. fr

Motivering

Definities zijn belangrijke onderdelen, die deel moeten uitmaken van het basisbesluit 
(overgenomen uit artikel 16 van Verordening (EG) nr. 555/2008).

Amendement 74
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten mogen de 
oogstverzekering in hun steunprogramma 
invoeren volgens de onderstaande regels:
a) de lidstaten stellen bepalingen vast voor 
de uitvoering van de 
oogstverzekeringsmaatregelen, met 
inbegrip van bepalingen om te voorkomen 
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dat die maatregelen de mededinging op de 
verzekeringsmarkt verstoren; 
b) de producenten die een aanvraag in het 
kader van deze regeling indienen, stellen 
hun verzekeringspolis ter beschikking van 
de nationale autoriteiten om de lidstaten 
in staat te stellen te voldoen aan lid 2;
c) de lidstaten stellen het maximumbedrag 
van de steun vast dat mag worden 
ontvangen om te voldoen aan lid 3.
Waar nodig kunnen de lidstaten de hoogte 
van de steun vaststellen op basis van 
normbedragen voor kosten en 
standaardveronderstellingen over 
inkomensverlies. De lidstaten zien erop 
toe dat de berekeningen: 
i) alleen elementen bevatten die 
verifieerbaar zijn; 
ii) zijn gebaseerd op cijfers die op een 
passende expertise berusten; 
iii) gepaard gaan met informatie die de 
bron van de cijfers duidelijk aangeeft; 
iv) zijn gedifferentieerd om rekening te 
houden met, naargelang van het geval, de 
regionale of de plaatselijke 
terreingesteldheid. 

Or. fr

Amendement 75
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten voor de ontwikkeling van 
nieuwe producten, procedés en 
technologieën als bedoeld onder b),
betreffen voorbereidende werkzaamheden 
zoals het ontwerpen, verder ontwikkelen 
en testen van een product, een procedé of 
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een technologie en de daarmee verband 
houdende materiële en/of immateriële 
investeringen, die plaatsvinden in de 
stadia voordat de nieuw ontwikkelde 
producten, procedés en technologieën 
voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt. 

Or. fr

Amendement 76
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 71, lid 3, onder a), b) en 
c), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 
bedoelde kosten zijn van de subsidiabele 
uitgaven uitgesloten.

3. De volgende uitgaven komen in 
aanmerking: 

a) de bouw, verwerving, inclusief leasing, 
of verbetering van onroerende goederen; 
b) de koop of huurkoop van nieuwe 
machines en materieel, met inbegrip van 
computerprogrammatuur, tot maximaal 
de marktwaarde van de activa. Andere 
kosten in verband met een 
huurkoopovereenkomst, zoals de marge 
voor de verhuurder, de met de 
financiering gemoeide rentekosten, de 
indirecte kosten en de verzekeringskosten, 
zijn geen subsidiabele uitgaven; 
c) algemene kosten in verband met de 
onder a) en b) bedoelde uitgaven, zoals 
die voor het inschakelen van architecten, 
ingenieurs en adviseurs, het uitvoeren van 
haalbaarheidsstudies en het verkrijgen 
van octrooien en licenties. 
In afwijking van punt b) kunnen lidstaten 
in deugdelijk gemotiveerde gevallen en 
uitsluitend voor kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen in de zin van 
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Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie, bepalen onder welke 
voorwaarden tweedehandsuitrusting voor 
steun in aanmerking kan worden 
genomen. 
Loutere vervangingsinvesteringen komen 
niet voor steun in aanmerking om er zeker 
van te zijn dat het doel van de maatregel, 
d.i. een betere aanpassing aan de 
marktvraag en een groter 
concurrentievermogen, door deze 
investeringen wordt bereikt.
De in artikel 71, lid 3, onder a), b) en c), 
van Verordening (EG) nr. 1698/2005 
bedoelde kosten zijn van de subsidiabele 
uitgaven uitgesloten.

Or. fr

Amendement 77
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken steun omvat een forfaitair 
bedrag dat dient om de kosten van de 
inzameling van deze producten, die van de 
distilleerder naar de producent moeten 
worden gebracht, te vergoeden voor zover 
die kosten door de producent worden
gedragen.

Or. fr
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Amendement 78
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De steun wordt betaald betaald aan 
distilleerders die de voor distillatie 
geleverde producten verwerken tot ruwe 
alcohol met een alcoholgehalte van ten 
minste 92% vol. 

Or. fr

Amendement 79
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten kunnen toestaan dat de 
steun vervroegd wordt betaald als de 
begunstigde een zekerheid heeft gesteld. 

Or. fr

Amendement 80
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De lidstaten stellen 
uitvoeringsbepalingen vast voor de 
maatregel waarin dit artikel voorziet.

Or. fr
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Amendement 81
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 145 bis
Administratieve bijstand

De bepalingen van dit hoofdstuk doen 
geen afbreuk aan: 
a) de specifieke bepalingen betreffende de 
betrekkingen tussen de lidstaten op het 
gebied van fraudebestrijding in de 
wijnbouwsector, voor zover die de 
toepassing van deze verordening kunnen 
vergemakkelijken; 
b) de regels inzake: 
i) de strafrechtelijke procedure of de 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken 
tussen lidstaten; 
ii) de procedure inzake administratieve 
boetes. 

Or. fr

Amendement 82
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 146 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de criteria voor de subdiabiliteit van de 
steunmaatregelen, de soort van uitgaven 
en voor steun in aanmerking komende 
acties, de niet voor steun in aanmerking 
komende maatregelen en het maximale 
steunniveau per maatregel;

Schrappen
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Or. fr

Amendement 83
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 146 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) algemene bepalingen en definities voor 
de toepassing van deze sectie;

Schrappen

Or. fr

Amendement 84
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 146 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de voorwaarden waaronder 
producenten bijproducten van de 
wijnbereiding aan de markt onttrekken, 
uitzonderingen op deze verplichting 
teneinde extra administratieve belasting te 
voorkomen en bepalingen voor de 
vrijwillige certificering van distilleerders;

Schrappen

Or. fr

Amendement 85
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 174 – lid 1 – alinea's 2 bis, 2 ter en 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van a), iii)
en b), iii), heeft "productie" betrekking op 
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alle betrokken behandelingen, van het 
oogsten van de druiven tot de voltooiing 
van het wijnbereidingsproces, met 
uitzondering van eventuele procedés die 
pas na het productiestadium plaatsvinden.
Met het oog op de toepassing van b), ii), is 
het aandeel druiven ten hoogste 15% dat 
van buiten het afgebakende geografische 
gebied mag komen afkomstig uit de 
betrokken lidstaat of het betrokken derde 
land waarin het afgebakende 
geografische gebied ligt.
In afwijking van a), iii) en b), iii), en voor 
zover dit in het productdossier in artikel
175, lid 2 is bepaald, mag een product met 
een beschermde oorsprongsbenaming of 
geografische aanduiding tot wijn worden 
verwerkt: 
a) hetzij in een gebied in de onmiddellijke 
nabijheid van het afgebakende 
geografische gebied,
b) hetzij in een gebied dat overeenkomstig 
de regelgeving van de lidstaat tot dezelfde 
administratieve eenheid of een naburige 
administratieve eenheid behoort,
c) hetzij, wanneer het om een 
grensoverschrijdende 
oorsprongsbenaming of geografische 
aanduiding gaat of wanneer er tussen 
twee of meer lidstaten of tussen één of 
meer lidstaten en één of meer derde 
landen een overeenkomst inzake 
controlemaatregelen bestaat, in een 
gebied dat zich in de onmiddellijke 
nabijheid van het betrokken afgebakende 
geografische gebied bevindt. 
In afwijking van b), iii), en voor zover dit 
in het productdossier in artikel 175, lid 2 
is bepaald, mogen wijnen met een 
beschermde geografische aanduiding nog 
tot en met 31 december 2012 tot wijn 
worden verwerkt in een gebied dat niet in 
de onmiddellijke nabijheid van het 
betrokken afgebakende geografische 
gebied ligt. 
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In afwijking van a), iii), en voor zover dit 
in het productdossier in artikel 175, lid 2 
is bepaald, mag een product in een gebied 
dat niet in de onmiddellijke nabijheid van 
het betrokken afgebakende geografische 
gebied ligt, tot mousserende wijn of 
parelwijn met een beschermde 
oorsprongsbenaming worden verwerkt 
voor zover dit procedé reeds vóór 1 maart 
1986 werd toegepast.

Or. fr

Amendement 86
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 175 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de afbakening van het betrokken 
geografische gebied;

d) het betrokken geografische gebied wordt 
op gedetailleerde, nauwkeurige en 
ondubbelzinnige wijze afgebakend;

Or. fr

Motivering

De beginselen voor de afbakening van het geografische gebied voor wijn met een beschermde 
oorsprongsbenaming of geografische aanduiding zijn een belangrijk onderdeel en moeten 
deel uitmaken van het basisbesluit (overgenomen uit de huidige tekst van artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 607/2009).

Amendement 87
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 175 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de afbakening van het betrokken 
geografische gebied;

d) de op gedetailleerde, nauwkeurige en 
ondubbelzinnige wijze tot stand gekomen 
afbakening van het betrokken geografische 
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gebied;

Or. fr

Amendement 88
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 177 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een lidstaat of derde land, of de 
respectieve autoriteiten daarvan, zijn geen 
aanvrager.

Or. fr

Amendement 89
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 185 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bescherming van een 
oorsprongsbenaming of geografische 
aanduiding geldt voor de hele benaming, 
met inbegrip van alle elementen waaruit 
die bestaat, voor zover die elementen op 
zich distinctief zijn. Een niet-distinctief of 
generisch element van een beschermde 
oorsprongsbenaming of geografische 
aanduiding wordt niet beschermd.
De te beschermen naam wordt uitsluitend 
geregistreerd in de taal (talen) die wordt 
(worden) gebruikt om het betrokken 
product in het afgebakende geografische 
gebied te omschrijven. 
De naam wordt geregistreerd in zijn 
originele spellingwijze(n).
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Or. fr

Amendement 90
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 189 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een wijziging wordt geacht minimaal te 
zijn als zij: 
a) geen betrekking heeft op de wezenlijke 
kenmerken van het product; 
b) het verband niet wijzigt;
c) geen wijziging inhoudt van de naam 
van het product of van delen daarvan;
d) geen invloed heeft op het afgebakende
geografische gebied; 
e) geen verdere beperkingen meebrengt 
voor het in de handel brengen van het 
product.

Or. fr

Amendement 91
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 193 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de productie in 
het afgebakende geografische gebied, kan 
de Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overgaan tot de vaststelling 
van:

Schrappen

a) beginselen voor de afbakening van het 
geografische gebied, en
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b) definities, beperkingen en afwijkingen 
met betrekking tot de productie in het 
afgebakende geografische gebied.

Or. fr

Amendement 92
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 193–- lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) beginselen voor de afbakening van het 
geografische gebied, en

Schrappen

Or. fr

Motivering

De beginselen voor de afbakening van het geografische gebied voor wijn met een beschermde 
oorsprongsbenaming of geografische aanduiding zijn een belangrijk onderdeel en moeten 
deel uitmaken van het basisbesluit. 

Amendement 93
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 193 – lid 3 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) beperkingen vaststellen met betrekking 
tot het type producent dat de bescherming 
van een oorsprongsbenaming of een 
geografische aanduiding kan aanvragen;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 94
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 193 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) vaststellen onder welke voorwaarden 
een wijziging als minimaal in de zin van 
artikel 189, lid 2, moet worden 
beschouwd;

Schrappen

Or. fr

Amendement 95
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 193 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om een adequate bescherming te 
waarborgen, kan de Commissie, middels 
gedelegeerde handelingen, beperkingen 
ten aanzien van de beschermde naam 
vaststellen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 96
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 196 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 196 bis
Gebruiksvoorwaarden

1. De te beschermen aanduiding is 
gesteld: 
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a) in de officiële taal of talen dan wel de 
regionale taal of talen van de lidstaat of 
het derde land waar de aanduiding 
vandaan komt, of
b) in de taal die in de handel voor deze 
aanduiding wordt gebruikt. 
2. De in een bepaalde taal gebruikte term 
verwijst naar specifieke producten als 
bedoeld in artikel 173, lid 1. 
3. De aanduiding wordt geregistreerd in 
haar originele spellingwijze(n).

Or. fr

Amendement 97
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 196 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 196 ter
Geldigheidsvoorwaarden

1. De erkenning van een traditionele 
aanduiding wordt aanvaard als:
a) de aanduiding uitsluitend bestaat uit: 
i) hetzij een naam die traditioneel in een 
groot deel van het grondgebied van de 
Unie of van het betrokken derde land de 
handel wordt gebruikt om de in artikel 
173, lid 1, bedoelde specifieke 
wijncategorieën te identificeren;
ii) hetzij een gereputeerde naam die 
traditioneel minstens op het grondgebied 
van de betrokken lidstaat of het betrokken 
derde land in de handel wordt gebruikt 
om de in artikel 173, lid 1, bedoelde 
specifieke wijncategorieën te 
identificeren;
b) de aanduiding: 
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i) geen soortnaam is; 
ii) in de regelgeving van de lidstaat is 
gedefinieerd en daarbij is geregeld, of
iii) moet worden gebruikt volgens 
voorwaarden die zijn vastgesteld in het 
kader van de voorschriften welke in het 
betrokken derde land voor de 
wijnproducenten gelden, met inbegrip van 
de voorschriften die zĳn vastgesteld door 
representatieve beroepsorganisaties. 
2. Met het oog op de toepassing van lid 1,
onder a), wordt onder "traditioneel 
gebruik" verstaan gebruik gedurende: 
a) minstens vijf jaar voor aanduidingen 
waarvoor de aanvraag wordt ingediend in 
de in artikel 196 bis, lid 1, onder a);
b) minstens vijftien jaar voor 
aanduidingen waarvoor de aanvraag 
wordt ingediend in de in artikel 196 bis, 
lid 1, onder b). 
3. Met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder b), i), wordt met "soortnaam" 
bedoeld dat de traditionele aanduiding, 
hoewel die betrekking heeft op een 
specifieke productie- of rijpingsmethode 
dan wel op een kwaliteit, een kleur, een 
plaats of een specifieke gebeurtenis die 
met de geschiedenis van een 
wijnbouwproduct verband houdt, in de 
Unie de gebruikelijke naam van het 
betrokken wijnbouwproduct is geworden. 
4. De voorwaarde van lid 1, onder b), 
geldt niet voor de in artikel 196, onder b), 
bedoelde traditionele aanduidingen.

Or. fr
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Amendement 98
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 196 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 196 quater
Aanvragers

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten of van derde landen of in derde 
landen gevestigde representatieve 
beroepsorganisaties kunnen bij de 
Commissie een aanvraag indienen voor de 
bescherming van traditionele 
aanduidingen in de zin van artikel 196. 
2. Onder "representatieve 
beroepsorganisatie" wordt verstaan elke 
producentenorganisatie of unie van 
producentenorganisaties die dezelfde 
voorschriften heeft vastgesteld en actief is 
in één of meer gebieden waarvoor een 
oorsprongsbenaming of een geografische 
aanduiding geldt, als ten minste twee 
derde van de producenten die in dat 
gebied of die gebieden actief zĳn, bĳ haar 
is aangesloten en zĳ ten minste twee derde 
van de productie van dat gebied of die 
gebieden voor haar rekening neemt. Een 
representatieve beroepsorganisatie mag 
alleen een beschermingsaanvraag 
indienen voor wijnen die zij zelf 
produceert.

Or. fr
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Amendement 99
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 196 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 196 quinquies
Procedure voor de erkenning

De Commissie neemt haar besluit om de 
betrokken traditionele aanduiding af te 
wijzen of te erkennen op basis van de 
gegevens waarover zij beschikt. Zij gaat 
na of de in artikel 196, 196 bis en 196 ter 
bedoelde voorwaarden en de voorwaarden 
van artikel 197 bis, lid 3, of artikel 197 ter 
al dan niet zijn vervuld.
Elk afwijzingsbesluit wordt gemeld aan 
degene die bezwaar maakt en aan de 
autoriteiten van de lidstaat of van het 
derde land of de in het betrokken derde 
land gevestigde representatieve 
beroepsorganisatie. 

Or. fr

Amendement 100
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 197 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De traditionele aanduidingen 
worden uitsluitend in de in de aanvraag 
gebruikte taal en voor de in de aanvraag 
vermelde wijncategorieën beschermd 
tegen: 
a) elk misbruik, zelfs als de beschermde 
traditionele aanduiding vergezeld gaat 
van uitdrukkingen als "soort", "type", 
"methode", "op de wijze van", "imitatie", 
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"smaak", "zoals" en dergelijke; 
b) enige andere bedrieglijke of 
misleidende vermelding over de aard, de 
kenmerken of de wezenlijke kwaliteiten 
van het product op de binnen- of de 
buitenverpakking, in reclamemateriaal of 
in documenten die op het betrokken 
product betrekking hebben; 
c) andere praktijken die de consument 
kunnen misleiden, met name praktijken 
die de indruk wekken dat de wijn recht 
heeft op de beschermde traditionele 
aanduiding.

Or. fr

Amendement 101
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 197 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Traditionele aanduidingen die 
beschermd zijn op grond van de artikelen 
24, 28 of 29 van Verordening (EG) nr. 
753/2002, worden automatisch beschermd 
op grond van de onderhavige verordening 
op voorwaarde dat: 
a) tegen 1 mei 2009 bij de Commissie een 
samenvatting van de definitie of van de 
gebruiksvoorwaarden was ingediend; 
b) de lidstaten of derde landen geen einde 
hebben gemaakt aan de bescherming van 
de betrokken traditionele aanduidingen.

Or. fr
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Amendement 102
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 197 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 197 bis
Verband met merken

1. Als een traditionele aanduiding op 
grond van deze verordening is beschermd, 
wordt de registratie van een merk in een 
van de in artikel 197, lid 3, bedoelde 
situaties geweigerd als de registratie van 
het merk wordt aangevraagd voor wijn die 
niet in aanmerking komt voor die 
traditionele aanduiding, de 
registratieaanvraag is ingediend na de 
datum waarop de aanvraag tot 
bescherming van de traditionele 
aanduiding bij de Commissie is ingediend 
en de traditionele aanduiding vervolgens 
is beschermd. 
Merken die in strijd met de eerste alinea 
zijn geregistreerd, worden nietig verklaard 
als daartoe een aanvraag wordt ingediend 
volgens de daarvoor geldende procedures 
van Richtlijn 2008/95/EG van het 
Europees Parlement en de Raad of van 
Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad. 
2. Een merk waarvoor een van de in 
artikel 197, lid 3, van de onderhavige 
verordening bedoelde situaties van
toepassing is en dat vóór 4 mei 2002 of 
vóór de datum waarop de aanvraag tot 
bescherming van de traditionele 
aanduiding bij de Commissie is ingediend, 
op het grondgebied van de Unie is 
gedeponeerd, is geregistreerd of, mits de 
betrokken regelgeving in deze 
mogelijkheid voorziet, door gebruik 
rechten heeft verworven, mag ondanks de 
bescherming van de traditionele 
aanduiding verder worden gebruikt, 
waarbij de duur van de registratie mag 
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worden verlengd. In die gevallen mag de 
traditionele aanduiding naast het 
desbetreffende merk worden gebruikt.
3. Een naam wordt niet als traditionele 
aanduiding beschermd indien de 
bescherming, rekening houdend met de 
reputatie en de bekendheid van een merk, 
de consument kan misleiden ten aanzien 
van de werkelijke identiteit, de aard, de 
kenmerken of de kwaliteit van de wijn.

Or. fr

Amendement 103
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 197 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 197 ter
Homoniemen

1. Bij de bescherming van een traditionele 
aanduiding waarvoor een aanvraag is 
ingediend en die volledig of gedeeltelijk 
homoniem is met een reeds krachtens dit 
hoofdstuk beschermde traditionele 
aanduiding, wordt naar behoren rekening 
gehouden met de plaatselijke en 
traditionele gebruiken en het risico van 
verwarring. Een homonieme traditionele 
aanduiding die de consument misleidt ten 
aanzien van de aard, de kwaliteit of de 
echte oorsprong van het product, wordt 
niet geregistreerd, ook al is de aanduiding 
correct. Het gebruik van een beschermde 
homonieme aanduiding is slechts 
toegestaan indien de praktische 
omstandigheden garanderen dat het in 
tweede instantie beschermde homoniem 
zich duidelijk onderscheidt van de reeds 
beschermde traditionele aanduiding, 
rekening houdend met het feit dat de 
betrokken producenten een billijke 
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behandeling moeten krijgen en de 
consument niet mag worden misleid.
2. Lid 1 geldt mutatis mutandis voor 
traditionele aanduidingen die vóór 1 
augustus 2009 zijn beschermd en 
gedeeltelijk homoniem zijn met een 
beschermde oorsprongsbenaming, een 
beschermde geografische aanduiding of 
een in bijlage XV vermelde naam van een 
wijndruivenras of synoniem daarvan. 

Or. fr

Amendement 104
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 197 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 197 quater
Annulering

Een traditionele aanduiding wordt 
geannuleerd als zij niet langer voldoet 
aan de definitie van artikel196 aan de 
bepalingen van artikel 196 bis en 196 ter, 
artikel 197, lid 3, artikel 197 bis, lid 3 of
artikel 197 ter.

Or. fr

Amendement 105
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 197 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 197 quinquies
Traditionele aanduidingen van derde 
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landen
1. Artikel 196 geldt mutatis mutandis voor 
traditioneel in derde landen gebruikte 
aanduidingen wanneer het 
wijnbouwproducten betreft waarop 
geografische aanduidingen van de 
betrokken derde landen zijn aangebracht.
2. Als bij wijnen uit derde landen 
traditionele vermeldingen op het etiket 
zijn aangebracht, mogen die traditionele 
vermeldingen worden gebruikt volgens de 
in de betrokken derde landen geldende 
voorschriften, met inbegrip van de 
voorschriften van representatieve 
beroepsorganisaties. 

Or. fr

Amendement 106
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 198 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om een adequate bescherming te 
waarborgen, kan de Commissie, middels 
gedelegeerde handelingen, beperkingen 
ten aanzien van de beschermde naam 
vaststellen. 

Schrappen

Or. fr

Amendement 107
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 198 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de legitieme rechten of de 2. Om de legitieme rechten of de 



PE467.307v01-00 70/80 AM\871548NL.doc

NL

rechtmatige belangen van producenten of 
marktdeelnemers te waarborgen, kan de 
Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen, bepalingen vaststellen ter 
definiëring van:

rechtmatige belangen van producenten of 
marktdeelnemers te waarborgen, kan de 
Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen, ter definiëring van de datum 
waarop een aanvraag of een verzoek moet 
worden ingediend. 

a) de soort van aanvragers die 
bescherming van een traditionele 
aanduiding mogen aanvragen;
b) de voorwaarden waaronder een 
aanvraag om erkenning van een 
traditionele aanduiding als ontvankelijk 
wordt beschouwd;
c) de gronden voor bezwaar tegen een 
voorstel tot erkenning van een traditionele 
aanduiding; 
d) de reikwijdte van de bescherming, 
waaronder het verband met merken, 
beschermde traditionele aanduidingen, 
beschermde oorsprongsbenamingen of 
beschermde geografische aanduidingen, 
homoniemen of bepaalde 
wijndruivenrassen;
e) de redenen voor annulering van een 
traditionele aanduiding;
f) de datum voor indiening van een 
aanvraag of een verzoek.

Or. fr

Amendement 108
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 198 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van het 
handelsverkeer tussen de Unie en 
bepaalde derde landen, kan de 
Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen, vaststellen onder welke 

Schrappen
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voorwaarden traditionele aanduidingen 
mogen worden gebruikt op producten van 
derde landen, en welke afwijkingen van 
artikel 196 van toepassing zijn.

Or. fr

Amendement 109
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 202

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij in deze verordening anders is 
bepaald, zijn Richtlijn 2008/95/EG, 
Richtlijn 89/396/EEG van de Raad, 
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en 
Richtlijn 2007/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van toepassing op de 
etikettering en de aanbiedingsvorm van de 
onder de werkingssfeer van die regelgeving 
vallende producten.

1. Tenzij in deze verordening anders is 
bepaald, zijn Richtlijn 2008/95/EG, 
Richtlijn 89/396/EEG van de Raad, 
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en 
Richtlijn 2007/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van toepassing op de 
etikettering en de aanbiedingsvorm van de 
onder de werkingssfeer van die regelgeving 
vallende producten. Bij de etikettering van 
de producten als bedoeld in de punten 1 
tot en met 11 en de punten 13, 15 en 16 
van bijlage XII, deel II mogen geen 
andere aanduidingen worden gebruikt 
dan die welke zijn bedoeld in deze 
verordening, behalve wanneer die 
aanduidingen voldoen aan artikel 2, lid 1, 
onder a), van Richtlijn 2000/13/EG.
2. Wanneer één van de in bijlage XII, 
deel 2 bij deze verordening (EG) nr. 
479/2008 vermelde producten één of meer 
van de in bijlage III bis bij Richtlijn 
2000/13/EG opgenomen ingrediënten 
bevat, worden deze laatste bij de 
etikettering vermeld, voorafgegaan door 
het woord "bevat".
Voor sulfieten mogen de aanduidingen 
"sulfiet" of "zwaveldioxide" worden 
gebruikt.



PE467.307v01-00 72/80 AM\871548NL.doc

NL

3. Het in lid 2 bedoelde verplichte 
etiketteringsgegeven kan worden 
gecombineerd met het bij 
uitvoeringsbesluit te definiëren pictogram.

Or. fr

Amendement 110
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 203 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1, onder a), mag de 
vermelding van de wijncategorie worden 
weggelaten indien op het etiket de 
beschermde oorsprongsbenaming of de 
beschermde geografische aanduiding is 
vermeld

2. In afwijking van lid 1, onder a), mag de 
vermelding van de wijncategorie worden 
weggelaten indien op het etiket de 
beschermde oorsprongsbenaming of de 
beschermde geografische aanduiding is 
vermeld alsmede voor wijnen waarvoor op 
het etiket de vermelding "Sekt" is 
opgenomen.

Or. fr

Amendement 111
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 204 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 204 bis
Aanduiding van het bedrijf

1. De aanduidingen die naar een bedrijf 
verwijzen, andere dan aanduidingen van 
de naam van de bottelaar, de producent of 
de verkoper, en vastgesteld volgens de 
procedure van lid 3, worden uitsluitend 
gebruikt voor wijnen met een beschermde 
oorsprongsbenaming of geografische 
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aanduiding voor zover: 
a) de wijn uitsluitend is bereid van 
druiven die zijn geoogst in wijngaarden 
die door dat bedrijf worden geëxploiteerd; 
b) de wijnbereiding volledig op dat bedrijf 
plaatsvindt; 
c) de lidstaten regelen het gebruik van 
hun overeenkomstig de procedure als 
bedoeld in lid 3 toegestane aanduidingen. 
Derde landen bepalen welke 
voorschriften, met inbegrip van 
voorschriften die zijn vastgesteld door 
representatieve beroepsorganisaties, van 
toepassing zijn met betrekking tot het 
gebruik van hun overeenkomstig de 
procedure als bedoeld in lid 3 toegestane 
aanduidingen.
2. De naam van een bedrijf mag slechts 
door andere bij het verhandelen van het 
product betrokken marktdeelnemers 
worden gebruikt als het betrokken bedrijf 
daarmee instemt.
3. De Commissie keurt bij 
uitvoeringsbesluit de aanduidingen goed 
die verwijzen naar een bedrijf, op grond 
van een verzoek dat is ingediend door de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat of 
een derde land.

Or. fr

Amendement 112
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 207 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de overeenstemming met de 
horizontale voorschriften inzake 
etikettering en aanbiedingsvorm te 
waarborgen en om rekening te houden met 
de specifieke kenmerken van de 

1. Om de overeenstemming met de 
horizontale voorschriften inzake 
etikettering en aanbiedingsvorm te 
waarborgen en om rekening te houden met 
de specifieke kenmerken van de 
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wijnsector, kan de Commissie, middels 
gedelegeerde handelingen, definities, 
voorschriften en beperkingen vaststellen op 
het gebied van:

wijnsector, kan de Commissie, middels 
gedelegeerde handelingen, definities, 
voorschriften en beperkingen vaststellen op 
het gebied van:

a) de aanbiedingsvorm en het gebruik van 
andere etiketteringsaanduidingen dan 
bedoeld in deze sectie;

a) bepaalde verplichte aanduidingen, met 
name: 

b) bepaalde verplichte aanduidingen, met 
name: 
i) de formulering van de verplichte 
aanduidingen en de voorwaarden voor het 
gebruik daarvan;

i) de formulering van de verplichte 
aanduidingen en de voorwaarden voor het 
gebruik daarvan;

ii) voor een bedrijf gebruikte 
aanduidingen en de voorwaarden voor het 
gebruik daarvan; 

ii) bepalingen inzake de aanduiding van 
de herkomst;

iii) bepalingen om de producerende 
lidstaten in staat te stellen aanvullende 
voorschriften inzake verplichte 
aanduidingen vast te stellen;
iv) bepalingen om ruimte te laten voor 
extra afwijkingen naast de in artikel 203, 
lid 2, bedoelde afwijking betreffende het 
weglaten van de vermelding van de 
wijncategorie toe te staan, en
v) bepalingen inzake het gebruik van 
talen;
c) facultatieve aanduidingen, met name: b) facultatieve aanduidingen, met name:
i) de formulering van de facultatieve 
aanduidingen en de voorwaarden voor het 
gebruik daarvan;

i) de formulering van de facultatieve 
aanduidingen en de voorwaarden voor het 
gebruik daarvan;

ii) bepalingen om de producerende 
lidstaten in staat te stellen aanvullende 
voorschriften inzake facultatieve 
aanduidingen vast te stellen;

ii) bepalingen om de producerende 
lidstaten in staat te stellen aanvullende 
voorschriften inzake facultatieve 
aanduidingen vast te stellen;

d) de aanbiedingsvorm, met name: c) de aanbiedingsvorm, met name
i) de voorwaarden oor het gebruik van 
bepaalde flesvormen, en een lijst van 
bepaalde specifieke flesvormen; 

i) de voorwaarden oor het gebruik van 
bepaalde flesvormen, en een lijst van 
bepaalde specifieke flesvormen; 

ii) de voorwaarden voor het gebruik van 
flessen en sluitingen van het type dat wordt 
gebruikt voor "mousserende wijnen";

ii) de voorwaarden voor het gebruik van 
flessen en sluitingen van het type dat wordt 
gebruikt voor "mousserende wijnen";

iii) bepalingen om de producerende iii) bepalingen om de producerende 



AM\871548NL.doc 75/80 PE467.307v01-00

NL

lidstaten in staat te stellen aanvullende 
voorschriften inzake de aanbiedingsvorm 
vast te stellen;

lidstaten in staat te stellen aanvullende 
voorschriften inzake de aanbiedingsvorm 
vast te stellen;

iv) bepalingen inzake het gebruik van 
talen.

iv) bepalingen inzake de vervanging van 
bepaalde aanduidingen door 
gelijkwaardige termen in een andere 
officiële taal van de Unie.

Or. fr

Amendement 113
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 230

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen en verantwoordelijkheden 
van producentenorganisaties, 
producentengroeperingen in de sector 
groenten en fruit, organisaties van 
marktdeelnemers in de sector olijfolie en 
tafelolijven, en brancheorganisaties, in het 
belang van een grotere doeltreffendheid 
van de maatregelen van die organisaties en 
groeperingen, duidelijk worden 
omschreven, kan de Commissie, middels 
uitvoeringshandelingen, voorschriften
vaststellen op het gebied van: 

Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen 
en verantwoordelijkheden van 
producentenorganisaties, 
producentengroeperingen in de sector 
groenten en fruit, organisaties van 
marktdeelnemers in de sector olijfolie en 
tafelolijven, en brancheorganisaties, in het 
belang van een grotere doeltreffendheid 
van de maatregelen van die organisaties en 
groeperingen, duidelijk worden 
omschreven, kan de Commissie, middels 
uitvoeringshandelingen, voorschriften
vaststellen op het gebied van: 

a) de eisen die gelden voor PO's en UPO's 
en producentengroeperingen:

a) specifieke doelstellingen van die 
organisaties en groeperingen, 

i) specifieke doelstellingen van die 
organisaties en groeperingen;

statuten, erkenning, structuur, 
rechtspersoonlijkheid, lidmaatschap, 
omvang, verantwoordingsplicht, 
activiteiten, gevolgen van de erkenning, 
de intrekking van de erkenning, 
afwijkingen op het gebied van de 
minimumomvang, en fusies;

ii) de statuten, de wijze waarop 
democratische controle kan worden 
uitgeoefend op een 
producentenorganisatie;

iii) de voorwaarden voor de verlening van 
de erkenning of voor het 
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erkenningsprogramma, de structuur, de 
rechtspersoonlijkheid, de voorwaarden 
voor het lidmaatschap, waaronder leden 
die geen producenten zijn bij een PO of 
niet-PO-leden in een UPO;
iv) de omvang en de voorwaarden 
waaronder deze kan worden bepaald;
v) de verantwoordingsplicht en de 
activiteiten van die organisaties en 
groeperingen, de gevolgen van de 
erkenning;
vi) de afwijkingen op het gebied van de 
minimumomvang, en de fusies;

b) de uitbreiding van bepaalde 
voorschriften van de brancheorganisaties
tot niet-leden;

b) de uitbreiding van bepaalde 
voorschriften tot niet-leden en de 
procedure voor de 
algemeenverbindendverklaring van de 
regels:

c) transnationale producentenorganisaties 
en transnationale unies van 
producentenorganisaties, met inbegrip van 
administratieve bijstand door de ter zake 
bevoegde autoriteiten in het geval van 
transnationale samenwerking;

i) transnationale producentenorganisaties 
en transnationale unies van 
producentenorganisaties, met inbegrip van 
administratieve bijstand door de ter zake 
bevoegde autoriteiten in het geval van 
transnationale samenwerking;

d) de uitbesteding van activiteiten en de 
terbeschikkingstelling van technische 
middelen door producentenorganisaties en 
unies daarvan;

ii) de uitbesteding van activiteiten en de 
terbeschikkingstelling van technische 
middelen door producentenorganisaties en 
unies daarvan;

e) het minimumvolume of de 
minimumwaarde van de afzetbare 
productie van een producentenorganisatie;

iii) het minimumvolume of de 
minimumwaarde van de afzetbare 
productie van een producentenorganisatie;

f) afwijkingen van de artikelen 209, 210 
en 212;
g) sancties bij het niet in acht nemen van 
de erkenningscriteria.
2. De Commissie kan, middels 
uitvoeringshandelingen, de nodige 
maatregelen met betrekking tot dit 
hoofdstuk vaststellen, met name inzake:
a) de door de lidstaten te verrichten 
kennisgevingen;

iv) de door de lidstaten te verrichten 
kennisgevingen;

b) de aanvragen tot erkenning als 
producentenorganisatie ;

v) de aanvragen tot erkenning;
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c) de uitvoering van de 
erkenningsplannen door de 
producentengroeperingen;

vi) de wijze van controle en verificatie;

d) de uitbreiding van de erkenning; vii) de wijze van tenuitvoerlegging van 
sancties bij het niet in acht nemen van de 
erkenningscriteria.

e) controle en verificatie.

Or. fr

Motivering

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile 
d'olive incombe aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, 
l'ensemble des dispositions doit relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci 
de clarté juridique, il convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences 
d’application conférées à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction 
doit être ainsi arrêté par mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux 
décline ensuite ce principe.

Amendement 114
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 238 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om rekening te houden met de evolutie 
van de handel, met marktontwikkelingen 
en met de behoeften van de betrokken 
markten, kan de Commissie, wanneer dat 
nodig is voor het toezicht op de invoer van 
de betrokken producten, middels 
gedelegeerde handelingen, het volgende 
vaststellen:

1. Om rekening te houden met de evolutie 
van de handel, met marktontwikkelingen 
en met de behoeften van de betrokken 
markten, kan de Commissie, wanneer dat 
nodig is voor het toezicht op de invoer van 
de betrokken producten, na een 
impactstudie te hebben ingediend, het 
volgende vaststellen middels gedelegeerde 
handelingen:

Or. fr

Motivering

Producten waarvoor een invoercertificaat vereist is, zijn gevoelige producten; iedere 
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wijziging moet het voorwerp zijn van een vooraf gepubliceerde impactstudie, zodat de 
wetgever en de producenten de tijd krijgen kennis te nemen van de gevolgen van de beoogde 
maatregel.

Amendement 115
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 268 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om rekening te houden met de evolutie 
van de handel, met marktontwikkelingen, 
en met de behoeften van de betrokken 
markten, kan de Commissie, wanneer dat 
nodig is voor het toezicht op de uitvoer van 
de betrokken producten, middels 
gedelegeerde handelingen, het volgende 
vaststellen:

1. Om rekening te houden met de evolutie 
van de handel, met marktontwikkelingen, 
en met de behoeften van de betrokken 
markten, kan de Commissie, wanneer dat 
nodig is voor het toezicht op de uitvoer van 
de betrokken producten, na een 
impactstudie te hebben ingediend, het 
volgende vaststellen middels gedelegeerde 
handelingen:

Or. fr

Motivering

Producten waarvoor een invoercertificaat vereist is, zijn gevoelige producten; iedere 
wijziging moet het voorwerp zijn van een vooraf gepubliceerde impactstudie, zodat de 
wetgever en de producenten de tijd krijgen kennis te nemen van de gevolgen van de beoogde 
maatregel.

Amendement 116
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 314 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de hieronder vermelde kalenderjaren 
zijn de volgende bedragen beschikbaar:

2. In de hieronder vermelde kalenderjaren 
zijn de volgende bedragen beschikbaar:

– 2009: 40 660 000 EUR
– 2010: 82 110 000 EUR, – 2010: 82 110 000 EUR,
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– vanaf 2011: 122 610 000 EUR. – vanaf 2011: 122 610 000 EUR.

Or. de

Amendement 117
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel A – sectie III – punt 2 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de klassen van de 
punten 1. en 2. onderverdelen in ten 
hoogste drie subklassen.

Or. fr

Motivering

De codificatie GMO moet onveranderd recht zijn. Daarom dient de volledige tekst van de 
huidige bijlage te worden overgenomen.

Amendement 118
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel C – sectie III 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De geslachte dieren worden ingedeeld door 
toepassing, mutatis mutandis, van het 
bepaalde in punt A.III. De term "stomp" in 
punt A.III.1 en in de rijen 3 en 4 van de 
tabel in punt A.III.2 wordt evenwel 
vervangen door de term "achtervoet".

1. De geslachte dieren worden ingedeeld 
door toepassing, mutatis mutandis, van het 
bepaalde in punt A.III. De term "stomp" in 
punt A.III.1 en in de rijen 3 en 4 van de 
tabel in punt A.III.2 wordt evenwel 
vervangen door de term "achtervoet".

2. In afwijking van punt 1 wordt, voor 
lammeren met een slachtgewicht van 
minder dan 13 kg, door de Commissie bij 
uitvoeringshandeling machtiging verleend 
om, zonder bijstand van het in artikel 323, 
lid 1, bedoelde comité, de onderstaande 
indelingscriteria te hanteren: 
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a) slachtgewicht; 
b) kleur van het vlees; 
c) vetbedekking.

Or. fr

Motivering

De codificatie GMO moet onveranderd recht zijn. Daarom dient de volledige tekst van de 
huidige bijlage te worden overgenomen en te worden aangepast aan de bepalingen van het 
Verdrag van Lissabon.


