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Amendement 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Deze verordening moet worden 
uitgevoerd overeenkomstig de 
doelstellingen voor 
ontwikkelingssamenwerking van het 
beleidskader van de Unie inzake 
voedselzekerheid (COM(2010)0127), 
waarbij er speciaal op moet worden gelet 
dat de bewuste GLB-maatregelen in de 
praktijk niet ten koste gaan van de  
voedselproductiecapaciteit en de 
voedselzekerheid op lange termijn in de 
ontwikkelingslanden of van het vermogen 
van de bevolking van die landen om in 
hun voedselbehoeften te voorzien, mede 
onder inachtneming van de verplichting 
inzake beleidscoherentie voor 
ontwikkeling die voortvloeit uit artikel 208 
van het Verdrag betreffende werking van 
de Europese Unie.

Or. en

Amendement 436
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid om kleine en middelgrote 
landbouwbedrijven een fatsoenlijk 
inkomen te garanderen, dient de 
Commissie ervoor te zorgen dat de 
productieprijzen niet onder het peil 
wegzakken van de door haar per 
verkoopseizoen en voor de 
productiehoeveelheden per gemiddeld 
bedrijf vast te stellen minima. Deze 
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moeten worden vastgesteld in overleg met 
de beroeps- en vakbondsorganisaties, 
zodat de prijzen die de landbouwers 
ontvangen daadwerkelijk de veranderde 
productiekosten dekken en een 
fatsoenlijke beloning garanderen van de 
per landbouwbedrijf geleverde 
arbeidsprestaties. Te dien einde moet de 
Commissie de noodzakelijke instrumenten 
invoeren ter implementatie van de 
voorschriften inzake openbare en 
particuliere opslag wanneer er een 
abnormale daling van de basisprijzen 
wordt geconstateerd, en moet zij in 
onderling overleg tijdschema's voor de 
invoer vaststellen wanneer de invoer een 
drukkend effect heeft op de prijzen in de 
respectieve lidstaten van de Unie.

Or. fr

Amendement 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Een van de hoofddoelstellingen 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid moet erin bestaan 
voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit 
in de lidstaten te waarborgen, hetgeen met 
betrekking tot de productie de noodzaak 
impliceert van regulerings- en 
distributiesystemen, zodat de betrokken 
landen en regio's hun productie kunnen 
ontwikkelen op een manier waardoor zij 
in staat worden gesteld zoveel mogelijk in 
hun behoeften te voorzien.

Or. pt

Amendement 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In de Mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Het GLB tot 
2020: inspelen op de uitdagingen van de 
toekomst inzake voedsel, natuurlijke 
hulpbronnen en territoriale evenwichten" 
worden de uitdagingen en doelstellingen 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) in de periode na 
2013 uiteengezet en wordt aangegeven 
welke richting het GLB in die periode zal 
uitgaan. Gezien de besprekingen over deze 
mededeling moet de hervorming van het 
GLB met ingang van 1 januari 2014 in 
werking treden. De hervorming moet 
betrekking hebben op alle belangrijke 
instrumenten van het GLB, inclusief 
Verordening (EU) nr. [COM(2010) 799] 
van […] houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke bepalingen 
voor een aantal landbouwproducten 
(Integrale-GMO-verordening). Gezien de 
reikwijdte van de hervorming dient 
Verordening (EU) nr. [COM(2010) 799] te 
worden ingetrokken en te worden 
vervangen door een nieuwe integrale-
GMO-verordening. Bovendien moet in het 
kader van de hervorming worden gestreefd 
naar een optimale harmonisatie, 
stroomlijning en vereenvoudiging van de 
bepalingen, met name de bepalingen die op 
meer dan één landbouwsector van 
toepassing zijn, onder meer door ervoor te 
zorgen dat de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen niet-essentiële 
onderdelen van maatregelen kan 
vaststellen.

(1) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Het GLB tot 
2020: inspelen op de uitdagingen van de 
toekomst inzake voedsel, natuurlijke 
hulpbronnen en territoriale evenwichten" 
worden de uitdagingen en doelstellingen 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) in de periode na 
2013 uiteengezet en wordt aangegeven 
welke richting het GLB in die periode zal 
uitgaan. Gezien de besprekingen over deze 
mededeling moet de hervorming van het 
GLB met ingang van 1 januari 2014 in 
werking treden. De hervorming moet 
betrekking hebben op alle belangrijke 
instrumenten van het GLB, inclusief 
Verordening (EU) nr. [COM(2010)0799] 
van […] houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke bepalingen 
voor een aantal landbouwproducten 
(Integrale-GMO-verordening). Gezien de 
reikwijdte van de hervorming dient 
Verordening (EU) nr. [COM(2010)0799] te 
worden ingetrokken en te worden 
vervangen door een nieuwe integrale-
GMO-verordening. Bovendien moet in het 
kader van de hervorming worden gestreefd 
naar een optimale harmonisatie, 
stroomlijning en vereenvoudiging van de 
bepalingen, met name de bepalingen die op 
meer dan één landbouwsector van 
toepassing zijn, onder meer door ervoor te 
zorgen dat de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen niet-essentiële 
onderdelen van maatregelen kan 
vaststellen. Bovendien moet de beoogde 
hervorming voortgaan op de met eerdere 
hervormingen ingezette weg naar meer 
concurrentievermogen en 
marktgerichtheid.

Or. en
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Amendement 439
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig artikel 43, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (hierna "het Verdrag" 
genoemd) dient de Raad maatregelen voor 
de bepaling van de prijzen, de heffingen, 
de steun en de kwantitatieve beperkingen 
vast te stellen. Wanneer artikel 43, lid 3, 
van het Verdrag van toepassing is, dient 
in de onderhavige verordening ter wille 
van de duidelijkheid expliciet te worden 
vermeld dat de maatregelen op die basis 
door de Raad zullen worden vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 43, lid 3, is een uitzondering op de gewone wetgevingsprocedure, waarbij de Raad 
maatregelen invoert tot vaststelling van steunmiddelen, prijzen en hoeveelheden. Wij verlangen 
dat deze maatregelen via de medebeslissingsprocedure worden getroffen, en daarom strekt dit 
amendement tot schrapping van overweging 3, waarin een uitdrukkelijke verwijzing naar de 
prerogatieven van de Raad is opgenomen.

Amendement 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Ter ondersteuning van 
landbouwbedrijven waarvan de 
activiteiten zich voornamelijk richten op 
seizoensgebonden teelten zoals groenten, 
fruit of wijn, en die in bepaalde periodes 
van het jaar meer personeel in dienst 
hebben, en ter bevordering van de 
werkgelegenheid voor werknemers die 
geacht worden aan sociale uitsluiting 
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bloot te staan, dient er een systeem van 
werkvouchers voor de betaling van 
tijdelijke arbeidskrachten te worden 
ingevoerd naar het voorbeeld van het 
systeem waarin de Italiaanse wetgeving 
voorziet.

Or. it

Amendement 441
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de sector 
groenten en fruit en de sector verwerkte 
groenten en fruit, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot het vaststellen 
van de verkoopseizoenen voor deze 
producten.

(11) Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de sector 
groenten en fruit en de sector verwerkte 
groenten en fruit, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot het vaststellen 
van de verkoopseizoenen voor deze 
producten. De Commissie moet de 
lidstaten ertoe kunnen aanmoedigen op 
basis van de rijpingscycli van producten 
tijdschema's voor de invoer van fruit vast 
te stellen om zo een lonende 
minimumprijs te kunnen handhaven.

Or. fr

Amendement 442
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Er moet een lijst worden 
opgemaakt van de redenen waarom de 
problematiek van de landbouwprijzen en 
de stabiliteit daarvan essentieel is voor de 
formulering van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid: de markten – en met 
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name die voor landbouwproducten – zijn 
niet tot zelfregulering in staat. Dit is 
duidelijk gebleken tijdens de recente 
economische, financiële en voedselcrises. 
Prijsvolatiliteit is een structureel kenmerk 
van de landbouwmarkten. Niet alleen 
vallen zij ten prooi aan de grillen van het 
weer en aan dierziektenepidemieën, maar 
bovendien zijn zij blootgesteld aan het 
onomkeerbare karakter van productie- en 
investeringsbeslissingen en aan het 
gebrek aan elasticiteit van vraag en 
aanbod in reactie op de 
prijsontwikkelingen. Ongereguleerde 
liberalisering van de internationale 
handel in landbouwproducten leidt tot 
systeemrisico's, waardoor de kans op 
bruuske veranderingen in de prijzen op de 
wereldmarkt toeneemt. Unilaterale 
beslissingen van bepaalde 
landbouwproductenexporterende landen 
om hun uitvoer op te schorten en 
vervolgens weer te hervatten – zoals die 
van Rusland – brengen plotselinge 
prijsveranderingen op de internationale 
markten teweeg. De steeds verdere 
"financialisering" van de landbouw en de 
toename van de speculatie in belangrijke 
landbouwproducten die zich sinds het jaar 
2000 op de wereldmarkt heeft voltrokken, 
voornamelijk via ondoorzichtige 
transacties buiten de beurzen om, leidt tot 
steeds grotere schommelingen van de 
landbouwprijzen. Deze uiteenlopende 
factoren brengen met zich mee dat de 
Commissie zou moeten trachten de 
daaraan verbonden risico's effectiever te 
voorkomen en in de hand te houden, met 
name de marktrisico's waaraan 
landbouwers zijn blootgesteld; zij zou er 
goed aan doen reguleringssystemen in te 
voeren waardoor de rol van landbouwers 
voldoende op de voorgrond treedt en zij 
kunnen rekenen op een billijke 
vergoeding voor hun producten, en die ten 
doel moeten hebben effectief om te gaan 
met verstoringen van het marktevenwicht 
en landbouwbudgetten doelmatig te 
beheren.
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Or. fr

Amendement 443
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Bij wijze van noodmaatregel dient 
de overheid uitsluitend op de markt te 
interveniëren met als doel extreme 
prijsschommelingen als gevolg van een 
tijdelijk excessieve vraag op de Europese 
markt te stabiliseren. Er mag niet door de 
overheid worden ingegrepen om 
structurele productieoverschotten te 
stabiliseren.

Or. fr

Amendement 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid dient te voorzien in 
instrumenten en mechanismen ter 
waarborging van billijke 
producentenprijzen en om landbouwers 
het inkomen te verschaffen dat 
noodzakelijk is voor de continuïteit van de 
productie en voor een regelmatige 
voedselvoorziening.

Or. pt

Amendement 445
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op duidelijkheid en 
transparantie moeten de bepalingen een 
gemeenschappelijke structuur krijgen, 
terwijl het in elke sector gevoerde beleid in 
stand moet worden gehouden. Hiertoe 
dient een onderscheid te worden gemaakt 
tussen referentieprijzen en 
interventieprijzen en moeten de 
laatstbedoelde prijzen worden 
gedefinieerd, waarbij met name moet 
worden verduidelijkt dat slechts de voor 
openbare interventie geldende 
interventieprijzen overeenstemmen met de 
toegepaste regelingsprijs waarnaar wordt 
verwezen in bijlage 3, punt 8, eerste zin, 
van de WTO-overeenkomst inzake de 
landbouw (i.e. prijsverschilondersteuning). 
In dit verband dient te worden verduidelijkt 
dat op de markt kan worden 
geïntervenieerd via openbare interventie en 
via andere vormen van interventie waarbij 
geen gebruik wordt gemaakt van vooraf 
vastgestelde prijsindicaties.

(13) Met het oog op duidelijkheid en 
transparantie moeten de bepalingen een 
gemeenschappelijke structuur krijgen, 
terwijl het in elke sector gevoerde beleid in 
stand moet worden gehouden. Hiertoe 
dient op basis van de reële 
productieprijzen en inflatiecijfers een 
onderscheid te worden gemaakt tussen 
referentieprijzen en interventieprijzen en 
moeten de laatstbedoelde prijzen worden 
gedefinieerd, waarbij met name moet 
worden verduidelijkt dat slechts de voor 
openbare interventie geldende 
interventieprijzen overeenstemmen met de 
toegepaste regelingsprijs waarnaar wordt 
verwezen in bijlage 3, punt 8, eerste zin, 
van de WTO-overeenkomst inzake de 
landbouw (i.e. prijsverschilondersteuning). 
In dit verband dient te worden verduidelijkt 
dat op de markt kan worden 
geïntervenieerd via openbare interventie en 
via andere vormen van interventie waarbij 
geen gebruik wordt gemaakt van vooraf 
vastgestelde prijsindicaties.

Or. pl

Amendement 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op duidelijkheid en 
transparantie moeten de bepalingen een 
gemeenschappelijke structuur krijgen, 
terwijl het in elke sector gevoerde beleid in 
stand moet worden gehouden. Hiertoe 
dient een onderscheid te worden gemaakt 
tussen referentieprijzen en 
interventieprijzen en moeten de 
laatstbedoelde prijzen worden 
gedefinieerd, waarbij met name moet 
worden verduidelijkt dat slechts de voor 
openbare interventie geldende 

(13) Met het oog op duidelijkheid en 
transparantie moeten de bepalingen een 
gemeenschappelijke structuur krijgen, 
terwijl het in elke sector gevoerde beleid in 
stand moet worden gehouden. Hiertoe 
dient een onderscheid te worden gemaakt 
tussen referentieprijzen en 
interventieprijzen en moeten de 
laatstbedoelde prijzen worden 
gedefinieerd, waarbij met name moet 
worden verduidelijkt dat slechts de voor 
openbare interventie geldende 
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interventieprijzen overeenstemmen met de 
toegepaste regelingsprijs waarnaar wordt 
verwezen in bijlage 3, punt 8, eerste zin, 
van de WTO-overeenkomst inzake de 
landbouw (i.e. prijsverschilondersteuning). 
In dit verband dient te worden verduidelijkt 
dat op de markt kan worden 
geïntervenieerd via openbare interventie en 
via andere vormen van interventie waarbij 
geen gebruik wordt gemaakt van vooraf 
vastgestelde prijsindicaties.

interventieprijzen overeenstemmen met de 
toegepaste regelingsprijs waarnaar wordt 
verwezen in bijlage 3, punt 8, eerste zin, 
van de WTO-overeenkomst inzake de 
landbouw (i.e. prijsverschilondersteuning). 
In dit verband dient te worden verduidelijkt 
dat op de markt kan worden 
geïntervenieerd via openbare interventie en 
via andere vormen van interventie waarbij 
geen gebruik wordt gemaakt van vooraf 
vastgestelde prijsindicaties. Basisprijzen of 
bodemprijzen moeten zijn bedoeld om 
veranderingen in de productiekosten te 
compenseren en om werken op een 
agrarisch gezinsbedrijf fatsoenlijk te 
belonen.

Or. fr

Amendement 447
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Afhankelijk van de praktijk en de 
ervaring die in het kader van vorige GMO's 
zijn opgedaan, moet de interventieregeling
gedurende bepaalde perioden van het jaar 
beschikbaar zijn en gedurende die periode
hetzij permanent hetzij afhankelijk van de 
marktprijzen worden opengesteld.

(14) Afhankelijk van de praktijk en de 
ervaring die in het kader van vorige GMO's
zijn opgedaan, moet de interventieregeling
– telkens wanneer er een duidelijke 
behoefte is om deze in werking te stellen –
hetzij permanent hetzij afhankelijk van de 
marktprijzen beschikbaar zijn en worden 
opengesteld.

Or. pt

Amendement 448
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Afhankelijk van de praktijk en de 
ervaring die in het kader van vorige GMO's 
zijn opgedaan, moet de interventieregeling 

(14) Afhankelijk van de praktijk en de 
ervaring die in het kader van vorige GMO's 
zijn opgedaan, moet de interventieregeling 
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gedurende bepaalde perioden van het jaar 
beschikbaar zijn en gedurende die periode 
hetzij permanent hetzij afhankelijk van de 
marktprijzen worden opengesteld.

te zijner tijd gedurende bepaalde perioden 
van het jaar beschikbaar zijn en gedurende 
die periode hetzij permanent hetzij 
afhankelijk van de marktprijzen worden 
opengesteld.

Or. lv

Amendement 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Afhankelijk van de praktijk en de 
ervaring die in het kader van vorige GMO's 
zijn opgedaan, moet de interventieregeling 
gedurende bepaalde perioden van het jaar 
beschikbaar zijn en gedurende die periode 
hetzij permanent hetzij afhankelijk van de 
marktprijzen worden opengesteld.

(14) Afhankelijk van de praktijk en de 
ervaring die in het kader van vorige GMO's 
zijn opgedaan, moet de interventieregeling 
gedurende bepaalde perioden van het jaar 
beschikbaar zijn en gedurende die periode 
hetzij permanent hetzij afhankelijk van de 
marktprijzen worden opengesteld. Zij moet 
ten doel hebben voor bepaalde 
productiehoeveelheden een 
intracommunautaire minimumbasisprijs 
in stand te houden. 

Or. fr

Amendement 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het prijsniveau waartegen bepaalde 
hoeveelheden van bepaalde producten 
tegen een vaste prijs voor openbare 
interventie, i.e. bij wijze van 
prijsverschilondersteuning, en in andere 
gevallen worden aangekocht, dient 
conform de met vorige GMO's opgedane 
praktijk en ervaring te worden bepaald in 
het kader van de betrokken openbare 
inschrijving.

(15) Het prijsniveau waartegen bepaalde 
hoeveelheden van bepaalde producten 
tegen een vaste prijs voor openbare 
interventie, i.e. bij wijze van 
prijsverschilondersteuning, en in andere 
gevallen worden aangekocht, dient 
conform de met vorige GMO's opgedane 
praktijk en ervaring te worden bepaald in 
het kader van de betrokken openbare 
inschrijving. Er moeten maatregelen 
worden genomen om te waarborgen dat 
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de basisprijzen eventuele veranderingen 
in de productiekosten volledig 
compenseren en een redelijke vergoeding 
bieden voor werken op kleine 
gezinsbedrijven.

Or. fr

Amendement 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam Aylward, 
Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Deze verordening moet de 
mogelijkheid bieden de voor openbare 
interventie aangekochte producten weg te 
werken. Dergelijke maatregelen moeten op 
zodanige wijze worden genomen dat 
verstoringen van de markt worden 
voorkomen en dat de kopers op voet van 
gelijkheid worden behandeld en gelijke 
toegang tot deze producten hebben.

(16) Deze verordening moet de 
mogelijkheid bieden de voor openbare 
interventie aangekochte producten weg te 
werken. Dergelijke maatregelen moeten op 
zodanige wijze worden genomen dat 
verstoringen van de markt worden 
voorkomen, dat de kopers op voet van 
gelijkheid worden behandeld en gelijke 
toegang tot deze producten hebben en dat 
er producten ter beschikking kunnen 
worden gesteld voor de 
voedselverstrekkingsregeling ten behoeve 
van de meest hulpbehoevenden in de 
Unie.

Or. en

Amendement 452
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Deze verordening moet de 
mogelijkheid bieden de voor openbare 
interventie aangekochte producten weg te 
werken. Dergelijke maatregelen moeten op 
zodanige wijze worden genomen dat 
verstoringen van de markt worden 

(16) Deze verordening moet de 
mogelijkheid bieden de voor openbare 
interventie aangekochte producten weg te 
werken. Dergelijke maatregelen moeten op 
zodanige wijze worden genomen dat 
verstoringen van de markt worden 
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voorkomen en dat de kopers op voet van 
gelijkheid worden behandeld en gelijke 
toegang tot deze producten hebben.

voorkomen en dat de kopers op voet van 
gelijkheid worden behandeld en gelijke 
toegang tot deze producten hebben. Het 
wegwerken van producten kan waar 
mogelijk worden gebruikt om de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie te 
verwezenlijken en tegelijkertijd 
verstoringen op de voedselmarkt tegen te 
gaan.

Or. en

Amendement 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om de markttransparantie te 
garanderen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de voorwaarden 
op grond waarvan zij kan beslissen 
particuliere-opslagsteun te verlenen 
teneinde, rekening houdend met de 
marktsituatie, de markt in evenwicht te 
brengen en de marktprijzen te stabiliseren.

(17) Om de markttransparantie te 
garanderen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de voorwaarden 
op grond waarvan zij kan beslissen 
particuliere-opslagsteun te verlenen ten 
einde de markt in evenwicht te brengen en
tegelijkertijd een intracommunautaire 
minimumprijs te garanderen die 
landbouwers een redelijke 
levensstandaard biedt conform de 
doelstellingen van het GLB.

Or. fr

Amendement 454
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om de markttransparantie te 
garanderen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 

(17) Om de markttransparantie te 
garanderen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
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Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de voorwaarden 
op grond waarvan zij kan beslissen 
particuliere-opslagsteun te verlenen 
teneinde, rekening houdend met de 
marktsituatie, de markt in evenwicht te 
brengen en de marktprijzen te stabiliseren.

Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de voorwaarden 
op grond waarvan zij kan beslissen 
particuliere-opslagsteun te verlenen 
teneinde, rekening houdend met de 
marktsituatie, de markt in evenwicht te 
brengen en de marktprijzen te stabiliseren.
Voor de konijnenvleessector bestaat niet 
de mogelijkheid tot instelling van een 
particuliere-opslagsteunregeling. 
Aangezien de problemen in deze sector te 
vergelijken zijn met die van de sectoren 
die reeds onder deze regeling vallen, moet 
deze mogelijkheid worden uitgebreid om 
het aanbod in de konijnenvleessector aan 
te passen.

Or. es

Amendement 455
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Voorwaarden voor toekenning 
van steun voor witte suiker: de Commissie 
kan in het licht van de marktsituatie, 
middels uitvoeringshandelingen, besluiten 
steun voor de opslag van witte suiker te 
verlenen aan ondernemingen waaraan 
een suikerquotum is toegekend, indien de 
geconstateerde gemiddelde EU-prijs voor 
witte suiker gedurende een 
representatieve periode lager is dan 115% 
van de referentieprijs en waarschijnlijk op 
dat niveau zal blijven.

Or. pl

Amendement 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam Aylward, 
Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om te garanderen dat de particuliere 
opslag het gewenste effect op de markt 
heeft, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot maatregelen voor 
het verlagen van het te betalen steunbedrag 
wanneer de opgeslagen hoeveelheid kleiner 
is dan de gegunde hoeveelheid, en met 
betrekking tot voorwaarden voor de 
toekenning van een voorschot.

(20) Om te garanderen dat de particuliere 
opslag het gewenste effect op de markt 
heeft, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot maatregelen voor 
het verlagen van het te betalen steunbedrag 
wanneer de opgeslagen hoeveelheid kleiner 
is dan de gegunde hoeveelheid, met 
betrekking tot voorwaarden voor de 
toekenning van een voorschot en 
voorwaarden voor het opnieuw op de 
markt brengen en het wegwerken van 
producten, onder andere door ze 
beschikbaar te stellen voor de 
voedselverstrekkingsregeling ten behoeve 
van de meest hulpbehoevenden in de 
Unie.

Or. en

Amendement 457
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Met het oog op de uitbreiding en 
aanvulling van bestaande publieke 
marktbeheersmaatregelen en om ervoor te 
zorgen dat de markt goed functioneert, 
zou de Commissie er goed aan doen een 
particulier instrument voor 
aanbodbeheersing te introduceren dat 
moet worden gecoördineerd door de 
marktdeelnemers zelf, die in staat moeten 
worden gesteld om waar nodig tijdens het 
verkoopseizoen producten uit de markt te 
halen of te verwerken via erkende 
verenigingen van 
producentenorganisaties van de juiste 
omvang. Om te voorkomen dat dit 
instrument functioneert op een manier die 
in strijd is met de doelstellingen van het 
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GLB en de interne markt, moet de 
Commissie de voorwaarden definiëren 
voor de werking, autorisatie en activering 
ervan, alsook regels voor de financiering 
ervan, en er tegelijkertijd voor zorgen dat 
het compatibel is met de 
mededingingsregels van de EU.

Or. es

Motivering

Dit amendement is bedoeld om volatiliteit tegen te gaan door de markt via zelfregulering een 
markbeheersinstrument te laten introduceren. De verenigingen van producentenorganisaties 
kunnen deze rol onder EU-toezicht vervullen.

Amendement 458
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Met het oog op de versterking en 
aanvulling van bestaande 
marktbeheersinstrumenten en om ervoor 
zorgen dat deze goed functioneren, moet 
er een instrument worden geïntroduceerd 
dat gebaseerd is op particulier 
aanbodbeheer en coördinatie tussen de 
respectieve marktdeelnemers. Deze 
moeten de mogelijkheid hebben om een 
product tijdens het verkoopseizoen uit de 
markt te halen met ondersteuning van 
erkende verenigingen van 
producentenorganisaties met een 
adequate marktomvang. Er is echter tot 
nu toe weinig vooruitgang geboekt met 
het opzetten van producentenorganisaties 
in de zuivelsector. Totdat er 
producentenorganisaties in het leven zijn 
geroepen die voldoende invloedrijk zijn 
om via onderhandelingen marktregels 
vast te stellen, moeten de producenten met 
ondersteuning van de marktorganisaties 
gegarandeerd op een minimale mate van 
marktstabiliteit kunnen rekenen om de 
productie aan de Europese vraag te 
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kunnen aanpassen.  Daarom moet het 
melkquotastelsel tot 2017 worden 
verlengd.

Or. de

Amendement 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam Aylward, 
Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De bestaande, in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
vastgestelde regeling voor de verstrekking 
van levensmiddelen aan de meest 
hulpbehoevenden in de Unie moet in een 
afzonderlijke verordening worden 
ondergebracht waarin de doelstellingen 
van deze regeling op het gebied van sociale 
cohesie worden weergegeven. Dit neemt 
niet weg dat deze verordening moet 
voorzien in de mogelijkheid om producten 
uit openbare-interventievoorraden weg te 
werken door deze beschikbaar te maken 
voor gebruik in het kader van deze 
regeling.

(24) De bestaande regeling voor de 
verstrekking van levensmiddelen aan de 
meest hulpbehoevenden in de Unie moet
op basis van de juiste rechtsgrondslag 
worden voortgezet op een manier die de 
doelstellingen van deze regeling op het 
gebied van sociale cohesie weerspiegelt en 
waardoor de regeling kan bijdragen aan 
de verwezenlijking van de Europa 2020-
doestelling om de armoede in de Unie 
terug te dringen. Deze verordening moet 
voorzien in de mogelijkheid om producten 
uit openbare-interventievoorraden en 
particuliere opslag weg te werken door 
deze beschikbaar te maken voor gebruik in 
het kader van deze regeling.

Or. en

Amendement 460
Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De consumptie van groenten en fruit
en van zuivelproducten door kinderen moet 
worden aangemoedigd, onder meer door 
het aandeel van deze producten in de 
voeding van kinderen duurzaam te 
vergroten in het stadium waarin hun 

(25) De consumptie van groenten en fruit 
en van zuivelproducten door kinderen moet 
worden aangemoedigd, onder meer door 
het aandeel van deze producten in de 
voeding van kinderen duurzaam te 
vergroten in het stadium waarin hun 
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eetgewoonten worden gevormd. Daarom
moet de EU-steun ter financiering of 
cofinanciering van de levering van 
dergelijke producten aan kinderen in 
onderwijsinstellingen worden bevorderd.

eetgewoonten worden gevormd. Niet 
alleen moet de EU-steun ter financiering of 
cofinanciering van de levering van 
dergelijke producten aan kinderen in 
onderwijsinstellingen, voorschoolse en 
buitenschoolse instellingen worden 
bevorderd: met name voor groenten moet 
de EU-steun ertoe helpen bijdragen het 
imago en de beeldvorming omtrent verse 
groenten te verbeteren – zowel onder 
kinderen als in hun gezinnen – ten einde 
het verbruik daarvan aan te moedigen.

Or. fr

Amendement 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Olijfolie is het voornaamste 
element in de mediterrane keuken. In 
diverse studies die de afgelopen decennia 
zijn gepubliceerd wordt een verband 
gelegd tussen de consumptie van olijfolie 
en verbetering van de cardiovasculaire 
gezondheid, versterking van het 
immuunsysteem en de bestrijding van een 
aantal belangrijke gezondheidsproblemen. 
Het verbruik van olijfolie in de EU moet 
worden bevorderd. Met dat doel wordt de 
Commissie verzocht binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
een programma te ontwerpen naar het 
model van de programma's die zich 
richten op de bevordering van het 
verbruik van zuivelproducten, groenten en 
fruit in onderwijs- en zorginstellingen. De 
lidstaten zouden op basis van 
vrijwilligheid aan dit programma kunnen 
deelnemen. De EU-financiering voor 
lidstaten die besluiten hieraan deel te 
nemen zou te vergelijken zijn met de steun 
in het kader van de bestaande 
programma's die hierboven worden 
vermeld.



PE492.801v01-00 20/160 AM\907930NL.doc

NL

Or. es

Amendement 462
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De Commissie moet de 
mogelijkheid worden geboden om door 
middel van gedelegeerde handelingen 
programma's op te zetten die zijn bedoeld 
om de consumptie van andere producten 
dan groenten en fruit en zuivelproducten 
in scholen te bevorderen.

Or. es

Motivering

Ook andere sectoren dienen bij deze succesvolle regeling te worden betrokken.

Amendement 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) In sommige lidstaten zijn de 
producenten nauwelijks georganiseerd, en 
zijn de producentenverenigingen zwak, 
om niet te zeggen onbestaand. Gezien hun 
specifieke situatie en de mate waarin 
producentenverenigingen zich op hun 
grondgebied hebben ontwikkeld, kunnen 
de lidstaten ervoor kiezen bevoegde 
nationale instanties de bevoegdheden te 
laten uitoefenen die aan 
producentenverenigingen zijn toegewezen.

Or. pt

Amendement 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler
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Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Slechts één lidstaat maakt gebruik 
van de steunregeling voor organisaties 
van hopproducenten. Om flexibiliteit te 
creëren en de aanpak in deze sector af te 
stemmen op die in andere sectoren, moet 
deze steunregeling worden stopgezet, met 
dien verstande dat deze 
producentenorganisaties in aanmerking 
kunnen komen voor steun in het kader 
van plattelandsontwikkelingsmaatregelen.

Schrappen

Or. de

Amendement 465
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) In deze verordening wordt een 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
groenten en fruit, waaronder zowel voor 
afzet als voor verwerking bestemde 
groenten en fruit vallen, en anderzijds 
verwerkte groenten en fruit. De 
voorschriften inzake 
producentenorganisaties, operationele 
programma's en financiële steun van de 
EU zijn slechts van toepassing op 
groenten en fruit en op uitsluitend voor 
verwerking bestemde groenten en fruit.

(32) In deze verordening wordt een 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
groenten en fruit, waaronder zowel voor 
afzet als voor verwerking bestemde 
groenten en fruit vallen, en anderzijds 
verwerkte groenten en fruit.

Or. es

Amendement 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Overweging 32
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) In deze verordening wordt een 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
groenten en fruit, waaronder zowel voor 
afzet als voor verwerking bestemde 
groenten en fruit vallen, en anderzijds 
verwerkte groenten en fruit. De 
voorschriften inzake 
producentenorganisaties, operationele 
programma's en financiële steun van de EU 
zijn slechts van toepassing op groenten en 
fruit en op uitsluitend voor verwerking 
bestemde groenten en fruit.

(32) In deze verordening wordt een 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
groenten en fruit, waaronder zowel voor 
afzet als voor verwerking bestemde verse 
producten en groenten en fruit vallen, en 
anderzijds verwerkte groenten en fruit. De 
voorschriften inzake 
producentenorganisaties, operationele 
programma's en financiële steun van de EU 
zijn slechts van toepassing op groenten en 
fruit en op uitsluitend voor verwerking 
bestemde groenten en fruit.

Or. es

Amendement 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De productie van groenten en fruit is 
onvoorspelbaar en de producten zijn 
bederfelijk. Zelfs beperkte overschotten 
kunnen de markt danig uit evenwicht 
brengen. Daarom moeten 
crisisbeheersmaatregelen worden 
vastgesteld die net als vroeger in de 
operationele programma's moeten worden 
geïntegreerd.

(33) De productie van groenten en fruit is 
onvoorspelbaar en de producten zijn 
bederfelijk. Zelfs beperkte overschotten 
kunnen de markt danig uit evenwicht 
brengen. Daarom moeten er
crisisbeheersmaatregelen worden 
vastgesteld, bijvoorbeeld in de vorm van 
regelingen voor het uit de markt nemen 
van producten of tijdschema's voor invoer 
tussen lidstaten, die net als vroeger in de 
operationele programma's moeten worden 
geïntegreerd.

Or. fr

Amendement 468
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Overweging 35
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) In het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid moeten alle 
sectoren in alle lidstaten in aanmerking 
komen voor steun voor de oprichting van 
producentengroeperingen en bijgevolg 
moet de specifieke steun in de sector 
groenten en fruit worden stopgezet.

(35) In het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid moeten alle 
sectoren in alle lidstaten in aanmerking 
komen voor steun voor de oprichting van 
producentengroeperingen en bijgevolg 
moet de specifieke steun (ook in de vorm 
van investeringen) in de sector groenten en 
fruit worden stopgezet.

Or. lv

Amendement 469
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) In het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid moeten alle 
sectoren in alle lidstaten in aanmerking 
komen voor steun voor de oprichting van 
producentengroeperingen en bijgevolg 
moet de specifieke steun in de sector 
groenten en fruit worden stopgezet.

(35) In het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid moeten alle 
sectoren in alle lidstaten in aanmerking 
komen voor steun voor de oprichting van 
producentengroeperingen en bijgevolg 
moet de specifieke steun in de sector 
groenten en fruit worden stopgezet. Deze 
steun mag niet ten koste gaan van 
evenwichtige concurrentieverhoudingen 
tussen landbouwers en hun 
producentenorganisaties op de interne 
markt.

Or. en

Amendement 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het is belangrijk te zorgen voor 
steunmaatregelen in de wijnsector die erop 
gericht zijn de concurrentiestructuren te 
versterken. Hoewel deze maatregelen door 

(39) Het is belangrijk te zorgen voor 
steunmaatregelen in de wijnsector. Hoewel 
deze maatregelen door de Unie moeten 
worden vastgesteld en gefinancierd, moet 
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de Unie moeten worden vastgesteld en 
gefinancierd, moet het aan de lidstaten 
worden overgelaten om een passend geheel 
aan maatregelen te kiezen die tegemoet 
komen aan de behoeften van hun regionale 
groeperingen, met inachtneming van hun 
specifieke kenmerken, en om deze 
maatregelen in de nationale 
steunprogramma's te integreren. De 
lidstaten moeten verantwoordelijk worden 
gesteld voor de uitvoering van dergelijke 
programma's.

het aan de lidstaten worden overgelaten om 
een passend geheel aan maatregelen te 
kiezen die tegemoet komen aan de 
behoeften van hun regionale groeperingen, 
met inachtneming van hun specifieke 
kenmerken, en om deze maatregelen in de 
nationale steunprogramma's te integreren. 
De lidstaten moeten verantwoordelijk 
worden gesteld voor de uitvoering van 
dergelijke programma's.

Or. fr

Amendement 471
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De afzetbevordering van EU-wijnen in 
derde landen is een essentiële maatregel 
die in aanmerking moet komen voor 
nationale steunprogramma's. 
Herstructurerings- en 
omschakelingsactiviteiten moeten verder 
worden gefinancierd op grond van de 
positieve structurele effecten ervan op de 
wijnsector. Er moet ook steun beschikbaar 
zijn voor investeringen in de wijnsector die 
erop gericht zijn de economische prestatie 
van de ondernemingen als zodanig te 
verbeteren. Steun voor de distillatie van
bijproducten moet ter beschikking staan 
van lidstaten die dit instrument willen 
gebruiken om de kwaliteit van de wijn te 
waarborgen en tegelijkertijd het milieu in 
stand willen houden.

(40) De afzetbevordering van EU-wijnen 
in de Unie en in derde landen is een 
essentiële maatregel die in aanmerking 
moet komen voor nationale 
steunprogramma's. Herstructurerings- en 
omschakelingsactiviteiten moeten verder 
worden gefinancierd op grond van de 
positieve structurele effecten ervan op de 
wijnsector. Er moet ook steun beschikbaar 
zijn voor investeringen in de wijnsector die 
erop gericht zijn de economische prestatie 
van de ondernemingen als zodanig te 
verbeteren. Steun voor de distillatie van 
bijproducten moet ter beschikking staan 
van lidstaten die dit instrument willen 
gebruiken om de kwaliteit van de wijn te 
waarborgen en tegelijkertijd het milieu in 
stand willen houden.

Or. fr

Amendement 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Bij natuurlijke of door de mens 
veroorzaakte rampen moeten de 
landbouwers in de lidstaten zijn gedekt 
door een publieke landbouwverzekering 
die hen een billijk beschermingsniveau 
waarborgt.

Or. pt

Amendement 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) In de bijenteelt lopen de 
productieomstandigheden en de 
opbrengsten sterk uiteen en zijn diverse en 
verspreid wonende marktdeelnemers actief, 
zowel bij de productie als bij de afzet. 
Bovendien is het nodig dat de Unie, gezien 
de verspreiding van de varroamijtziekte in 
tal van lidstaten in de afgelopen jaren en 
gezien de problemen die deze ziekte met 
zich brengt voor de honingproductie, haar 
acties voortzet, aangezien de 
varroamijtziekte niet volledig kan worden 
uitgeroeid en met goedgekeurde producten 
moet worden behandeld. Om rekening te 
houden met die omstandigheden en om de 
productie en de afzet van 
bijenteeltproducten in de Unie te 
bevorderen, moeten om de drie jaar 
nationale programma's voor de sector 
worden opgesteld teneinde de algemene 
voorwaarden voor de productie en de afzet 
van bijenteeltproducten te verbeteren. Deze 
nationale programma's dienen gedeeltelijk 
door de Unie te worden gefinancierd.

(44) In de bijenteelt lopen de 
productieomstandigheden en de 
opbrengsten sterk uiteen en zijn diverse en 
verspreid wonende marktdeelnemers actief, 
zowel bij de productie als bij de afzet. 
Bovendien is het nodig dat de Unie, gezien 
de verspreiding van de varroamijtziekte in 
tal van lidstaten in de afgelopen jaren en 
gezien de problemen die deze ziekte met 
zich brengt voor de honingproductie, haar 
gecoördineerd optreden in het kader van 
het Europees veterinair beleid voortzet, 
aangezien de varroamijtziekte niet volledig 
kan worden uitgeroeid en met 
goedgekeurde producten moet worden 
behandeld. Om rekening te houden met die 
omstandigheden en ter verbetering van de 
gezondheid van de bijen en om de 
productie en de afzet van 
bijenteeltproducten in de Unie te 
bevorderen, moeten om de drie jaar 
nationale programma's voor de sector 
worden opgesteld teneinde de algemene 
voorwaarden voor de productie en de afzet 
van bijenteeltproducten te verbeteren. Deze 
nationale programma's dienen gedeeltelijk 
door de Unie te worden gefinancierd.

Or. fr
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Amendement 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) De toepassing van normen voor de 
afzet van landbouwproducten kan de 
economische productie- en 
afzetvoorwaarden voor die producten en de 
kwaliteit ervan helpen verbeteren. De 
toepassing van dergelijke normen is dan 
ook in het belang van producenten, 
handelaren en consumenten.

(48) De toepassing van normen voor de 
afzet van landbouwproducten kan de 
economische productie- en 
afzetvoorwaarden voor die producten en de 
kwaliteit ervan helpen verbeteren. De 
toepassing van dergelijke normen is dan 
ook in het belang van producenten, 
handelaren en consumenten. Om deze 
economische en kwalitatieve 
verbeteringen te garanderen, moeten alle 
eerdere bepalingen van de integrale-
GMO-verordening en haar 
uitvoeringsverordeningen met betrekking 
tot de specifieke normen, met inbegrip van 
de oorsprongsaanduidingen, de extra 
eisen voor het in de handel brengen van 
groenten en fruit en de volledige inhoud 
van de normen voor de afzet van vlees 
afkomstig van runderen die niet ouder 
zijn dan 12 maanden, melk en 
zuivelproducten, smeerbare vetproducten, 
eieren en vlees van pluimvee, hop en 
honing, opnieuw in de onderhavige 
verordening en de bijbehorende 
uitvoeringsverordeningen worden 
opgenomen.

Or. fr

Amendement 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) De afzetbevordering van 
landbouwproducten uit de Unie in de EU 
en in derde landen is een essentiële 
maatregel die in aanmerking moet komen 
voor nationale steunprogramma's.
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Or. en

Amendement 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Met name moet het, rekening 
houdend met het belang dat de consument 
heeft bij adequate en transparante 
productinformatie, mogelijk zijn om geval 
per geval op het juiste geografische niveau 
de plaats van de landbouwproductie te 
bepalen, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van bepaalde 
sectoren, met name wat verwerkte 
landbouwproducten betreft.

(54) Aangezien de oorsprong voor 
consumenten en voor de afzet van de 
producten van een producent een nuttige 
indicator is, is het wenselijk om de 
verplichting tot vermelding van de 
oorsprong van producten uit te breiden, 
conform de tekst van de verordening 
betreffende consumentenvoorlichting; 
ook moet het mogelijk zijn om geval per 
geval op het juiste geografische niveau de 
plaats van de landbouwproductie te 
bepalen, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van bepaalde 
sectoren, met name wat verwerkte 
landbouwproducten betreft

Or. fr

Amendement 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Overweging 82 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82 bis) Om economische, sociale en 
ecologische redenen en met het oog op 
factoren van regionale ruimtelijke 
ordening in plattelandsgebieden met een 
wijntraditie, en naast de eisen voor het 
behoud van het toezicht op en de 
diversiteit, het aanzien en de kwaliteit van 
Europese wijnproducten, moet de huidige 
regeling voor aanplantrechten in de 
wijnsector worden gehandhaafd, terwijl 
de modernisering van het beheer en de 
flexibilisering ervan op lidstaatniveau 
hun beslag moeten krijgen.
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Or. fr

Amendement 478
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 82 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82 bis) Verordening (EG) nr. 1234/2007 
bepaalt dat de suikerquota normaliter per 
30 september 2015 komen te vervallen. 
Met het oog op een soepele overgang van 
de sector naar het einde van het 
quotastelsel is het dienstig de 
quotaregeling met twee jaar te verlengen. 

Or. en

Motivering

Een verlenging van de quotaregeling met twee jaar staat garant voor een zachte landing voor de 
sector. De verlenging dient te worden beperkt tot twee jaar om het concurrentievermogen van de 
suikersector te kunnen versterken.

Amendement 479
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 82 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82 bis) Verordening (EG) nr. 1234/2007 
bepaalt dat de suikerquota normaliter per 
30 september 2015 komen te vervallen. 
Met het oog op een soepele overgang van 
de sector naar het einde van het 
quotastelsel is het dienstig de 
quotaregeling met twee jaar te verlengen. 

Or. en

Motivering

Een verlenging van de quotaregeling met twee jaar staat garant voor een zachte landing voor de 
sector. De verlenging dient te worden beperkt tot twee jaar om het concurrentievermogen van de 
suikersector te kunnen versterken.
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Amendement 480
Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Overweging 82 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82 bis) Om economische, sociale en 
ecologische redenen en met het oog op 
factoren van regionale ruimtelijke 
ordening in plattelandsgebieden met een 
wijntraditie, en naast de eisen voor het 
behoud van het toezicht op en de 
diversiteit, het aanzien en de kwaliteit van 
Europese wijnproducten, moet de huidige 
regeling voor aanplantrechten in de
wijnsector voor onbepaalde tijd worden 
gehandhaafd.

Or. es

Amendement 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Overweging 82 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82 bis) Om economische, sociale en 
ecologische redenen, ter wille van het 
behoud van het erfgoed en met het oog op 
factoren van regionale ruimtelijke 
ordening in plattelandsgebieden met een 
wijntraditie, en naast de eisen voor het 
behoud van de diversiteit, het aanzien en 
de kwaliteit van Europese wijnproducten, 
moet de huidige regeling voor 
aanplantrechten in de wijnsector worden 
gehandhaafd.

Or. fr

Amendement 482
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 82 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82 bis) De melkquotaregeling blijft van 
kracht totdat er – van zodra de effecten 
hiervan zijn geanalyseerd – alternatieve 
maatregelen zijn getroffen om het 
marktevenwicht te handhaven, zodat de
EU-markt te allen tijde van melk en 
zuivelproducten kan worden voorzien, en 
zodat eventueel voor melkproducenten 
aan de opheffing van het systeem 
verbonden nadelige effecten op regionaal, 
nationaal en locaal niveau tot een 
minimum kunnen worden beperkt.

Or. pt

Amendement 483
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 82 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82 bis) De melkquotaregeling blijft van 
kracht totdat er – van zodra de effecten 
hiervan zijn geanalyseerd – alternatieve 
maatregelen zijn getroffen om het 
marktevenwicht te handhaven, zodat de 
EU-markt te allen tijde van melk en 
zuivelproducten kan worden voorzien, en 
zodat eventueel voor melkproducenten 
aan de opheffing van het systeem 
verbonden nadelige effecten op locaal 
regionaal of nationaal niveau tot een 
minimum kunnen worden beperkt.

Or. pt

Amendement 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 83
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) Na het verstrijken van de 
quotaregeling zullen nog steeds specifieke 
instrumenten nodig zijn om op het gebied 
van rechten en plichten voor een redelijk 
evenwicht tussen de suikerondernemingen 
en de suikerbietentelers te zorgen. Hiertoe 
dienen de standaardbepalingen inzake 
onderlinge overeenkomsten tussen deze 
ondernemingen en telers te worden 
vastgesteld.

Schrappen

Or. fr

Amendement 485
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) Na het verstrijken van de 
quotaregeling zullen nog steeds specifieke 
instrumenten nodig zijn om op het gebied 
van rechten en plichten voor een redelijk 
evenwicht tussen de suikerondernemingen 
en de suikerbietentelers te zorgen. Hiertoe 
dienen de standaardbepalingen inzake 
onderlinge overeenkomsten tussen deze 
ondernemingen en telers te worden 
vastgesteld.

(83) In de suikersector zijn er specifieke 
instrumenten nodig om op het gebied van 
rechten en plichten voor een redelijk 
evenwicht tussen de suikerondernemingen 
en de suikerbietentelers te zorgen. Hiertoe 
dienen de standaardbepalingen inzake 
onderlinge overeenkomsten tussen deze 
ondernemingen en telers te worden 
vastgesteld.

Or. pt

Amendement 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) Na het verstrijken van de 
quotaregeling zullen nog steeds specifieke 
instrumenten nodig zijn om op het gebied 
van rechten en plichten voor een redelijk 

(83) Specifieke instrumenten blijven nodig 
om op het gebied van rechten en plichten 
voor een redelijk evenwicht tussen de 
suikerondernemingen en de 
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evenwicht tussen de suikerondernemingen 
en de suikerbietentelers te zorgen. Hiertoe 
dienen de standaardbepalingen inzake 
onderlinge overeenkomsten tussen deze 
ondernemingen en telers te worden 
vastgesteld.

suikerbietentelers te zorgen. Hiertoe dienen 
de standaardbepalingen inzake onderlinge 
overeenkomsten tussen deze 
ondernemingen en telers te worden 
vastgesteld.

Or. pt

Amendement 487
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83 bis) De Europese 
suikerproductiemarkten ondergaan de 
invloed van zowel de quotaregeling voor 
de suikerbietenproductie als van de 
tarieven op de invoer van suikerriet, en de 
recente ontwikkelingen in de 
productiesfeer resulteren zowel in een 
verhoging van de suikerbietopbrengsten 
als in kosten- en prijsstijgingen op de 
suikerrietmarkten. Dit impliceert dat 
suikerbieten zich steeds meer ontwikkelen 
tot een wereldwijd concurrerende 
grondstof. Daarom moet de opheffing van 
de quotaregeling voor suikerbieten 
gepaard gaan met een hervorming en met 
de afschaffing van de invoertarieven op 
suikerriet. Bovendien kan het 
monopolistische karakter van de 
verwerkingsindustrie in bepaalde lidstaten 
marktverstoringen en belemmeringen 
voor telers teweegbrengen. Investeringen 
in verwerkingscapaciteit zijn echter een 
langetermijnaangelegenheid en daarom 
moet de opheffing van het 
suikerbietenquotum gepaard gaan met 
een passende overgangsperiode om een 
zachte landing voor de suikersector in het 
algemeen te bewerkstelligen en om 
investeringsgaranties te bieden om de 
uitbreiding van de verwerkingscapaciteit 
te helpen ondersteunen. Eventuele 
opheffingen van suikerbietenquota 
moeten gepaard gaan met een opheffing 
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van de tariefstructuren op de 
rietsuikerimport. In dit verband valt het 
voornemen van de Commissie om de 
suikerbietenquota in 2015 op te heffen 
weliswaar toe te juichen, maar moet deze 
vergezeld gaan van een volledige en 
doorlopende effectbeoordeling die zowel 
de mondiale als de 
internemarktimplicaties hiervan bestrijkt. 
Om de voorziening van de Europese 
consumenten veilig te stellen, dienen 
aanpassingen in de suikerbietenquota 
gepaard te gaan met opheffing van de 
tariefbelemmeringen op de 
suikerrietimport. Daarom is uitstel van de 
opheffing van de suikerbietenquota tot na 
de einddatum in 2015 wellicht 
noodzakelijk, met dien verstande evenwel 
dat deze termijn niet mag uitlopen tot na 
2020.

Or. en

Amendement 488
Britta Reimers, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Overweging 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83 bis) Om eerlijke concurrentie en 
diversiteit van het aanbod in de 
suikersector van de EU te garanderen, 
dient de Commissie te zorgen voor een 
billijk evenwicht van de rechten en 
verplichtingen tussen producenten van 
enerzijds riet- en anderzijds bietsuiker. 
Wanneer de invoer van rietsuiker uit 
preferentiële partnerlanden onder de 
verwachte niveaus blijft, doet de 
Commissie er goed aan extra 
importhoeveelheden tegen nultarief toe te 
staan om te waarborgen dat er op de 
suikermarkt van de EU voldoende 
grondstoffen voorhanden zijn.

Or. en
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Motivering

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar imports 
would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant increase in cane 
refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen well short of 
anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In order to ensure
a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and obligations between 
producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to permit additional 
imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Amendement 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83 bis) Deze verordening dient – gezien 
de essentiële noodzaak van een en ander –
te waarborgen dat de lidstaten 
bietenproductiequota voor 
suikerraffinagedoeleinden kunnen 
recupereren, hetgeen met name geldt voor 
landen die hun quota zijn kwijtgeraakt en 
daardoor voor de grondstoffen die zij 
nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden 
volledig zijn aangewezen op de import; 
bovendien moet de verordening billijke 
toegang tot grondstoffen voor de 
suikerproductie garanderen.

Or. pt

Amendement 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83 bis) De quotaregeling moet als 
marktreguleringsinstrument worden 
gehandhaafd en verbeterd.

Or. fr
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Amendement 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Ten einde suikerbietentelers in 
staat te stellen hun aanpassing aan de in 
2006 doorgevoerde ingrijpende 
hervorming van de suikersector te 
voltooien, en ten einde de inspanningen 
ter verbetering van hun 
concurrentievermogen die zij sindsdien 
hebben geleverd te kunnen voortzetten, 
moet de bestaande quotaregeling worden 
verlengd tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020, althans voor 
zover de quota in 2015 niet conform de 
plannen worden opgeheven. De herziene 
regeling moet alle lidstaten de kans geven 
om wanneer zij dit wensen gebruik te 
maken van de suikerquota. De EU-steun 
moet gericht zijn op de uitbreiding van de 
suikerindustrie in de Unie, en er moet 
worden bijgedragen in de aanloopkosten 
van suikerverwerkende ondernemingen in 
de lidstaten. De voortdurende ernstige 
spanningen op de Europese suikermarkt 
nopen echter tot invoering van een 
mechanisme dat – voor zolang daaraan 
behoefte is – quotumvrije suiker 
automatisch herkwalificeert als 
quotumsuiker, zodat het structureel 
evenwicht op deze markt kan worden 
gehandhaafd.

Or. en

Motivering

Aangezien de EU qua suikerproductie slechts voor 85% zelfvoorzienend is, is de sector aan 
uitbreiding toe.

Amendement 492
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Ten einde suikerbietentelers in 
staat te stellen hun aanpassing aan de in 
2006 doorgevoerde ingrijpende 
hervorming van de suikersector te 
voltooien, en ten einde de inspanningen 
ter verbetering van hun 
concurrentievermogen die zij sindsdien 
hebben geleverd te kunnen voortzetten, 
moet de bestaande quotaregeling worden 
verlengd tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020. Gezien de 
spanningen op de Europese suikermarkt, 
is er echter behoefte aan een mechanisme 
waardoor quotumvrije suiker – zo lang als 
dat noodzakelijk is – automatisch op de 
markt beschikbaar kan worden gesteld, 
zodat het structureel evenwicht op deze 
markt kan worden gehandhaafd.

Or. pl

Motivering

Dit amendement formaliseert de bestaande situatie, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om 
bepaalde hoeveelheden quotumvrije suiker op de EU-markt beschikbaar te stellen. Het doel 
bestaat erin juridische duidelijkheid en stabiliteit op de markt te creëren. Van belang is vooral 
dat het besluit tot beschikbaarstelling (en niet tot herkwalificatie) van quotumvrije suiker moet 
gebaseerd zijn op een analyse van kwantitatieve gegevens.

Amendement 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Ten einde suikerbietentelers in 
staat te stellen hun aanpassing aan de in 
2006 doorgevoerde ingrijpende 
hervorming te voltooien, en teneinde de 
inspanningen ter verbetering van hun 
concurrentievermogen die zij sindsdien 
hebben geleverd te kunnen voortzetten, 
moet de bestaande quotaregeling minstens 
tot het einde van het verkoopseizoen 
2019/2020 worden verlengd. Gezien de 
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voortdurende ernstige spanningen op de 
Europese suikermarkt, is er echter 
behoefte aan een mechanisme waardoor 
quotumvrije suiker – zo lang als dat 
noodzakelijk is – automatisch in het 
quotum wordt ingebracht, zodat het 
structureel evenwicht op de markt kan 
worden gehandhaafd 

Or. de

Amendement 494
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Ten einde suikerbietentelers in 
staat te stellen hun aanpassing aan de in 
2006 doorgevoerde ingrijpende 
hervorming te voltooien, en teneinde de 
inspanningen ter verbetering van hun 
concurrentievermogen die zij sindsdien 
hebben geleverd te kunnen voortzetten, 
moet de bestaande quotaregeling worden 
verlengd tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020. Gezien de 
spanningen op de Europese suikermarkt, 
is er echter behoefte aan een mechanisme 
waardoor quotumvrije suiker – zo lang als 
dat noodzakelijk is – automatisch op de 
markt kan worden gebracht, zodat het 
structureel evenwicht op deze markt kan 
worden gehandhaafd.

Or. en

Motivering

Dit amendement formaliseert de bestaande situatie, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om 
bepaalde hoeveelheden quotumvrije suiker op de EU-markt vrij te geven. Het doel bestaat erin 
juridische duidelijkheid en stabiliteit op de markt te creëren. Met name dient het besluit om 
quotumvrije suiker vrij te geven (en niet te herkwalificeren) gebaseerd te zijn op een analyse van 
kwantitatieve gegevens (en niet op "aanzienlijke en herhaaldelijke" spanningen op de markt, 
want dat zijn subjectieve termen).
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Amendement 495
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Ten einde suikerbietentelers in 
staat te stellen hun aanpassing aan de in 
2006 doorgevoerde ingrijpende 
hervorming van de suikersector te 
voltooien, en teneinde de inspanningen 
ter verbetering van hun 
concurrentievermogen die zij sindsdien 
hebben geleverd te kunnen voortzetten, 
moet de bestaande quotaregeling worden 
verlengd tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020. Gezien de 
spanningen op de Europese suikermarkt, 
is er echter behoefte aan een mechanisme 
waardoor quotumvrije suiker – zo lang als 
dat noodzakelijk is – automatisch op de 
markt beschikbaar kan worden gesteld, 
zodat het structureel evenwicht op deze 
markt kan worden gehandhaafd.

Or. fr

Amendement 496
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Ten einde suikerbieten- en 
suikerriettelers in staat te stellen hun 
aanpassing aan de in 2006 doorgevoerde 
ingrijpende hervorming van de 
suikersector te voltooien, en ten einde de 
inspanningen ter verbetering van hun 
concurrentievermogen die zij sindsdien 
hebben geleverd te kunnen voortzetten, 
moet de bestaande quotaregeling minstens 
tot het einde van het verkoopseizoen 
2019/2020 worden verlengd. Gezien de 
voortdurende ernstige spanningen op de 
Europese suikermarkt, is er echter 
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behoefte aan een mechanisme waardoor 
quotumvrije suiker – zo lang als dat 
noodzakelijk is – automatisch als 
quotumsuiker kan worden 
geherkwalificeerd, zodat het structureel 
evenwicht op de markt kan worden 
gehandhaafd.

Or. fr

Amendement 497
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Met het oog op de ultieme en 
definitieve afschaffing van de 
quotaregeling vanaf 2020, moet de 
Commissie vóór 1 juli 2018 aan het 
Parlement en de Raad een verslag 
voorleggen over de passende maatregelen 
die in het perspectief van de afschaffing 
van de quotaregeling moeten worden 
getroffen en over de maatregelen die 
nodig zijn om een zachte landing in de 
sector te bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 498
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Tegen 1 juli 2018 moet de 
Commissie aan het Parlement en de Raad 
een verslag voorleggen over passende 
procedures voor de uitfasering van de 
bestaande quotaregeling en over de 
toekomst van de sector na 2020, vergezeld 
van eventueel noodzakelijke voorstellen 
om de gehele sector voor te bereiden op de 
periode na 2020.
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Or. fr

Amendement 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Om de EU-invoerregeling voor 
suiker en isoglucose aan te passen aan de 
in 2006 doorgevoerde suikerhervorming 
en aan de opheffing van de quotaregeling, 
dient de Commissie het 
gemeenschappelijk douanetarief te 
wijzigen voor de volgende producten: a) 
suiker van GN-code 1701; b) isoglucose 
van de GN-codes 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 en 1702 90 30. Tot de 
opheffing van de quotaregeling moet de 
Commissie in staat worden gesteld de 
invoertarieven in geval van 
voorzieningstekorten op te schorten.

Or. en

Motivering

De opheffing van de suikerquota zal nopen tot verdere aanpassingen in de EU-invoerregeling 
teneinde excessieve concentratie van het aanbod te voorkomen en voldoende grondstoffen 
beschikbaar te houden wanneer er zich op de markten tekorten zouden voordoen. Tot die tijd kan 
het noodzakelijk zijn over te gaan tot occasionele opschorting van invoertarieven in geval van 
voorzieningstekorten ter vrijwaring van het concurrentievermogen van de Europese 
voedingsindustrie en van de rietsuikerraffinaderijen.

Amendement 500
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Om de EU-invoerregeling voor 
suiker en isoglucose aan te passen aan de 
in 2006 doorgevoerde suikerhervorming 
en aan de opheffing van de quotaregeling, 
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dient de Commissie het 
gemeenschappelijk douanetarief te 
wijzigen voor de volgende producten: a) 
suiker van GN-code 1701; b) isoglucose 
van de GN-codes 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 en 1702 90 30. Tot de 
opheffing van de quotaregeling moet de 
Commissie in staat worden gesteld de 
invoertarieven in geval van 
voorzieningstekorten op te schorten.

Or. en

Amendement 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Om eerlijke concurrentie en 
diversiteit van het aanbod in de 
suikersector van de EU te garanderen, 
dient de Commissie te zorgen voor een 
billijk evenwicht van de rechten en 
verplichtingen tussen producenten van 
enerzijds riet- en anderzijds bietsuiker. 
Wanneer de invoer van rietsuiker uit 
preferentiële partnerlanden onder de 
verwachte niveaus blijft, doet de 
Commissie er goed aan extra 
importhoeveelheden tegen nultarief toe te 
staan om te waarborgen dat er op de 
suikermarkt van de EU voldoende 
grondstoffen voorhanden zijn.

Or. en

Amendement 502
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Om recht te doen aan de 
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specifieke kenmerken van de suikersector, 
dient de Commissie te zorgen voor een 
billijk evenwicht van de rechten en 
verplichtingen tussen de producenten in 
de suikersector van de EU, zodat alle 
belanghebbenden gelijke toegang krijgen 
tot grondstoffen.

Or. en

Amendement 503
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Om recht te doen aan de 
specifieke kenmerken van de suikersector, 
dient de Commissie te zorgen voor een 
billijk evenwicht van de rechten en 
verplichtingen tussen de producenten in 
de suikersector van de EU, zodat alle 
belanghebbenden gelijke toegang krijgen 
tot grondstoffen.

Or. en

Amendement 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 ter) De Commissie dient tegen 1 juli 
2018 aan het Europees Parlement en de 
Raad ook een verslag voor te leggen over 
passende regelingen voor de periode na de 
eventuele stopzetting van de bestaande 
quotaregeling en over de toekomst van de 
sector na 2020, waarin ook voorstellen 
worden geformuleerd met betrekking tot 
de manier waarop de sector zich als 
geheel kan voorbereiden op de periode na 
2020.
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Or. de

Amendement 505
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 ter) Tegen 1 juli 2018 moet de 
Commissie aan het Parlement en de Raad 
een verslag voorleggen over passende 
procedures voor de uitfasering van de 
bestaande quotaregeling en over de 
toekomst van de sector na 2020, vergezeld 
van eventueel noodzakelijke voorstellen 
om de gehele sector voor te bereiden op de 
periode na 2020.

Or. fr

Amendement 506
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 ter) Vóór 1 juli 2018 moet de 
Commissie aan het Parlement en de Raad 
een verslag voorleggen over passende 
procedures voor de uitfasering van de 
bestaande quotaregeling na 2020. Dit 
verslag dient ook eventueel noodzakelijke 
voorstellen te omvatten om de gehele 
sector voor te bereiden op de periode na 
2020.

Or. pl

Motivering

De bestaande GMO voor de suikersector moet tenminste tot 2020 worden verlengd om de 
Europese suikersector in staat te stellen optimaal te functioneren en zijn concurrentiepositie te 
verbeteren teneinde de instabiliteit op de wereldmarkt voor suiker tegen te gaan, een stabiele 
voorziening in de Gemeenschap te waarborgen, te voldoen aan de internationale verplichtingen 
van de EU en een eerlijke verdeling van de toegevoegde waarde in de productieketen te 
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bewerkstelligen.

Amendement 507
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 ter) Conform artikel 349 van het 
Verdrag moet rekening worden gehouden 
met de specifieke situatie van de 
suikersector in de meest afgelegen 
gebieden en moet de steunregeling 
worden voortgezet om het voortbestaan 
van de sector te verzekeren. In geen geval 
mag de Commissie maatregelen nemen 
die indruisen tegen de belangen van de 
suikersector in de meest afgelegen regio's, 
maar zij dient speciaal rekening te 
houden met het belang van de 
producenten en oplossingen te zoeken die 
de suikerriettelers in staat stellen een 
fatsoenlijk inkomen te verdienen.

Or. fr

Amendement 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85) De producentenorganisaties en de 
unies daarvan kunnen een nuttige bijdrage 
leveren tot de concentratie van het aanbod 
en de bevordering van beste praktijken. 
Brancheorganisaties kunnen een 
belangrijke rol spelen door de dialoog 
tussen de in de bevoorradingsketen actieve 
partijen mogelijk te maken en zowel beste 
praktijken als markttransparantie te 
stimuleren. De bestaande voorschriften 
inzake de omschrijving en de erkenning 
van producentenorganisaties en unies
daarvan die in bepaalde sectoren actief 

(85) De producentenorganisaties en de 
unies daarvan kunnen een nuttige bijdrage 
leveren tot de concentratie van het aanbod 
en de bevordering van beste praktijken. Er 
moet meer worden gedaan om de positie 
van producentenorganisaties in bepaalde 
lidstaten te versterken. 
Brancheorganisaties kunnen een 
belangrijke rol spelen door de dialoog 
tussen de in de bevoorradingsketen actieve 
partijen mogelijk te maken en zowel beste 
praktijken als markttransparantie te 
stimuleren. De bestaande voorschriften 
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zijn, moeten derhalve worden 
geharmoniseerd, gestroomlijnd en 
uitgebreid teneinde deze organisaties en 
unies daarvan op verzoek te erkennen op 
grond van in alle sectoren vastgestelde 
statutaire bepalingen van de EU.

inzake de omschrijving en de erkenning 
van producentenorganisaties en unies 
daarvan die in bepaalde sectoren actief 
zijn, moeten derhalve worden 
geharmoniseerd, gestroomlijnd en 
uitgebreid teneinde deze organisaties en 
unies daarvan op verzoek te erkennen op 
grond van in alle sectoren vastgestelde 
statutaire bepalingen van de EU.

Or. en

Amendement 509
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85) De producentenorganisaties en de 
unies daarvan kunnen een nuttige bijdrage 
leveren tot de concentratie van het aanbod 
en de bevordering van beste praktijken. 
Brancheorganisaties kunnen een 
belangrijke rol spelen door de dialoog 
tussen de in de bevoorradingsketen actieve 
partijen mogelijk te maken en zowel beste 
praktijken als markttransparantie te 
stimuleren. De bestaande voorschriften 
inzake de omschrijving en de erkenning 
van producentenorganisaties en unies 
daarvan die in bepaalde sectoren actief 
zijn, moeten derhalve worden 
geharmoniseerd, gestroomlijnd en 
uitgebreid teneinde deze organisaties en 
unies daarvan op verzoek te erkennen op 
grond van in alle sectoren vastgestelde 
statutaire bepalingen van de EU.

(85) De producentenorganisaties en de 
unies daarvan kunnen een nuttige bijdrage 
leveren tot de concentratie van het aanbod, 
de verbetering van de afzet, het corrigeren 
van evenwichtsverstoringen in de 
waardeketen en de bevordering van beste 
praktijken. Brancheorganisaties kunnen 
een belangrijke rol spelen door de dialoog 
tussen de in de bevoorradingsketen actieve 
partijen mogelijk te maken en zowel beste 
praktijken als markttransparantie te 
stimuleren. De bestaande voorschriften 
inzake de omschrijving en de erkenning 
van producentenorganisaties en unies 
daarvan die in bepaalde sectoren actief 
zijn, moeten derhalve worden 
geharmoniseerd, gestroomlijnd en 
uitgebreid teneinde deze organisaties en 
unies daarvan op verzoek te erkennen op 
grond van in alle sectoren vastgestelde 
statutaire bepalingen van de EU.

Or. es

Motivering

Producentenverenigingen kunnen functies vervullen die al worden uitgeoefend door rapporteurs, 
Commissiedeskundigen en groepen op hoog niveau.
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Amendement 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Overweging 85 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85 bis) Met de gegevens die worden 
verzameld door het informatienet inzake 
landbouwbedrijfsboekhoudingen moet bij 
het opmaken van studies en bij 
onderzoekwerkzaamheden rekening 
worden gehouden om crises in de 
respectieve landbouwsectoren te 
voorkomen, aangezien deze een goed 
beeld geven van het functioneren van de 
betrokken landbouwbedrijven. Deze 
gegevens kunnen dienen als een nuttig 
instrument voor crisispreventie en 
-beheer.

Or. it

Amendement 511
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Overweging 85 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85 bis) Met het oog op de beëindiging 
van het systeem van aanplantrechten en 
om de werking van de 
gemeenschappelijke wijnmarkt te 
verbeteren en te stabiliseren, moeten de 
brancheorganisaties in de wijnbouwsector 
in de gelegenheid worden gesteld 
besluiten te nemen met betrekking tot het 
beheer van het productiepotentieel. Er is 
behoefte aan specifieke bepalingen om 
representatieve brancheorganisaties in de 
wijnbouwsector de bevoegdheid te 
verlenen het productiepotentieel te 
beheren.

Or. en
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Amendement 512
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87) Wat levende planten, rundvlees, 
varkensvlees, schapen- en geitenvlees, 
eieren en pluimveevlees betreft, moet de 
mogelijkheid worden geboden om, met het 
oog op een vlottere aanpassing van het 
aanbod aan de eisen van de markt,
bepaalde maatregelen te nemen die ertoe 
kunnen bijdragen dat de markten worden 
gestabiliseerd en een redelijke 
levensstandaard van de betrokken 
landbouwgemeenschap wordt verzekerd.

(87) Alle landbouwers die een of meer van 
de in bijlage I vermelde producten 
produceren moet de mogelijkheid worden 
geboden om bepaalde maatregelen te 
nemen die een redelijke levensstandaard
waarborgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
actieve landbouwers een billijke en 
redelijke prijs voor hun producten moeten 
krijgen, waarbij ook moet worden gedacht 
aan compensatie voor 
duurzaamheidsinvesteringen.

Or. en

Amendement 513
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87) Wat levende planten, rundvlees, 
varkensvlees, schapen- en geitenvlees, 
eieren en pluimveevlees betreft, moet de 
mogelijkheid worden geboden om, met het 
oog op een vlottere aanpassing van het 
aanbod aan de eisen van de markt, 
bepaalde maatregelen te nemen die ertoe 
kunnen bijdragen dat de markten worden 
gestabiliseerd en een redelijke 
levensstandaard van de betrokken 
landbouwgemeenschap wordt verzekerd.

(87) Wat levende planten, rundvlees, 
varkensvlees, schapen- en geitenvlees, 
konijnenvlees, eieren en pluimveevlees 
betreft, moet de mogelijkheid worden 
geboden om, met het oog op een vlottere 
aanpassing van het aanbod aan de eisen 
van de markt, bepaalde maatregelen te 
nemen die ertoe kunnen bijdragen dat de 
markten worden gestabiliseerd en een 
redelijke levensstandaard van de betrokken 
landbouwgemeenschap wordt verzekerd.

Or. es

Amendement 514
Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Ter aanmoediging van de initiatieven 
van producentenorganisaties, unies van 
producentenorganisaties en 
brancheorganisaties om de aanpassing van 
het aanbod aan de eisen van de markt te 
vergemakkelijken, uitgezonderd de 
initiatieven tot het uit de markt nemen van 
producten, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot maatregelen om, 
in de sectoren levende planten, rundvlees, 
varkensvlees, schapen- en geitenvlees, 
eieren en pluimveevlees, de kwaliteit te 
verhogen, de organisatie van productie, 
verwerking en afzet te verbeteren, de 
notering van de marktprijstendensen te 
vergemakkelijken, en het opstellen van 
korte- en langetermijnramingen aan de 
hand van gegevens betreffende de 
gebruikte productiemiddelen mogelijk te 
maken.

(88) Ter aanmoediging van de initiatieven 
van producentenorganisaties, unies van 
producentenorganisaties en 
brancheorganisaties om de aanpassing van 
het aanbod aan de eisen van de markt te 
vergemakkelijken, uitgezonderd de 
initiatieven tot het uit de markt nemen van 
producten, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot maatregelen om, 
in de sectoren levende planten, rundvlees, 
varkensvlees, schapen- en geitenvlees, 
konijnenvlees, eieren en pluimveevlees, de 
kwaliteit te verhogen, de organisatie van 
productie, verwerking en afzet te 
verbeteren, de notering van de 
marktprijstendensen te vergemakkelijken, 
en het opstellen van korte- en 
langetermijnramingen aan de hand van 
gegevens betreffende de gebruikte 
productiemiddelen mogelijk te maken.

Or. es

Amendement 515
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 89 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(89 bis) De melkquotaregeling blijft van 
kracht tot er middelen kunnen worden 
gevonden om het marktevenwicht te 
handhaven, om de markt van de Unie in 
staat te stellen zich te allen tijde van melk 
en zuivelproducten te voorzien, en 
negatieve effecten die lokaal, regionaal –
met name in regio's die sterk van de 
zuivelproductie afhankelijk zijn –of 
nationaal kunnen optreden, tot een 
minimum te beperken. 
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Or. pt

Amendement 516
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 89 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(89 ter) In het licht van de vorige 
overweging moet de Commissie 
gedetailleerde effectbeoordelingen 
opmaken van de maatregelen om het 
marktevenwicht te handhaven, de markt 
van de Unie in staat te stellen zich te allen 
tijde van melk en zuivelproducten te 
voorzien, en negatieve effecten die lokaal, 
regionaal – met name in regio's die sterk 
van de zuivelproductie afhankelijk zijn –
of nationaal kunnen optreden als gevolg 
van marktveranderingen die zich wellicht 
zullen voordoen wanneer de quota worden 
afgeschaft, tot een minimum te beperken.

Or. pt

Amendement 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 90 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(90 bis) In sommige lidstaten is de 
toegevoegde waarde zeer ongelijk verdeeld 
over de voedselvoorzieningsketen, waarbij 
lage producentenprijzen al van oudsher 
een probleem zijn. Om de prijzen voor 
producenten te verbeteren en aldus te 
zorgen voor een billijke en juiste verdeling 
van de toegevoegde waarde over de keten, 
moet de lidstaten worden toegestaan 
vormen van interventie toe te passen, 
bijvoorbeeld door vastlegging van 
maximummarges voor elke ondernemer 
in de keten.
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Or. pt

Amendement 518
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91) Om een rationele ontwikkeling van de 
productie en een billijke levensstandaard 
van de melkproducenten te waarborgen, 
moet de onderhandelingspositie van de 
landbouwers ten opzichte van de 
verwerkers worden versterkt met het oog 
op een billijker spreiding van de 
toegevoegde waarde over de hele 
bevoorradingsketen. Om deze 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te verwezenlijken, dient op 
grond van artikel 42 en artikel 43, lid 2, 
van het Verdrag een bepaling te worden 
vastgesteld om producentenorganisaties 
van melkproducenten en unies daarvan in 
staat te stellen om met betrekking tot de 
hele of gedeeltelijke productie van de leden 
onderhandelingen met een melkbedrijf te 
voeren over contractuele voorwaarden, 
inclusief prijzen. Met het oog op 
doeltreffende mededinging op de 
zuivelmarkt moet deze mogelijkheid 
worden verbonden aan adequate 
kwantitatieve beperkingen.

(91) Om een rationele ontwikkeling van de 
productie en een billijke levensstandaard 
van de melkproducenten te waarborgen, 
moet de onderhandelingspositie van de 
landbouwers ten opzichte van de 
verwerkers worden versterkt met het oog 
op een billijker spreiding van de 
toegevoegde waarde over de hele 
bevoorradingsketen. Om deze 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te verwezenlijken, dient op 
grond van artikel 42 en artikel 43, lid 2, 
van het Verdrag een bepaling te worden 
vastgesteld om producentenorganisaties 
van melkproducenten en unies daarvan in 
staat te stellen om met betrekking tot de 
hele of gedeeltelijke productie van de leden 
onderhandelingen met een melkbedrijf te 
voeren over contractuele voorwaarden, 
inclusief over de prijzen, die echter niet te 
laag mogen zijn om de productiekosten te 
dekken en de landbouwers een billijke 
vergoeding voor hun werk te bieden. Met 
dat doel moet er een Europees 
Zuivelbureau worden opgericht om de 
prijstendensen voor de geproduceerde 
hoeveelheden continu te kunnen 
controleren en een basisproductieprijs te 
kunnen handhaven.

Or. fr

Amendement 519
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 91
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91) Om een rationele ontwikkeling van de 
productie en een billijke levensstandaard 
van de melkproducenten te waarborgen, 
moet de onderhandelingspositie van de 
landbouwers ten opzichte van de 
verwerkers worden versterkt met het oog 
op een billijker spreiding van de 
toegevoegde waarde over de hele 
bevoorradingsketen. Om deze 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te verwezenlijken, dient op 
grond van artikel 42 en artikel 43, lid 2, 
van het Verdrag een bepaling te worden 
vastgesteld om producentenorganisaties 
van melkproducenten en unies daarvan in 
staat te stellen om met betrekking tot de 
hele of gedeeltelijke productie van de leden 
onderhandelingen met een melkbedrijf te 
voeren over contractuele voorwaarden, 
inclusief prijzen. Met het oog op 
doeltreffende mededinging op de 
zuivelmarkt moet deze mogelijkheid 
worden verbonden aan adequate 
kwantitatieve beperkingen.

(91) Om een duurzame ontwikkeling van 
de productie en een billijke 
levensstandaard van de landbouwers te 
waarborgen, moet hun
onderhandelingspositie ten opzichte van
potentiële kopers worden versterkt met het 
oog op een billijker spreiding van de
toegevoegde waarde over de hele 
bevoorradingsketen. Om deze 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te verwezenlijken, dient op 
grond van artikel 42 en artikel 43, lid 2, 
van het Verdrag een bepaling te worden 
vastgesteld om producentenorganisaties 
van landbouwers en unies daarvan in staat 
te stellen om met betrekking tot de hele of 
gedeeltelijke productie van de leden 
onderhandelingen met een koper te voeren 
over voorwaarden van eventueel te sluiten 
overeenkomsten, inclusief over de prijzen, 
om te voorkomen dat kopers prijzen 
opleggen die lager zijn dan de 
productiekosten.

Or. es

Motivering

De basisbeginselen van het zuivelpakket (Verordening (EU) nr. 261/2012) moeten op alle 
transacties in de sector van toepassing zijn. 

Amendement 520
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91) Om een rationele ontwikkeling van de 
productie en een billijke levensstandaard
van de melkproducenten te waarborgen, 
moet de onderhandelingspositie van de 
landbouwers ten opzichte van de 
verwerkers worden versterkt met het oog 
op een billijker spreiding van de 

(91) Om een rationele en duurzame
ontwikkeling van de productie en een 
billijke levensstandaard voor actieve 
landbouwers te waarborgen, moet de 
onderhandelingspositie van de 
landbouwers ten opzichte van de 
verwerkers worden versterkt met het oog 
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toegevoegde waarde over de hele 
bevoorradingsketen. Om deze 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te verwezenlijken, dient op 
grond van artikel 42 en artikel 43, lid 2, 
van het Verdrag een bepaling te worden 
vastgesteld om producentenorganisaties 
van melkproducenten en unies daarvan in 
staat te stellen om met betrekking tot de 
hele of gedeeltelijke productie van de leden 
onderhandelingen met een melkbedrijf te 
voeren over contractuele voorwaarden, 
inclusief prijzen. Met het oog op 
doeltreffende mededinging op de
zuivelmarkt moet deze mogelijkheid 
worden verbonden aan adequate 
kwantitatieve beperkingen.

op een billijker spreiding van de 
toegevoegde waarde over de hele 
bevoorradingsketen. Om deze 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te verwezenlijken, dient op 
grond van artikel 42 en artikel 43, lid 2, 
van het Verdrag een bepaling te worden 
vastgesteld om producentenorganisaties 
van actieve landbouwers en unies daarvan 
in staat te stellen om met betrekking tot de 
hele of gedeeltelijke productie van de leden 
onderhandelingen met een melkbedrijf te 
voeren over contractuele voorwaarden, 
inclusief prijzen. Met het oog op 
doeltreffende mededinging op de markt
moet deze mogelijkheid worden verbonden 
aan adequate kwantitatieve beperkingen.

Or. en

Amendement 521
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91) Om een rationele ontwikkeling van de 
productie en een billijke levensstandaard 
van de melkproducenten te waarborgen, 
moet de onderhandelingspositie van de 
landbouwers ten opzichte van de 
verwerkers worden versterkt met het oog 
op een billijker spreiding van de 
toegevoegde waarde over de hele 
bevoorradingsketen. Om deze 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te verwezenlijken, dient op 
grond van artikel 42 en artikel 43, lid 2, 
van het Verdrag een bepaling te worden 
vastgesteld om producentenorganisaties 
van melkproducenten en unies daarvan in 
staat te stellen om met betrekking tot de 
hele of gedeeltelijke productie van de leden 
onderhandelingen met een melkbedrijf te 
voeren over contractuele voorwaarden, 
inclusief prijzen. Met het oog op 
doeltreffende mededinging op de 
zuivelmarkt moet deze mogelijkheid 

(91) Om een rationele ontwikkeling van de 
productie en een billijke levensstandaard 
van de melkproducenten te waarborgen, 
moet de onderhandelingspositie van de 
landbouwers ten opzichte van de 
verwerkers worden versterkt met het oog 
op een billijker spreiding van de 
toegevoegde waarde over de hele 
bevoorradingsketen. Om deze
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te verwezenlijken, dient op 
grond van artikel 42 en artikel 43, lid 2, 
van het Verdrag een bepaling te worden 
vastgesteld om producentenorganisaties 
van melkproducenten en unies daarvan in 
staat te stellen om met betrekking tot de 
hele of gedeeltelijke productie van de leden 
onderhandelingen met een melkbedrijf te 
voeren over contractuele voorwaarden, 
inclusief prijzen. Met het oog op 
doeltreffende mededinging op de 
zuivelmarkt moet deze mogelijkheid 
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worden verbonden aan adequate 
kwantitatieve beperkingen.

worden verbonden aan adequate 
kwantitatieve beperkingen. Deze bepaling 
moet gelden voor de gehele 
voorzieningsketen, en dus ook voor 
coöperaties.

Or. fr

Motivering

Alleen door landbouwers opgezette producentenverenigingen mogen collectieve 
onderhandelingen voeren. Deze onderhandelingen zijn essentieel voor een billijkere verdeling 
van de toegevoegde waarde over de gehele toeleveringsketen, omdat producenten anders zwaar 
worden benadeeld.

Amendement 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 91 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91 bis) De Commissie moet maatregelen 
voorstellen om een zachte landing in de 
sector melk en zuivelproducten te 
bewerkstelligen alvorens de quotaregeling 
in 2015 wordt afgeschaft conform de in 
2008 gemaakte afspraken. Er moeten 
diverse opties in overweging worden 
genomen om lidstaten die problemen 
ondervinden in staat te stellen een 
flexibeler beleid te voeren, o.a. in de vorm 
van een aanpassing voor botervet, of een 
lineaire verlaging van de superheffing 
vóór 2015.

Or. en

Amendement 523
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 91 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91 bis) Om producenten een billijk deel 
van de inkomsten die over de 
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voedselvoorzieningsketen worden verdeeld 
te garanderen, moet het beleid van de 
Unie zich ook uitstrekken tot de 
contractuele betrekkingen die tot stand 
komen vanaf het verwerkings- tot het 
distributiestadium, en die middels een 
totaalconceptie alle contractuele relaties 
binnen de keten omvatten teneinde een 
billijke spreiding realiseerbaar te maken. 

Or. pt

Amendement 524
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(93) Om ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen en verantwoordelijkheden 
van producentenorganisaties, unies van 
producentenorganisaties, 
brancheorganisaties en organisaties van 
marktdeelnemers in het belang van de 
doeltreffendheid van de door hen genomen 
maatregelen duidelijk worden omschreven, 
om rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van elke sector en om de 
concurrentie en de goede werking van de 
gemeenschappelijke marktordening te 
garanderen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de specifieke 
doelstellingen die deze organisaties en 
unies daarvan kunnen, moeten of niet 
mogen nastreven, met inbegrip van 
afwijkingen van de in deze verordening 
vastgestelde doelstellingen, met betrekking 
tot de statuten, erkenning, structuur, 
rechtspersoonlijkheid, lidmaatschap, 
omvang, verantwoordingsplicht en 
activiteiten van deze organisaties en unies 
daarvan, alsmede de gevolgen van de 
erkenning, de intrekking van de erkenning 
en fusies, met betrekking tot transnationale 
organisaties en unies daarvan, de 

(93) Om ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen en verantwoordelijkheden 
van producentenorganisaties (met inbegrip 
van landbouwerscoöperaties), unies van 
producentenorganisaties, 
brancheorganisaties en organisaties van 
marktdeelnemers in het belang van de 
doeltreffendheid van de door hen genomen 
maatregelen duidelijk worden omschreven, 
om rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van elke sector, om de 
concurrentie en de goede werking van de 
gemeenschappelijke marktordening te 
garanderen en om bepaalde collectieve 
goederen, zoals het milieu, de 
volksgezondheid, de sociale normen, het 
klimaat, de diergezondheid en het 
dierenwelzijn alsook het landschap te 
beschermen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de specifieke 
doelstellingen die deze organisaties en 
unies daarvan kunnen, moeten of niet 
mogen nastreven, met inbegrip van 
afwijkingen van de in deze verordening 
vastgestelde doelstellingen, met betrekking 
tot de statuten, erkenning, structuur, 
rechtspersoonlijkheid, lidmaatschap, 
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uitbesteding van activiteiten en de 
terbeschikkingstelling van technische 
middelen door organisaties of unies; het 
minimumvolume of de minimumwaarde 
van de afzetbare productie van organisaties 
of unies; met betrekking tot de uitbreiding 
van bepaalde voorschriften van de 
organisaties tot niet-leden en de verplichte 
betaling van een lidmaatschapsbijdrage 
door niet-leden, inclusief een lijst van 
stringentere productievoorschriften die 
kunnen worden uitgebreid, met betrekking 
tot aanvullende vereisten op het gebied van
de representativiteit, de betrokken 
economische gebieden, met inbegrip van 
het door de Commissie te verrichten 
onderzoek van de omschrijving daarvan, de 
minimumperioden waarin de voorschriften 
van toepassing moeten zijn alvorens te 
worden uitgebreid, de personen of 
organisaties voor wie/waarvoor de 
voorschriften of de bijdragen gelden, en de 
omstandigheden waarin de Commissie kan 
eisen de uitbreiding van de voorschriften of 
de verplichte bijdragen af te wijzen of in te 
trekken.

omvang, verantwoordingsplicht en 
activiteiten van deze organisaties en unies 
daarvan, alsmede de gevolgen van de 
erkenning, de intrekking van de erkenning 
en fusies, met betrekking tot transnationale 
organisaties en unies daarvan, de 
uitbesteding van activiteiten en de 
terbeschikkingstelling van technische 
middelen door organisaties of unies; het 
minimumvolume of de minimumwaarde 
van de afzetbare productie van organisaties 
of unies; met betrekking tot de uitbreiding 
van bepaalde voorschriften van de 
organisaties tot niet-leden en de verplichte 
betaling van een lidmaatschapsbijdrage 
door niet-leden, inclusief een lijst van 
stringentere productievoorschriften die 
kunnen worden uitgebreid, met betrekking 
tot aanvullende vereisten op het gebied van 
de representativiteit, de betrokken 
economische gebieden, met inbegrip van 
het door de Commissie te verrichten 
onderzoek van de omschrijving daarvan, de 
minimumperioden waarin de voorschriften 
van toepassing moeten zijn alvorens te 
worden uitgebreid, de personen of 
organisaties voor wie/waarvoor de 
voorschriften of de bijdragen gelden, en de 
omstandigheden waarin de Commissie kan 
eisen de uitbreiding van de voorschriften of 
de verplichte bijdragen af te wijzen of in te 
trekken.

Or. en

Amendement 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(94) Als gevolg van de eenmaking van de 
markt van de Unie is aan de buitengrenzen 
van de EU een regeling van het 
handelsverkeer nodig. Die regeling moet 
invoerrechten en uitvoerrestituties
omvatten en moet in beginsel de EU-
markt stabiliseren. De regeling van het 

(94) Als gevolg van de eenmaking van de 
markt van de Unie is aan de buitengrenzen 
van de EU een regeling van het 
handelsverkeer nodig. Die regeling moet 
invoerrechten omvatten. De regeling van 
het handelsverkeer moet gebaseerd zijn op 
de verbintenissen die zijn aangegaan in het 
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handelsverkeer moet gebaseerd zijn op de 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van de multilaterale 
handelsbesprekingen in het kader van de 
Uruguayronde en in het kader van 
bilaterale overeenkomsten.

kader van de multilaterale 
handelsbesprekingen in het kader van de 
Uruguayronde en in het kader van 
bilaterale overeenkomsten.

Or. en

Amendement 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(94) Als gevolg van de eenmaking van de 
markt van de Unie is aan de buitengrenzen 
van de EU een regeling van het 
handelsverkeer nodig. Die regeling moet 
invoerrechten en uitvoerrestituties 
omvatten en moet in beginsel de EU-markt 
stabiliseren. De regeling van het 
handelsverkeer moet gebaseerd zijn op de 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van de multilaterale 
handelsbesprekingen in het kader van de 
Uruguayronde en in het kader van 
bilaterale overeenkomsten.

(94) Als gevolg van de eenmaking van de 
markt van de Unie is aan de buitengrenzen 
van de EU een regeling van het 
handelsverkeer nodig. Die regeling moet 
invoerrechten en uitvoerrestituties 
omvatten en moet in beginsel de EU-markt 
stabiliseren.

Or. fr

Amendement 527
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(94) Als gevolg van de eenmaking van de 
markt van de Unie is aan de buitengrenzen 
van de EU een regeling van het 
handelsverkeer nodig. Die regeling moet 
invoerrechten en uitvoerrestituties 
omvatten en moet in beginsel de EU-
markt stabiliseren. De regeling van het 

(94) Als gevolg van de eenmaking van de 
markt van de Unie is aan de buitengrenzen 
van de EU een regeling van het 
handelsverkeer nodig. Die regeling moet 
invoerrechten omvatten. De regeling van 
het handelsverkeer moet gebaseerd zijn op 
de verbintenissen die zijn aangegaan in het 
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handelsverkeer moet gebaseerd zijn op de 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van de multilaterale 
handelsbesprekingen in het kader van de 
Uruguayronde en in het kader van 
bilaterale overeenkomsten.

kader van de multilaterale 
handelsbesprekingen in het kader van de 
Uruguayronde en in het kader van 
bilaterale overeenkomsten.

Or. fr

Amendement 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(94) Als gevolg van de eenmaking van de 
markt van de Unie is aan de buitengrenzen 
van de EU een regeling van het 
handelsverkeer nodig. Die regeling moet 
invoerrechten en uitvoerrestituties 
omvatten en moet in beginsel de EU-markt 
stabiliseren. De regeling van het 
handelsverkeer moet gebaseerd zijn op de 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van de multilaterale 
handelsbesprekingen in het kader van de 
Uruguayronde en in het kader van 
bilaterale overeenkomsten.

(94) Als gevolg van de eenmaking van de 
markt van de Unie is aan de buitengrenzen 
van de EU een regeling van het 
handelsverkeer nodig. Die regeling moet 
invoerrechten omvatten en moet in 
beginsel de EU-markt stabiliseren. De 
regeling van het handelsverkeer moet 
gebaseerd zijn op de verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van de multilaterale 
handelsbesprekingen in het kader van de 
Uruguayronde en in het kader van 
bilaterale overeenkomsten.

Or. en

Amendement 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Overweging 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(94) Als gevolg van de eenmaking van de 
markt van de Unie is aan de buitengrenzen 
van de EU een regeling van het 
handelsverkeer nodig. Die regeling moet 
invoerrechten en uitvoerrestituties 
omvatten en moet in beginsel de EU-markt 
stabiliseren. De regeling van het 
handelsverkeer moet gebaseerd zijn op de 

(94) Als gevolg van de eenmaking van de 
markt van de Unie is aan de buitengrenzen 
van de EU een regeling van het 
handelsverkeer nodig. Die regeling moet 
invoerrechten en uitvoerrestituties 
omvatten en moet in beginsel de EU-markt 
stabiliseren, zonder de markten van de 
ontwikkelingslanden te ontwrichten. De 
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verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van de multilaterale 
handelsbesprekingen in het kader van de 
Uruguayronde en in het kader van 
bilaterale overeenkomsten.

regeling van het handelsverkeer moet 
gebaseerd zijn op de verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van de multilaterale 
handelsbesprekingen in het kader van de 
Uruguayronde en in het kader van 
bilaterale overeenkomsten.

Or. en

Motivering

Er moet op worden toegezien dat exportsubsidies niet ten koste gaan van de ontwikkeling van de 
landbouwsector in ontwikkelingslanden door de lokale productieprijzen te ondergraven.

Amendement 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara 
Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste 
Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 94 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(94 bis) Bij de uitvoering van 
internationale overeenkomsten mag 
evenwel niet worden getornd aan het 
wederkerigheidsbeginsel, in het bijzonder 
waar het tarifaire, fytosanitaire en 
milieuvraagstukken betreft, en moet het 
principe zo worden toegepast dat strikte 
inachtneming van de mechanismen voor 
invoerprijzen, aanvullende specifieke 
rechten en compenserende heffingen 
gewaarborgd is.

Or. it

Amendement 531
Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Overweging 94 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(94 bis) Bij de uitvoering van 
internationale overeenkomsten mag 
evenwel niet worden getornd aan het 
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wederkerigheidsbeginsel, in het bijzonder 
waar het tarifaire, fytosanitaire en 
milieuvraagstukken en dierenwelzijn 
betreft, en moet het principe zo worden 
toegepast dat strikte inachtneming van de 
mechanismen voor invoerprijzen, 
aanvullende specifieke rechten en 
compenserende heffingen gewaarborgd is.

Or. fr

Amendement 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(98) De essentiële elementen van de 
douanerechten voor landbouwproducten 
die op grond van WTO-overeenkomsten 
en bilaterale overeenkomsten gelden, zijn 
in het gemeenschappelijk douanetarief 
vastgesteld. De Commissie moet ertoe 
worden gemachtigd maatregelen vast te 
stellen voor de gedetailleerde berekening 
van de invoerrechten die uit deze 
essentiële elementen voortvloeien.

Schrappen

Or. fr

Amendement 533
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 103 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(103 bis) Om de ontwikkeling en groei van 
een biogebaseerde economie te faciliteren 
en om negatieve gevolgen voor de EU-
markt voor biogebaseerde industriële 
producten die anders zouden kunnen 
ontstaan te voorkomen, moeten 
maatregelen worden genomen om ervoor 
te zorgen dat producenten van 
biogebaseerde industrieproducten kunnen 
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rekenen op een gewaarborgde voorziening 
met agrarische grondstoffen tegen 
mondiaal concurrerende prijzen. 
Wanneer agrarische grondstoffen vrij van 
invoerrechten in de Unie worden 
geïmporteerd  om te worden ingezet bij de 
productie van biogebaseerde 
industrieproducten, moeten er 
maatregelen worden genomen om te 
waarborgen dat de bewuste grondstoffen 
ook inderdaad voor het aangegeven doel 
worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Een biogebaseerde industrie zal een belangrijke component worden voor de verwezenlijking van 
een "groene economie". In dit verband heeft de Groep op hoog niveau "Concurrentievermogen 
van de Europese chemische industrie" de afschaffing of verlaging aanbevolen van de 
invoertarieven voor hernieuwbare agrarische grondstoffen die in de chemische industrie worden 
gebruikt. Deze sector zal zich met name ontwikkelen in landen waar hij gegarandeerd toegang 
heeft tot grondstoffen tegen mondiaal concurrerende prijzen.

Amendement 534
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(105) Het stelsel van douanerechten maakt 
het mogelijk af te zien van iedere andere 
beschermende maatregel aan de 
buitengrenzen van de Unie. In 
uitzonderlijke omstandigheden kunnen de 
interne markt en het stelsel van rechten 
echter tekortschieten. Om de EU-markt in 
dergelijke gevallen niet zonder 
bescherming te laten tegen verstoringen die 
daaruit kunnen voortvloeien, moet de Unie 
in staat worden gesteld onverwijld alle 
vereiste maatregelen te nemen. Die 
maatregelen moeten in overeenstemming 
zijn met de internationale verbintenissen 
van de Unie.

(105) Het stelsel van douanerechten maakt 
het mogelijk af te zien van iedere andere 
beschermende maatregel aan de 
buitengrenzen van de Unie. In 
uitzonderlijke omstandigheden kunnen de 
interne markt en het stelsel van rechten 
echter tekortschieten. Om de EU-markt in 
dergelijke gevallen niet zonder 
bescherming te laten tegen verstoringen die 
daaruit kunnen voortvloeien, moet de Unie 
in staat worden gesteld onverwijld alle 
vereiste maatregelen te nemen. Die 
maatregelen moeten in overeenstemming 
zijn met de internationale verbintenissen 
van de Unie en tegelijkertijd de 
voedselsoevereiniteit van de Unie 
ongemoeid laten.
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Or. fr

Amendement 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 106 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(106 bis) De Unie mag geen 
exportsubsidies meer verlenen voor 
landbouwproducten en moet haar 
inspanningen om handelsverstorende 
subsidies terug te dringen met de 
voornaamste internationale 
landbouwproducenten in de wereld 
blijven coördineren. Het nieuwe 
gemeenschappelijk landbouwbeleid moet 
in overeenstemming zijn met het EU-
concept van beleidscoherentie in de 
ontwikkelingssfeer ten einde in 
ontwikkelingslanden een redelijke mate 
van voedselonafhankelijkheid te kunnen 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 536
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 106 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(106 bis) Uitvoerrestituties kunnen 
fungeren als een belangrijk 
crisisbestrijdings- en 
ondersteuningsinstrument op de 
landbouwmarkt. Hoe en in welke vorm 
uitvoerrestituties op die manier in de 
toekomst kunnen worden gebruikt dient in 
het kader van de WTO en op basis van het 
wederkerigheidsbeginsel te worden 
bepaald.  

Or. de
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Amendement 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van 
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, 
die gebaseerd zijn op het verschil tussen 
de prijzen in de Unie en op de 
wereldmarkt en die binnen de grenzen 
blijven van de verbintenissen die in het 
kader van de WTO zijn aangegaan. De 
gesubsidieerde uitvoer moet, wat waarde 
en hoeveelheid betreft, worden beperkt.

Schrappen

Or. en

Amendement 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van 
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, 
die gebaseerd zijn op het verschil tussen 
de prijzen in de Unie en op de 
wereldmarkt en die binnen de grenzen 
blijven van de verbintenissen die in het 
kader van de WTO zijn aangegaan. De 
gesubsidieerde uitvoer moet, wat waarde 
en hoeveelheid betreft, worden beperkt.

Schrappen

Or. en



AM\907930NL.doc 63/160 PE492.801v01-00

NL

Amendement 539
Britta Reimers, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van 
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, 
die gebaseerd zijn op het verschil tussen 
de prijzen in de Unie en op de 
wereldmarkt en die binnen de grenzen 
blijven van de verbintenissen die in het 
kader van de WTO zijn aangegaan. De 
gesubsidieerde uitvoer moet, wat waarde 
en hoeveelheid betreft, worden beperkt.

Schrappen

Or. en

Amendement 540
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van 
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, 
die gebaseerd zijn op het verschil tussen 
de prijzen in de Unie en op de 
wereldmarkt en die binnen de grenzen 
blijven van de verbintenissen die in het 
kader van de WTO zijn aangegaan. De 
gesubsidieerde uitvoer moet, wat waarde 
en hoeveelheid betreft, worden beperkt.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 541
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, die 
gebaseerd zijn op het verschil tussen de 
prijzen in de Unie en op de wereldmarkt en 
die binnen de grenzen blijven van de 
verbintenissen die in het kader van de 
WTO zijn aangegaan. De gesubsidieerde 
uitvoer moet, wat waarde en hoeveelheid 
betreft, worden beperkt.

(107) De bepalingen inzake de toekenning 
van restituties bij uitvoer naar derde 
landen, die gebaseerd zijn op het verschil 
tussen de prijzen in de Unie en op de 
wereldmarkt en die binnen de grenzen 
blijven van de verbintenissen die in het 
kader van de WTO zijn aangegaan moeten 
als begrotingsrubriek worden 
gehandhaafd omdat zij kunnen fungeren 
als een belangrijk crisisbestrijdings- en 
ondersteuningsinstrument op de 
landbouwmarkt. Hoe en in welke vorm 
uitvoerrestituties op die manier in de 
toekomst kunnen worden gebruikt dient in 
het kader van de WTO en op basis van het 
wederkerigheidsbeginsel te worden 
bepaald.

Or. de

Amendement 542
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, die 
gebaseerd zijn op het verschil tussen de 
prijzen in de Unie en op de wereldmarkt en 
die binnen de grenzen blijven van de 
verbintenissen die in het kader van de 
WTO zijn aangegaan. De gesubsidieerde
uitvoer moet, wat waarde en hoeveelheid 
betreft, worden beperkt.

(107) De bepalingen inzake de toekenning 
van restituties bij uitvoer naar derde 
landen, die gebaseerd zijn op het verschil 
tussen de prijzen in de Unie en op de 
wereldmarkt en die binnen de grenzen 
blijven van de verbintenissen die in het 
kader van de WTO zijn aangegaan moeten 
worden gehandhaafd omdat 
uitvoerrestituties o.a. fungeren als een 
belangrijk crisisbeheersingsinstrument. 
Over de toekomst van uitvoerrestituties als 
marktbeheersinstrument moet in het 
kader van de WTO op basis van 
wederkerigheid worden beslist. De uitvoer
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waarop restituties van toepassing zijn
moet, wat waarde en hoeveelheid betreft, 
worden beperkt.

Or. en

Motivering

Uitvoerrestituties moeten niet unilateraal door de Europese Unie worden afgeschaft zolang onze 
handelspartners uitvoerrestituties of soortgelijke marktbeheersinstrumenten blijven toepassen. 
Over de toekomst van uitvoerrestituties als marktbeheersinstrument moet in het kader van de 
WTO op basis van wederkerigheid worden beslist. 

Amendement 543
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van 
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, die 
gebaseerd zijn op het verschil tussen de 
prijzen in de Unie en op de wereldmarkt en 
die binnen de grenzen blijven van de 
verbintenissen die in het kader van de 
WTO zijn aangegaan. De gesubsidieerde 
uitvoer moet, wat waarde en hoeveelheid 
betreft, worden beperkt.

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
deze verordening vallende producten die 
met bijzonder moeilijke 
marktomstandigheden te kampen hebben
moet worden veiliggesteld door middel van 
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, die 
gebaseerd zijn op het verschil tussen de 
prijzen in de Unie en op de wereldmarkt en 
die binnen de grenzen blijven van de 
verbintenissen die in het kader van de 
WTO zijn aangegaan. De gesubsidieerde 
uitvoer moet, wat waarde en hoeveelheid 
betreft, worden beperkt.

Or. pl

Amendement 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
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deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van 
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, die 
gebaseerd zijn op het verschil tussen de 
prijzen in de Unie en op de wereldmarkt en 
die binnen de grenzen blijven van de 
verbintenissen die in het kader van de 
WTO zijn aangegaan. De gesubsidieerde 
uitvoer moet, wat waarde en hoeveelheid 
betreft, worden beperkt.

deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van 
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, die 
gebaseerd zijn op het verschil tussen de 
prijzen in de Unie en op de wereldmarkt en 
die binnen de grenzen blijven van de 
verbintenissen die in het kader van de 
WTO zijn aangegaan. De gesubsidieerde 
uitvoer moet, wat waarde en hoeveelheid 
betreft, worden beperkt nadat is 
geverifieerd dat hij de 
voedselsoevereiniteit in de landen 
waarvoor hij bestemd is niet helpt 
tenietdoen.

Or. fr

Amendement 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van 
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, die 
gebaseerd zijn op het verschil tussen de 
prijzen in de Unie en op de wereldmarkt en 
die binnen de grenzen blijven van de 
verbintenissen die in het kader van de 
WTO zijn aangegaan. De gesubsidieerde 
uitvoer moet, wat waarde en hoeveelheid 
betreft, worden beperkt.

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van 
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, die 
gebaseerd zijn op het verschil tussen de 
prijzen in de Unie en op de wereldmarkt en 
die binnen de grenzen blijven van de 
verbintenissen die in het kader van de 
WTO zijn aangegaan. De gesubsidieerde 
uitvoer moet, wat waarde en hoeveelheid 
betreft, worden beperkt en mag de 
ontwikkeling van de landbouwsectoren en 
economieën van de ontwikkelingslanden 
niet in gevaar brengen.

Or. en

Motivering

Er moet op worden toegezien dat exportsubsidies niet ten koste gaan van de ontwikkeling van de 
landbouwsector in ontwikkelingslanden door de lokale productieprijzen te ondergraven.
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Amendement 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(108) De inachtneming van de grenzen 
aan de waarde van de restituties bij 
uitvoer moet bij de vaststelling van die 
restituties worden veiliggesteld via 
monitoring van de betalingen 
overeenkomstig de voorschriften 
betreffende het Europees 
Landbouwgarantiefonds. De monitoring 
kan door verplichte vaststelling vooraf 
van de uitvoerrestituties worden 
vergemakkelijkt, waarbij in het geval van 
gedifferentieerde restituties de 
mogelijkheid moet worden geboden om 
binnen een geografisch gebied waarvoor 
één enkel uitvoerrestitutiebedrag geldt, de 
vermelde bestemming door een andere te 
vervangen. Bij wijziging van de 
bestemming dient de voor de werkelijke 
bestemming geldende uitvoerrestitutie te 
worden betaald, met als maximum het 
bedrag dat geldt voor de vooraf 
vastgestelde bestemming.

Schrappen

Or. en

Amendement 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(108) De inachtneming van de grenzen 
aan de waarde van de restituties bij 
uitvoer moet bij de vaststelling van die 
restituties worden veiliggesteld via 
monitoring van de betalingen 
overeenkomstig de voorschriften 
betreffende het Europees 
Landbouwgarantiefonds. De monitoring 
kan door verplichte vaststelling vooraf 

Schrappen
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van de uitvoerrestituties worden 
vergemakkelijkt, waarbij in het geval van 
gedifferentieerde restituties de 
mogelijkheid moet worden geboden om 
binnen een geografisch gebied waarvoor 
één enkel uitvoerrestitutiebedrag geldt, de 
vermelde bestemming door een andere te 
vervangen. Bij wijziging van de 
bestemming dient de voor de werkelijke 
bestemming geldende uitvoerrestitutie te 
worden betaald, met als maximum het
bedrag dat geldt voor de vooraf 
vastgestelde bestemming.

Or. en

Amendement 548
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(108) De inachtneming van de grenzen 
aan de waarde van de restituties bij 
uitvoer moet bij de vaststelling van die 
restituties worden veiliggesteld via 
monitoring van de betalingen 
overeenkomstig de voorschriften 
betreffende het Europees 
Landbouwgarantiefonds. De monitoring 
kan door verplichte vaststelling vooraf 
van de uitvoerrestituties worden 
vergemakkelijkt, waarbij in het geval van 
gedifferentieerde restituties de 
mogelijkheid moet worden geboden om 
binnen een geografisch gebied waarvoor 
één enkel uitvoerrestitutiebedrag geldt, de 
vermelde bestemming door een andere te 
vervangen. Bij wijziging van de 
bestemming dient de voor de werkelijke 
bestemming geldende uitvoerrestitutie te 
worden betaald, met als maximum het 
bedrag dat geldt voor de vooraf 
vastgestelde bestemming.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 549
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(108) De inachtneming van de grenzen 
aan de waarde van de restituties bij 
uitvoer moet bij de vaststelling van die 
restituties worden veiliggesteld via 
monitoring van de betalingen 
overeenkomstig de voorschriften 
betreffende het Europees 
Landbouwgarantiefonds. De monitoring 
kan door verplichte vaststelling vooraf 
van de uitvoerrestituties worden 
vergemakkelijkt, waarbij in het geval van 
gedifferentieerde restituties de 
mogelijkheid moet worden geboden om 
binnen een geografisch gebied waarvoor 
één enkel uitvoerrestitutiebedrag geldt, de 
vermelde bestemming door een andere te 
vervangen. Bij wijziging van de 
bestemming dient de voor de werkelijke 
bestemming geldende uitvoerrestitutie te 
worden betaald, met als maximum het 
bedrag dat geldt voor de vooraf 
vastgestelde bestemming.

Schrappen

Or. fr

Amendement 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 109

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(109) De inachtneming van de 
kwantitatieve beperkingen moet worden 
gegarandeerd door middel van een 
betrouwbaar en doeltreffend 
monitoringsysteem. Daartoe moet de 
toekenning van uitvoerrestituties 
afhankelijk worden gesteld van de 
overlegging van een uitvoercertificaat. 

Schrappen
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Uitvoerrestituties dienen te worden 
toegekend voor maximaal de 
hoeveelheden waarvoor dit binnen de 
gestelde grenzen mogelijk is naargelang 
van de specifieke situatie voor elk 
betrokken product. Op deze regel kunnen 
alleen uitzonderingen worden gemaakt 
voor niet in bijlage I bij het Verdrag 
opgenomen verwerkte producten, 
waarvoor geen volumebeperkingen 
gelden. Wanneer bij de uitvoer met 
uitvoerrestituties de vastgestelde 
hoeveelheid waarschijnlijk niet zal 
worden overschreden, moet kunnen 
worden afgeweken van een strikte 
toepassing van de beheersregels.

Or. en

Amendement 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 109

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(109) De inachtneming van de 
kwantitatieve beperkingen moet worden 
gegarandeerd door middel van een 
betrouwbaar en doeltreffend 
monitoringsysteem. Daartoe moet de 
toekenning van uitvoerrestituties 
afhankelijk worden gesteld van de 
overlegging van een uitvoercertificaat. 
Uitvoerrestituties dienen te worden 
toegekend voor maximaal de 
hoeveelheden waarvoor dit binnen de 
gestelde grenzen mogelijk is naargelang 
van de specifieke situatie voor elk 
betrokken product. Op deze regel kunnen 
alleen uitzonderingen worden gemaakt 
voor niet in bijlage I bij het Verdrag 
opgenomen verwerkte producten, 
waarvoor geen volumebeperkingen 
gelden. Wanneer bij de uitvoer met 
uitvoerrestituties de vastgestelde 
hoeveelheid waarschijnlijk niet zal 
worden overschreden, moet kunnen 
worden afgeweken van een strikte 

Schrappen
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toepassing van de beheersregels.

Or. en

Amendement 552
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 109

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(109) De inachtneming van de 
kwantitatieve beperkingen moet worden 
gegarandeerd door middel van een 
betrouwbaar en doeltreffend 
monitoringsysteem. Daartoe moet de 
toekenning van uitvoerrestituties 
afhankelijk worden gesteld van de 
overlegging van een uitvoercertificaat. 
Uitvoerrestituties dienen te worden 
toegekend voor maximaal de 
hoeveelheden waarvoor dit binnen de 
gestelde grenzen mogelijk is naargelang 
van de specifieke situatie voor elk 
betrokken product. Op deze regel kunnen 
alleen uitzonderingen worden gemaakt 
voor niet in bijlage I bij het Verdrag 
opgenomen verwerkte producten, 
waarvoor geen volumebeperkingen 
gelden. Wanneer bij de uitvoer met 
uitvoerrestituties de vastgestelde 
hoeveelheid waarschijnlijk niet zal 
worden overschreden, moet kunnen 
worden afgeweken van een strikte 
toepassing van de beheersregels.

Schrappen

Or. fr

Amendement 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(110) Wat de uitvoer van levende Schrappen
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runderen betreft, moet worden bepaald 
dat uitvoerrestituties slechts worden 
toegekend en betaald als de in de EU-
wetgeving vastgestelde bepalingen inzake 
dierenwelzijn, en met name die 
betreffende de bescherming van dieren 
tijdens het vervoer, in acht worden 
genomen.

Or. en

Amendement 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(110) Wat de uitvoer van levende 
runderen betreft, moet worden bepaald 
dat uitvoerrestituties slechts worden 
toegekend en betaald als de in de EU-
wetgeving vastgestelde bepalingen inzake 
dierenwelzijn, en met name die 
betreffende de bescherming van dieren 
tijdens het vervoer, in acht worden 
genomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 555
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(110) Wat de uitvoer van levende 
runderen betreft, moet worden bepaald 
dat uitvoerrestituties slechts worden 
toegekend en betaald als de in de EU-
wetgeving vastgestelde bepalingen inzake 
dierenwelzijn, en met name die 
betreffende de bescherming van dieren 
tijdens het vervoer, in acht worden 
genomen.

Schrappen
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Or. fr

Amendement 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 111

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(111) Om te garanderen dat exporteurs 
van onder deze verordening vallende 
landbouwproducten gelijke toegang 
hebben tot uitvoerrestituties, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de toepassing van bepaalde voor 
landbouwproducten geldende 
voorschriften op producten die worden 
uitgevoerd in de vorm van verwerkte 
producten.

Schrappen

Or. en

Amendement 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 111

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(111) Om te garanderen dat exporteurs 
van onder deze verordening vallende 
landbouwproducten gelijke toegang 
hebben tot uitvoerrestituties, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de toepassing van bepaalde voor 
landbouwproducten geldende 
voorschriften op producten die worden 
uitgevoerd in de vorm van verwerkte 
producten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 558
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 111

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(111) Om te garanderen dat exporteurs 
van onder deze verordening vallende 
landbouwproducten gelijke toegang 
hebben tot uitvoerrestituties, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de toepassing van bepaalde voor 
landbouwproducten geldende 
voorschriften op producten die worden 
uitgevoerd in de vorm van verwerkte 
producten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(112) Om de naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en om de 
bevoegde autoriteiten in staat te stellen na 
te gaan of de uitbetaling van aan de 
naleving van dierenwelzijnsvoorschriften 
gekoppelde uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften buiten het 
douanegrondgebied van de Unie, ook wat 
het inzetten van onafhankelijke derde 
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partijen betreft.

Or. en

Amendement 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(112) Om de naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en om de 
bevoegde autoriteiten in staat te stellen na 
te gaan of de uitbetaling van aan de 
naleving van dierenwelzijnsvoorschriften 
gekoppelde uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften buiten het 
douanegrondgebied van de Unie, ook wat 
het inzetten van onafhankelijke derde 
partijen betreft.

(112) Om de naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
naleving van dierenwelzijnsvoorschriften 
buiten het douanegrondgebied van de Unie, 
ook wat het inzetten van onafhankelijke 
derde partijen betreft

Or. en

Amendement 561
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(112) Om de naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en om de 
bevoegde autoriteiten in staat te stellen na 
te gaan of de uitbetaling van aan de 
naleving van dierenwelzijnsvoorschriften 
gekoppelde uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden gedelegeerd om 

(112) Om de naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
naleving van dierenwelzijnsvoorschriften 
buiten het douanegrondgebied van de Unie, 
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overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften buiten het 
douanegrondgebied van de Unie, ook wat 
het inzetten van onafhankelijke derde 
partijen betreft.

ook wat het inzetten van onafhankelijke 
derde partijen betreft 

Or. fr

Amendement 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 113

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(113) Om ervoor te zorgen dat de 
marktdeelnemers hun verplichtingen in 
het kader van openbare inschrijvingen 
nakomen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot het vaststellen 
van de primaire eis voor het vrijgeven van 
de zekerheid die moet worden gesteld met 
het oog van het verkrijgen van een 
certificaat voor uitvoerrestituties die in het 
kader van een openbare inschrijving zijn 
vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 113

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(113) Om ervoor te zorgen dat de 
marktdeelnemers hun verplichtingen in 
het kader van openbare inschrijvingen 
nakomen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
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Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot het vaststellen 
van de primaire eis voor het vrijgeven van 
de zekerheid die moet worden gesteld met 
het oog van het verkrijgen van een 
certificaat voor uitvoerrestituties die in het 
kader van een openbare inschrijving zijn 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 564
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 113

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(113) Om ervoor te zorgen dat de 
marktdeelnemers hun verplichtingen in 
het kader van openbare inschrijvingen 
nakomen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot het vaststellen 
van de primaire eis voor het vrijgeven van 
de zekerheid die moet worden gesteld met 
het oog van het verkrijgen van een 
certificaat voor uitvoerrestituties die in het 
kader van een openbare inschrijving zijn 
vastgesteld.

Schrappen

Or. fr

Amendement 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 114

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(114) Om de administratieve lasten voor 
de marktdeelnemers en de autoriteiten tot 
een minimum te beperken, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
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gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot het vaststellen van de drempel 
waaronder geen uitvoercertificaat hoeft te 
worden afgegeven of overgelegd, met 
betrekking tot het bepalen van de 
bestemmingen of de transacties waarvoor 
een vrijstelling van de verplichting een 
uitvoercertificaat over te leggen, 
gerechtvaardigd is, en met betrekking tot 
de toelating om, wanneer dat 
gerechtvaardigd is, achteraf 
uitvoercertificaten af te geven.

Or. en

Amendement 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 114

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(114) Om de administratieve lasten voor 
de marktdeelnemers en de autoriteiten tot 
een minimum te beperken, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot het vaststellen van de drempel 
waaronder geen uitvoercertificaat hoeft te 
worden afgegeven of overgelegd, met 
betrekking tot het bepalen van de 
bestemmingen of de transacties waarvoor 
een vrijstelling van de verplichting een 
uitvoercertificaat over te leggen, 
gerechtvaardigd is, en met betrekking tot 
de toelating om, wanneer dat 
gerechtvaardigd is, achteraf 
uitvoercertificaten af te geven.

Schrappen

Or. en

Amendement 567
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 114

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(114) Om de administratieve lasten voor 
de marktdeelnemers en de autoriteiten tot 
een minimum te beperken, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot het vaststellen van de drempel 
waaronder geen uitvoercertificaat hoeft te 
worden afgegeven of overgelegd, met 
betrekking tot het bepalen van de 
bestemmingen of de transacties waarvoor 
een vrijstelling van de verplichting een 
uitvoercertificaat over te leggen, 
gerechtvaardigd is, en met betrekking tot 
de toelating om, wanneer dat 
gerechtvaardigd is, achteraf 
uitvoercertificaten af te geven.

Schrappen

Or. fr

Amendement 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 115

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(115) Teneinde rekening te houden met 
praktische situaties die een volledige of 
gedeeltelijke toepassing van 
uitvoerrestituties rechtvaardigen, en 
teneinde de marktdeelnemers te helpen de 
periode tussen de aanvraag van de 
uitvoerrestitutie en de uiteindelijke 
uitbetaling ervan te overbruggen, moet 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot maatregelen inzake een andere datum 
voor de restitutie; de gevolgen voor de 
uitbetaling van de uitvoerrestitutie 
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wanneer de in een certificaat vermelde 
productcode of bestemming niet 
overeenstemt met het daadwerkelijke 
product of de daadwerkelijke bestemming; 
voorschotten op de uitvoerrestitutie, met 
inbegrip van de voorwaarden voor het 
stellen en vrijgeven van de zekerheid; 
inzake controles en bewijsstukken bij 
twijfels over de werkelijke bestemming 
van de producten, inclusief de 
mogelijkheid van wederinvoer op het 
douanegebied van de Unie, met uitvoer uit 
de Unie gelijkgestelde bestemmingen, en 
de opname van op het douanegrondgebied 
van de Unie gelegen bestemmingen die in 
aanmerking komen voor 
uitvoerrestituties.

Or. en

Amendement 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 115

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(115) Teneinde rekening te houden met 
praktische situaties die een volledige of 
gedeeltelijke toepassing van 
uitvoerrestituties rechtvaardigen, en 
teneinde de marktdeelnemers te helpen de 
periode tussen de aanvraag van de 
uitvoerrestitutie en de uiteindelijke 
uitbetaling ervan te overbruggen, moet 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot maatregelen inzake een andere datum 
voor de restitutie; de gevolgen voor de 
uitbetaling van de uitvoerrestitutie 
wanneer de in een certificaat vermelde 
productcode of bestemming niet 
overeenstemt met het daadwerkelijke 
product of de daadwerkelijke bestemming; 
voorschotten op de uitvoerrestitutie, met 
inbegrip van de voorwaarden voor het 
stellen en vrijgeven van de zekerheid; 

Schrappen



AM\907930NL.doc 81/160 PE492.801v01-00

NL

inzake controles en bewijsstukken bij 
twijfels over de werkelijke bestemming 
van de producten, inclusief de 
mogelijkheid van wederinvoer op het 
douanegebied van de Unie, met uitvoer uit 
de Unie gelijkgestelde bestemmingen, en 
de opname van op het douanegrondgebied 
van de Unie gelegen bestemmingen die in 
aanmerking komen voor 
uitvoerrestituties.

Or. en

Amendement 570
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 115

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(115) Teneinde rekening te houden met 
praktische situaties die een volledige of 
gedeeltelijke toepassing van 
uitvoerrestituties rechtvaardigen, en 
teneinde de marktdeelnemers te helpen de 
periode tussen de aanvraag van de 
uitvoerrestitutie en de uiteindelijke 
uitbetaling ervan te overbruggen, moet 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot maatregelen inzake een andere datum 
voor de restitutie; de gevolgen voor de 
uitbetaling van de uitvoerrestitutie 
wanneer de in een certificaat vermelde 
productcode of bestemming niet 
overeenstemt met het daadwerkelijke 
product of de daadwerkelijke bestemming; 
voorschotten op de uitvoerrestitutie, met 
inbegrip van de voorwaarden voor het 
stellen en vrijgeven van de zekerheid; 
inzake controles en bewijsstukken bij 
twijfels over de werkelijke bestemming 
van de producten, inclusief de 
mogelijkheid van wederinvoer op het 
douanegebied van de Unie, met uitvoer uit 
de Unie gelijkgestelde bestemmingen, en 
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de opname van op het douanegrondgebied 
van de Unie gelegen bestemmingen die in 
aanmerking komen voor 
uitvoerrestituties.

Or. fr

Amendement 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 116

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(116) Om ervoor te zorgen dat de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, uit het douanegebied van 
de Unie worden uitgevoerd en niet op dat 
grondgebied terugkeren, en om ervoor te 
zorgen dat de marktdeelnemers in het 
geval van gedifferentieerde restituties niet 
meer dan de strikt noodzakelijke 
administratieve taken moeten verrichten 
bij het opstellen en het indienen van 
bewijsstukken waaruit blijkt dat de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, een bestemmingsland 
hebben bereikt, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de termijn 
waarbinnen de producten het 
douanegebied van de Unie moeten hebben 
verlaten, inclusief de periode waarin zij 
dat grondgebied tijdelijk weer mogen 
binnenkomen; de verwerking die de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, tijdens die periode mogen 
ondergaan; het bewijs, in het geval van 
gedifferentieerde restituties, dat de 
producten een bestemming hebben 
bereikt; de restitutiedrempels en de 
voorwaarden waaronder de exporteurs 
van de betrokken bewijslast kunnen 
worden vrijgesteld; en inzake de 
voorwaarden, in het geval van 
gedifferentieerde restituties, waaronder 
onafhankelijke derde partijen het bewijs 
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waaruit blijkt dat een bestemming is 
bereikt, mogen goedkeuren.

Or. en

Amendement 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 116

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(116) Om ervoor te zorgen dat de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, uit het douanegebied van 
de Unie worden uitgevoerd en niet op dat 
grondgebied terugkeren, en om ervoor te 
zorgen dat de marktdeelnemers in het 
geval van gedifferentieerde restituties niet 
meer dan de strikt noodzakelijke 
administratieve taken moeten verrichten 
bij het opstellen en het indienen van 
bewijsstukken waaruit blijkt dat de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, een bestemmingsland 
hebben bereikt, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de termijn 
waarbinnen de producten het 
douanegebied van de Unie moeten hebben 
verlaten, inclusief de periode waarin zij 
dat grondgebied tijdelijk weer mogen 
binnenkomen; de verwerking die de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, tijdens die periode mogen 
ondergaan; het bewijs, in het geval van 
gedifferentieerde restituties, dat de 
producten een bestemming hebben 
bereikt; de restitutiedrempels en de 
voorwaarden waaronder de exporteurs 
van de betrokken bewijslast kunnen 
worden vrijgesteld; en inzake de 
voorwaarden, in het geval van 
gedifferentieerde restituties, waaronder 
onafhankelijke derde partijen het bewijs 
waaruit blijkt dat een bestemming is 
bereikt, mogen goedkeuren.
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Or. en

Amendement 573
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 116

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(116) Om ervoor te zorgen dat de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, uit het douanegebied van 
de Unie worden uitgevoerd en niet op dat 
grondgebied terugkeren, en om ervoor te 
zorgen dat de marktdeelnemers in het 
geval van gedifferentieerde restituties niet 
meer dan de strikt noodzakelijke 
administratieve taken moeten verrichten 
bij het opstellen en het indienen van 
bewijsstukken waaruit blijkt dat de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, een bestemmingsland 
hebben bereikt, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden gedelegeerd om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag bepaalde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de termijn 
waarbinnen de producten het 
douanegebied van de Unie moeten hebben 
verlaten, inclusief de periode waarin zij 
dat grondgebied tijdelijk weer mogen 
binnenkomen; de verwerking die de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, tijdens die periode mogen 
ondergaan; het bewijs, in het geval van 
gedifferentieerde restituties, dat de 
producten een bestemming hebben 
bereikt; de restitutiedrempels en de 
voorwaarden waaronder de exporteurs 
van de betrokken bewijslast kunnen 
worden vrijgesteld; en inzake de 
voorwaarden, in het geval van 
gedifferentieerde restituties, waaronder 
onafhankelijke derde partijen het bewijs 
waaruit blijkt dat een bestemming is 
bereikt, mogen goedkeuren.

Schrappen
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Amendement 574
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 116

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(116) Om ervoor te zorgen dat de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, uit het douanegebied van 
de Unie worden uitgevoerd en niet op dat 
grondgebied terugkeren, en om ervoor te 
zorgen dat de marktdeelnemers in het geval 
van gedifferentieerde restituties niet meer 
dan de strikt noodzakelijke administratieve 
taken moeten verrichten bij het opstellen 
en het indienen van bewijsstukken waaruit 
blijkt dat de producten waarvoor 
uitvoerrestituties worden betaald, een 
bestemmingsland hebben bereikt, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de termijn 
waarbinnen de producten het douanegebied 
van de Unie moeten hebben verlaten, 
inclusief de periode waarin zij dat 
grondgebied tijdelijk weer mogen 
binnenkomen; de verwerking die de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, tijdens die periode mogen 
ondergaan; het bewijs, in het geval van 
gedifferentieerde restituties, dat de 
producten een bestemming hebben bereikt; 
de restitutiedrempels en de voorwaarden 
waaronder de exporteurs van de betrokken 
bewijslast kunnen worden vrijgesteld; en 
inzake de voorwaarden, in het geval van 
gedifferentieerde restituties, waaronder 
onafhankelijke derde partijen het bewijs 
waaruit blijkt dat een bestemming is 
bereikt, mogen goedkeuren.

(116) Om ervoor te zorgen dat de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, uit het douanegebied van 
de Unie worden uitgevoerd en niet op dat 
grondgebied terugkeren, en om ervoor te 
zorgen dat de marktdeelnemers in het geval 
van gedifferentieerde restituties niet meer 
dan de strikt noodzakelijke administratieve 
taken moeten verrichten bij het opstellen 
en het indienen van bewijsstukken waaruit 
blijkt dat de producten waarvoor 
uitvoerrestituties worden betaald, een 
bestemmingsland hebben bereikt, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de termijn 
waarbinnen de producten het douanegebied 
van de Unie moeten hebben verlaten, 
inclusief de periode waarin zij dat 
grondgebied tijdelijk weer mogen 
binnenkomen; de verwerking die de 
producten waarvoor uitvoerrestituties 
worden betaald, tijdens die periode mogen 
ondergaan; het bewijs, in het geval van 
gedifferentieerde restituties, dat de 
producten een bestemming hebben bereikt; 
de restitutiedrempels en de voorwaarden 
waaronder de exporteurs van de betrokken 
bewijslast kunnen worden vrijgesteld; en 
inzake de voorwaarden, in het geval van 
gedifferentieerde restituties, waaronder 
onafhankelijke derde partijen het bewijs 
waaruit blijkt dat een bestemming is 
bereikt, mogen goedkeuren. Hoe dan ook 
moet de Commissie erop toezien dat de 
uitvoer de lokale productie in de landen 
van bestemming niet beconcurreert.

Or. fr
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Amendement 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 117

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(117) Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de 
verschillende sectoren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot specifieke vereisten en voorwaarden 
voor de marktdeelnemers en de producten 
die voor uitvoerrestituties in aanmerking 
komen, met name op het gebied van de 
omschrijving en de kenmerken van de 
producten, en met betrekking tot de 
vaststelling van de coëfficiënten voor de 
berekening van de uitvoerrestituties.

Schrappen

Or. en

Amendement 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 117

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(117) Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de 
verschillende sectoren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot specifieke vereisten en voorwaarden 
voor de marktdeelnemers en de producten 
die voor uitvoerrestituties in aanmerking 
komen, met name op het gebied van de 
omschrijving en de kenmerken van de 
producten, en met betrekking tot de 
vaststelling van de coëfficiënten voor de 
berekening van de uitvoerrestituties.
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Or. en

Amendement 577
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 117

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(117) Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de 
verschillende sectoren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot specifieke vereisten en voorwaarden 
voor de marktdeelnemers en de producten 
die voor uitvoerrestituties in aanmerking 
komen, met name op het gebied van de 
omschrijving en de kenmerken van de 
producten, en met betrekking tot de 
vaststelling van de coëfficiënten voor de 
berekening van de uitvoerrestituties.

Schrappen

Or. fr

Amendement 578
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 120

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(120) Overeenkomstig artikel 42 van het 
Verdrag zijn de bepalingen van het 
Verdrag over mededinging slechts van 
toepassing op de productie van en de 
handel in landbouwproducten voor zover 
dat bij de EU-wetgeving is vastgesteld in 
het kader van artikel 43, leden 2 en 3, van 
het Verdrag en overeenkomstig de daarin 
vastgelegde procedure.

(120) Overeenkomstig artikel 42 van het 
Verdrag zijn de bepalingen van het 
Verdrag over mededinging slechts van 
toepassing op de productie van en de 
handel in landbouwproducten voor zover 
dat bij de EU-wetgeving is vastgesteld in 
het kader van artikel 43, lid 2, van het 
Verdrag en overeenkomstig de daarin 
vastgelegde procedure.

Or. en
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Motivering

Artikel 43, lid 3 vormt de uitzondering op de gewone wetgevingsprocedure, waarbij de Raad 
maatregelen tot vaststelling van subsidies, prijzen, hoeveelheden, enz. vaststelt. De in 
overweging 120 beoogde concurrentiemaatregelen moeten o.i. worden genomen via de 
medebeslissingsprocedure, en daarom strekt dit amendement tot schrapping van de verwijzing 
naar artikel 43, lid 3.

Amendement 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 123

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(123) Er moet worden voorzien in ruimte 
voor een speciale aanpak van bepaalde 
door brancheorganisaties ontplooide 
activiteiten op voorwaarde dat deze 
activiteiten niet leiden tot 
compartimentering van de markten, de 
goede werking van de GMO niet 
belemmeren, de concurrentie niet 
verstoren of uitschakelen, geen 
vaststelling van prijzen omvatten en geen 
discriminatie creëren.

Schrappen

Or. fr

Amendement 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Overweging 128

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(128) In Finland is de suikerbietenteelt 
onderhevig aan bijzondere geografische en 
klimatologische omstandigheden die, naast 
de algemene gevolgen van de hervorming 
van de suikersector, een negatieve invloed
zullen hebben op de teelt. Deze lidstaat 
moet daarom de toestemming krijgen om
permanent nationale betalingen aan zijn
suikerbietentelers toe te kennen.

(128) In regio's ten noorden van 60° 
noorderbreedte en ten zuiden van 44° 
zuiderbreedte is de suikerbietenteelt 
onderhevig aan bijzondere geografische en 
klimatologische omstandigheden die, naast 
de algemene gevolgen van de hervorming 
van de suikersector, een negatieve invloed 
hebben op de teelt. Sommige lidstaten 
moeten daarom de toestemming krijgen om 
permanent nationale betalingen aan hun
suikerbietentelers toe te kennen.
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Or. es

Amendement 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 132

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(132) Er dient te worden voorzien in 
bijzondere interventiemaatregelen om 
efficiënt en doeltreffend te kunnen 
reageren op dreigende marktverstoringen. 
De werkingssfeer van dergelijke 
maatregelen moet worden omschreven.

(132) Er dient te worden voorzien in 
bijzondere interventiemaatregelen om 
efficiënt en doeltreffend te kunnen 
reageren op dreigende marktverstoringen. 
De werkingssfeer van dergelijke 
maatregelen moet worden omschreven. Er 
moeten vrijwaringsclausuleregelingen 
worden ingesteld om marktverstoringen 
tegen te gaan.

Or. fr

Amendement 582
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 143

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(143) Wanneer in naar behoren motiveerde 
gevallen dwingende redenen van urgentie 
dat vereisen, dient de Commissie 
onmiddellijk toepasselijke
uitvoeringshandelingen aan te nemen die 
enerzijds betrekking hebben op de 
vaststelling, wijziging of intrekking van 
vrijwaringsmaatregelen van de EU, of op 
de opschorting van het gebruik van de 
regeling voor actieve of passieve 
veredeling, wanneer dit noodzakelijk is om 
onmiddellijk op de marktsituatie te 
reageren, en die anderzijds gericht zijn op 
de oplossing van specifieke problemen in 
een noodsituatie, wanneer het noodzakelijk 
is onmiddellijk op te treden om de 
betrokken problemen aan te pakken.

(143) Wanneer in naar behoren motiveerde 
gevallen dwingende redenen van urgentie 
dat vereisen, dient de Commissie de 
bevoegdheid te krijgen overeenkomstig 
artikel 161 onmiddellijk toepasselijke
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
die enerzijds betrekking hebben op de 
vaststelling, wijziging of intrekking van 
vrijwaringsmaatregelen van de EU, of op 
de opschorting van het gebruik van de 
regeling voor actieve of passieve 
veredeling, wanneer dit noodzakelijk is om 
onmiddellijk op de marktsituatie te 
reageren, en die anderzijds gericht zijn op 
de oplossing van specifieke problemen in 
een noodsituatie, wanneer het noodzakelijk 
is onmiddellijk op te treden om de 
betrokken problemen aan te pakken.
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Or. de

Amendement 583
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 143 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(143 bis) Vrijwaringsmaatregelen moeten 
met name worden genomen wanneer de 
uit derde landen ingevoerde 
landbouwproducten niet aan de eisen op 
het gebied van voedselveiligheid en 
traceerbaarheid noch aan alle voor de 
interne markt vastgestelde voorschriften 
met betrekking tot hygiëne, milieu en 
dierenwelzijn voldoen, wanneer er sprake 
is van een crisissituatie op de markt of 
wanneer de in het invoercertificaat 
gestelde eisen ten aanzien van de prijs, de 
hoeveelheid of het tijdschema niet worden 
nageleefd. Het aldus beoogde toezicht op 
de naleving van de voorwaarden voor de 
invoer van landbouwproducten moet 
worden uitgevoerd door middel van een 
geïntegreerd systeem voor realtime 
monitoring van EU-importen.

Or. fr

Motivering

Aan de grenzen van de Unie moeten er controleprocedures worden ingesteld die flexibel zijn en 
het in geval van nood mogelijk maken invoer van landbouwproducten op te sporen en te 
verhinderen waardoor EU-producten oneerlijke concurrentie kan worden aangedaan of die 
evenwichtsverstoringen op de interne markt kan teweegbrengen.

Amendement 584
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 143 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(143 bis) Vrijwaringsmaatregelen moeten 
met name worden genomen wanneer de 
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uit derde landen ingevoerde 
landbouwproducten geen 
voedselveiligheids- of 
traceerbaarheidsgaranties bieden en niet 
volledig voldoen aan de voor de interne 
markt vastgestelde voorschriften met 
betrekking tot hygiëne, milieu en 
dierenwelzijn, wanneer er sprake is van 
een crisissituatie op de markt of wanneer 
er aanwijzingen zijn dat de in de 
invoervergunningen neergelegde 
voorwaarden ten aanzien van prijzen, 
hoeveelheden of tijdschema's niet worden 
nageleefd.  De toetsing van de 
voorwaarden waaronder agrarische 
producten worden geïmporteerd dient 
haar beslag te krijgen middels een 
geïntegreerd systeem voor realtime 
monitoring van EU-importen.

Or. pt

Amendement 585
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 144

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(144) Voor sommige maatregelen in het 
kader van deze verordening die snel 
optreden vergen of neerkomen op de 
strikte toepassing van algemene 
bepalingen op specifieke situaties, zonder 
dat hierbij enige ruimte voor interpretatie 
wordt gelaten, dient de Commissie de 
bevoegdheid te krijgen 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 
toe te passen.

Schrappen

Or. de

Amendement 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 145 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(145 bis) De afgelopen jaren zijn er 
tienduizenden melkproducenten in alle 
delen van de EU gedwongen hun 
productie te staken vanwege het ruïneuze 
effect van producentenprijzen die niet 
opwegen tegen de reële productiekosten. 
De huidige situatie in de zuivelsector is 
onlosmakelijk verbonden met de 
liberalisering van de sector en de 
verhoging van de productiequota met het 
oog op de afschaffing ervan.

Or. pt

Amendement 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 145 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(145 ter) De wijnbouw is een agrarische
kernactiviteit, met name in Zuid-Europese 
landen, en de verwachte afschaffing van 
de aanplantingsrechten voor wijngaarden 
doet het risico dat de betrokken 
landbouwproducten tot verdwijning 
gedoemd zijn alleen maar toenemen.

Or. pt

Amendement 588
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 146

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(146) Op grond van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] zullen verschillende 
sectorale maatregelen, onder meer op het 
gebied van melkquota, quota en andere 
maatregelen voor suiker en de 
beperkingen op de aanplant van 

Schrappen
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wijnstokken, alsmede bepaalde vormen 
van staatssteun, binnen een redelijke 
termijn na de inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening verstrijken. Na 
de intrekking van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] moeten de betrokken 
bepalingen van toepassing blijven totdat 
de desbetreffende regelingen aflopen.

Or. fr

Amendement 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 146

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(146) Op grond van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] zullen verschillende 
sectorale maatregelen, onder meer op het 
gebied van melkquota, quota en andere 
maatregelen voor suiker en de 
beperkingen op de aanplant van 
wijnstokken, alsmede bepaalde vormen 
van staatssteun, binnen een redelijke 
termijn na de inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening verstrijken. Na 
de intrekking van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] moeten de betrokken 
bepalingen van toepassing blijven totdat 
de desbetreffende regelingen aflopen.

Schrappen

Or. pt

Amendement 590
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 146

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(146) Op grond van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] zullen verschillende 
sectorale maatregelen, onder meer op het 
gebied van melkquota, quota en andere 
maatregelen voor suiker en de 

Schrappen
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beperkingen op de aanplant van 
wijnstokken, alsmede bepaalde vormen 
van staatssteun, binnen een redelijke 
termijn na de inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening verstrijken. Na 
de intrekking van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] moeten de betrokken 
bepalingen van toepassing blijven totdat 
de desbetreffende regelingen aflopen.

Or. pt

Amendement 591
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 146

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(146) Op grond van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] zullen verschillende 
sectorale maatregelen, onder meer op het 
gebied van melkquota, quota en andere 
maatregelen voor suiker en de 
beperkingen op de aanplant van 
wijnstokken, alsmede bepaalde vormen 
van staatssteun, binnen een redelijke 
termijn na de inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening verstrijken. Na 
de intrekking van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] moeten de betrokken 
bepalingen van toepassing blijven totdat 
de desbetreffende regelingen aflopen.

(146) De afschaffing van diverse 
quotaregelingen en 
productierechtensystemen (voor suiker, 
melk, en rechten voor de aanplant van 
wijnstokken) dient zorgvuldig te worden 
afgewogen, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de specifieke 
situatie in elk van de betrokken sectoren 
en met het sectorale en territoriale effect 
daarvan in de Unie.

Or. pt

Amendement 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 146

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(146) Op grond van Verordening (EU) nr.
[COM(2010) 799] zullen verschillende 
sectorale maatregelen, onder meer op het 
gebied van melkquota, quota en andere 

(146) Op grond van Verordening (EG) nr.
1234/2007 worden verschillende sectorale 
maatregelen, onder meer op het gebied van 
melkquota, quota en andere maatregelen 
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maatregelen voor suiker en de beperkingen 
op de aanplant van wijnstokken, alsmede 
bepaalde vormen van staatssteun, binnen 
een redelijke termijn na de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening verstrijken. Na de intrekking 
van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] moeten de betrokken 
bepalingen van toepassing blijven totdat 
de desbetreffende regelingen aflopen.

voor suiker en de beperkingen op de 
aanplant van wijnstokken, alsmede 
bepaalde vormen van staatssteun, geacht 
kort na de inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening te verstrijken
naar aanleiding van in het verleden
genomen besluiten. Gezien de zeer sterke 
schommelingen van de prijzen op de 
Europese en internationale de 
landbouwmarkten en de moeilijke 
budgettaire situatie, moet de eventuele 
afschaffing van deze 
aanbodbeheersinstrumenten, die van 
buitengewoon groot belang zijn voor de 
stabiliteit van de landbouwinkomens en 
voor de continuïteit van de voorziening 
van de consument, worden heroverwogen. 
Met name de rechten voor de aanplant 
van wijnstokken moeten worden 
gehandhaafd.

Or. fr

Amendement 593
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 146

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(146) Op grond van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] zullen verschillende 
sectorale maatregelen, onder meer op het 
gebied van melkquota, quota en andere 
maatregelen voor suiker en de beperkingen 
op de aanplant van wijnstokken, alsmede 
bepaalde vormen van staatssteun, binnen 
een redelijke termijn na de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening verstrijken. Na de intrekking 
van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] moeten de betrokken 
bepalingen van toepassing blijven totdat de 
desbetreffende regelingen aflopen.

(146) Op grond van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010)0799] zullen verschillende 
sectorale maatregelen, onder meer op het 
gebied van melkquota, quota en andere 
maatregelen voor suiker en de beperkingen 
op de aanplant van wijnstokken, alsmede 
bepaalde vormen van staatssteun, binnen 
een redelijke termijn na de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening verstrijken. Het is met name 
de bedoeling dat quota en andere 
maatregelen voor suiker tegen eind 2020 
volledig verstrijken. Na de intrekking van 
Verordening (EU) nr. [COM(2010)0799] 
moeten de betrokken bepalingen van 
toepassing blijven totdat de desbetreffende 
regelingen aflopen.

Or. en
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Amendement 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Overweging 146

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(146) Op grond van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] zullen verschillende 
sectorale maatregelen, onder meer op het 
gebied van melkquota, quota en andere 
maatregelen voor suiker en de 
beperkingen op de aanplant van 
wijnstokken, alsmede bepaalde vormen van 
staatssteun, binnen een redelijke termijn na 
de inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening verstrijken. Na de intrekking 
van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] moeten de betrokken 
bepalingen van toepassing blijven totdat de 
desbetreffende regelingen aflopen.

(146) Op grond van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010)0799] zullen verschillende 
sectorale maatregelen, onder meer op het 
gebied van melkquota en de beperkingen 
op de aanplant van wijnstokken, alsmede 
bepaalde vormen van staatssteun, binnen 
een redelijke termijn na de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening verstrijken. Na de intrekking 
van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010)0799] moeten de betrokken 
bepalingen van toepassing blijven totdat de 
desbetreffende regelingen aflopen.

Or. de

Amendement 595
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 146 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(146 bis) Om economische, sociale, 
milieu- en landinrichtingsredenen en om 
de ontvolking van het platteland en van 
traditionele wijngebieden tegen te gaan, 
maar ook om toezicht te kunnen houden 
op wijnproducten en om de diversiteit, het 
prestige en de kwaliteit daarvan die door 
de jaren heen zijn opgebouwd en 
aangetoond te bewaren, moet het 
bestaande systeem tot beperking van de 
aanplantingsrechten voor wijngaarden 
worden verlengd tot na de data waarop 
het volgens de huidige regels wordt geacht 
te verstrijken (namelijk 31 december 2015 
of 31 december 2018, al naargelang het 
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geval).

Or. es

Motivering

Dit systeem is van cruciaal belang om Europese wijnen in staat te stellen te concurreren met 
wijnen van buiten de EU. Zonder dit systeem zullen de concurrentieverhoudingen binnen de EU 
namelijk ernstig worden verstoord, zal de productiekwaliteit over het geheel genomen 
achteruitgaan en zullen – als gevolg daarvan – de druiven- en wijnprijzen dalen.

Amendement 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 146 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(146 bis) Melk- en suikerquota en rechten 
voor de aanplant van wijnstokken 
fungeren als 
marktreguleringsinstrumenten die het 
mogelijk maken de doelstellingen van het 
GLB in de zin van het bereiken van een 
fatsoenlijke levensstandaard voor de 
landbouwgemeenschap te verwezenlijken.

Or. fr

Amendement 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 147

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(147) Om ervoor te zorgen dat de 
overgang van de in Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] vastgestelde regelingen 
naar de in de onderhavige verordening 
vastgestelde bepalingen vlot verloopt, 
dient de Commissie ertoe te worden 
gemachtigd overgangsmaatregelen vast te 
stellen.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 598
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 149

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(149) Wat contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten betreft, zijn 
de in deze verordening opgenomen 
maatregelen gerechtvaardigd in het licht 
van de huidige economische situatie op de 
zuivelmarkt en de structuur van de 
bevoorradingsketen. Deze maatregelen
moeten derhalve lang genoeg worden 
toegepast (zowel voor als na de 
afschaffing van de melkquota), willen zij 
een optimaal effect sorteren. Anderzijds 
zijn de maatregelen zo verstrekkend dat zij 
in tijd moeten worden beperkt en moeten 
worden geëvalueerd. De Commissie dient 
hiertoe verslagen over de ontwikkeling van 
de melkmarkt vast te stellen die uiterlijk op 
30 juni 2014 en 31 december 2018 moeten 
worden overgelegd en waarin met name 
aandacht moet worden besteed aan 
eventuele initiatieven om de 
melkproducenten ertoe aan te zetten 
gezamenlijke productieafspraken te maken,

(149) Contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten moeten 
lang genoeg van toepassing zijn om de 
optimale doeltreffendheid ervan te 
garanderen. Anderzijds zijn zij zo 
verstrekkend dat zij in tijd moeten worden 
beperkt en moeten worden geëvalueerd. De 
Commissie dient hiertoe verslagen over de 
ontwikkeling van de melkmarkt vast te 
stellen die uiterlijk op 30 juni 2014 en 31 
december 2018 moeten worden overgelegd 
en waarin met name aandacht moet worden 
besteed aan eventuele initiatieven om de 
melkproducenten ertoe aan te zetten 
gezamenlijke productieafspraken te maken,

Or. pt

Amendement 599
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 149

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(149) Wat contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten betreft, zijn 
de in deze verordening opgenomen 
maatregelen gerechtvaardigd in het licht 
van de huidige economische situatie op de 
zuivelmarkt en de structuur van de 
bevoorradingsketen. Deze maatregelen 
moeten derhalve lang genoeg worden 
toegepast (zowel voor als na de 

(149) Wat contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten betreft, zijn 
de in deze verordening opgenomen 
maatregelen gerechtvaardigd in het licht 
van de huidige economische situatie op de 
zuivelmarkt en de structuur van de 
bevoorradingsketen. Deze maatregelen 
moeten derhalve lang genoeg worden 
toegepast, willen zij een optimaal effect 
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afschaffing van de melkquota), willen zij 
een optimaal effect sorteren. Anderzijds 
zijn de maatregelen zo verstrekkend dat zij
in tijd moeten worden beperkt en moeten 
worden geëvalueerd. De Commissie dient 
hiertoe verslagen over de ontwikkeling van 
de melkmarkt vast te stellen die uiterlijk op 
30 juni 2014 en 31 december 2018 moeten 
worden overgelegd en waarin met name 
aandacht moet worden besteed aan 
eventuele initiatieven om de 
melkproducenten ertoe aan te zetten 
gezamenlijke productieafspraken te maken,

sorteren. Anderzijds zijn de maatregelen zo 
verstrekkend dat zij van beide zijden
moeten worden geëvalueerd alvorens er 
een definitieve beslissing over wordt 
genomen. De Commissie dient hiertoe 
verslagen over de ontwikkeling van de 
melkmarkt vast te stellen die uiterlijk op 30 
juni 2014 en 30 juni 2018 moeten worden 
overgelegd en waarin met name aandacht 
moet worden besteed aan eventuele 
initiatieven om de melkproducenten ertoe 
aan te zetten gezamenlijke 
productieafspraken te maken,

Or. fr

Amendement 600
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 149

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(149) Wat contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten betreft, zijn 
de in deze verordening opgenomen 
maatregelen gerechtvaardigd in het licht 
van de huidige economische situatie op de 
zuivelmarkt en de structuur van de 
bevoorradingsketen. Deze maatregelen 
moeten derhalve lang genoeg worden 
toegepast (zowel voor als na de 
afschaffing van de melkquota), willen zij 
een optimaal effect sorteren. Anderzijds 
zijn de maatregelen zo verstrekkend dat zij 
in tijd moeten worden beperkt en moeten 
worden geëvalueerd. De Commissie dient 
hiertoe verslagen over de ontwikkeling van 
de melkmarkt vast te stellen die uiterlijk op 
30 juni 2014 en 31 december 2018 moeten 
worden overgelegd en waarin met name 
aandacht moet worden besteed aan 
eventuele initiatieven om de 
melkproducenten ertoe aan te zetten 
gezamenlijke productieafspraken te maken,

(149) Wat contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten betreft, zijn 
de in deze verordening opgenomen 
maatregelen gerechtvaardigd in het licht 
van de huidige economische situatie op de 
zuivelmarkt en de structuur van de 
bevoorradingsketen. Deze maatregelen 
moeten derhalve lang genoeg worden 
toegepast, willen zij een optimaal effect 
sorteren. Anderzijds zijn de maatregelen zo 
verstrekkend dat zij in tijd moeten worden 
beperkt en moeten worden geëvalueerd. De 
Commissie dient hiertoe verslagen over de 
ontwikkeling van de melkmarkt vast te 
stellen die uiterlijk op 30 juni 2014 en 31 
december 2018 moeten worden overgelegd 
en waarin met name aandacht moet worden 
besteed aan eventuele initiatieven om de 
melkproducenten ertoe aan te zetten 
gezamenlijke productieafspraken te maken,

Or. pt
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Amendement 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 149

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(149) Wat contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten betreft, zijn 
de in deze verordening opgenomen 
maatregelen gerechtvaardigd in het licht 
van de huidige economische situatie op de 
zuivelmarkt en de structuur van de 
bevoorradingsketen. Deze maatregelen 
moeten derhalve lang genoeg worden 
toegepast (zowel voor als na de 
afschaffing van de melkquota), willen zij 
een optimaal effect sorteren. Anderzijds 
zijn de maatregelen zo verstrekkend dat zij 
in tijd moeten worden beperkt en moeten 
worden geëvalueerd. De Commissie dient 
hiertoe verslagen over de ontwikkeling van 
de melkmarkt vast te stellen die uiterlijk op 
30 juni 2014 en 31 december 2018 moeten 
worden overgelegd en waarin met name 
aandacht moet worden besteed aan 
eventuele initiatieven om de 
melkproducenten ertoe aan te zetten 
gezamenlijke productieafspraken te maken,

(149) Wat contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten betreft, zijn 
de in deze verordening opgenomen 
maatregelen gerechtvaardigd in het licht 
van de huidige economische situatie op de 
zuivelmarkt en de structuur van de 
bevoorradingsketen. Deze maatregelen 
moeten derhalve lang genoeg worden 
toegepast, willen zij een optimaal effect 
sorteren. Anderzijds zijn de maatregelen zo 
verstrekkend dat zij in tijd moeten worden 
beperkt en moeten worden geëvalueerd. De 
Commissie dient hiertoe verslagen over de 
ontwikkeling van de melkmarkt vast te 
stellen die uiterlijk op 30 juni 2014 en 31 
december 2018 moeten worden overgelegd 
en waarin met name aandacht moet worden 
besteed aan eventuele initiatieven om de 
melkproducenten ertoe aan te zetten 
gezamenlijke productieafspraken te maken,

Or. pt

Amendement 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica 
Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Overweging 149

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(149) Wat contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten betreft, zijn 
de in deze verordening opgenomen 
maatregelen gerechtvaardigd in het licht 
van de huidige economische situatie op de 
zuivelmarkt en de structuur van de 
bevoorradingsketen. Deze maatregelen 
moeten derhalve lang genoeg worden 

(149) Wat contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten betreft, zijn 
de in deze verordening opgenomen 
maatregelen gerechtvaardigd in het licht 
van de huidige economische situatie op de 
zuivelmarkt en de structuur van de 
bevoorradingsketen. Deze maatregelen 
moeten derhalve lang genoeg worden 
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toegepast (zowel voor als na de 
afschaffing van de melkquota), willen zij 
een optimaal effect sorteren. Anderzijds 
zijn de maatregelen zo verstrekkend dat zij 
in tijd moeten worden beperkt en moeten 
worden geëvalueerd. De Commissie dient 
hiertoe verslagen over de ontwikkeling van 
de melkmarkt vast te stellen die uiterlijk op 
30 juni 2014 en 31 december 2018 moeten 
worden overgelegd en waarin met name 
aandacht moet worden besteed aan 
eventuele initiatieven om de 
melkproducenten ertoe aan te zetten 
gezamenlijke productieafspraken te maken,

toegepast, willen zij een optimaal effect 
sorteren. Anderzijds zijn de maatregelen zo 
verstrekkend dat zij in tijd moeten worden 
beperkt en moeten worden geëvalueerd. De 
Commissie dient hiertoe verslagen over de 
ontwikkeling van de melkmarkt vast te 
stellen die uiterlijk op 30 juni 2014 en 31 
december 2018 moeten worden overgelegd 
en waarin met name aandacht moet worden 
besteed aan eventuele initiatieven om de 
melkproducenten ertoe aan te zetten 
gezamenlijke productieafspraken te maken,

Or. pt

Amendement 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1
Nationale preferentie 

1. Wanneer de balans voor de agrarische 
levensmiddelenindustrie aanhoudend een 
ernstig tekort blijft vertonen, kan een 
lidstaat het nationale preferentiebeginsel 
toepassen door invoering en 
implementatie van een stelsel van 
verplichte afzetquota voor de nationale 
productie, waarbij import kan dienen om 
de nationale productie aan te vullen.  
2. Het in lid 1 bedoelde beginsel is niet 
meer van toepassing na drie 
opeenvolgende jaren of zes onderbroken 
jaar waarin er sprake is geweest van een 
aanhoudende groei van de agrarische 
voedingsmiddelenproductie en het tekort 
navenant is teruggelopen. 

Or. pt

Amendement 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) tabak, deel XIV van bijlage I; n) ruwe tabak, deel XIV van bijlage I;

Or. es

Motivering

Dit is de juiste benaming voor de sector ruwe tabak.

Amendement 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) tabak, deel XIV van bijlage I; n) ruwe tabak, deel XIV van bijlage I;

Or. es

Motivering

Dit is de juiste benaming voor de sector ruwe tabak.

Amendement 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter x

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x) overige producten, deel XXIV van 
bijlage I.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel bevat een bredere definitie van hetgeen onder landbouwproducten valt. 
Daardoor wordt het toepassingsgebied uitgebreid, hetgeen niet strookt met de marktoriëntatie.
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Amendement 607
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter x

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x) overige producten, deel XXIV van 
bijlage I.

Schrappen

Or. en

Amendement 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de rijstsector, 
moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de bijwerking van de in 
deel I van bijlage II bij de onderhavige 
verordening opgenomen definities inzake 
de rijstsector.

Schrappen

Or. es

Motivering

Aan de definities met betrekking tot de rijstsector moet absoluut de hand worden gehouden. Zij 
mogen niet worden gewijzigd door middel van gedelegeerde handelingen.

Amendement 609
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de rijstsector, 
moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 

Schrappen
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gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de bijwerking van de in 
deel I van bijlage II bij de onderhavige 
verordening opgenomen definities inzake 
de rijstsector.

Or. en

Motivering

De bijwerking van de definities voor de rijstsector door de Commissie bergt het risico in zich dat 
sommige rijstvariëteiten worden begunstigd ten opzichte van andere. Daarom strekt dit 
amendement tot schrapping van artikel 3, lid 3.

Amendement 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de rijstsector, 
moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de bijwerking van de in 
deel I van bijlage II bij de onderhavige 
verordening opgenomen definities inzake 
de rijstsector.

Schrappen

Or. es

Motivering

Aan de definities met betrekking tot de rijstsector moet absoluut de hand worden gehouden. 
Daarom zijn zij vastgelegd in het basisbesluit, hetgeen betekent dat er absoluut geen enkele 
verandering in kan worden aangebracht door middel van gedelegeerde handelingen.

Amendement 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van deze 4. Voor de toepassing van deze 
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verordening wordt onder "minder 
ontwikkelde gebieden" verstaan de 
gebieden die als zodanig zijn gedefinieerd 
in artikel 82, lid 2, onder a), van 
Verordening (EU) nr. [COM(2011) 615] 
houdende gemeenschappelijke bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme zaken en Visserij, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006].

verordening zijn de volgende definities van 
toepassing:
a) onder "minder ontwikkelde gebieden" 
wordt verstaan de gebieden die als zodanig 
zijn gedefinieerd in artikel 82, lid 2, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 
[COM(2011)0615] houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme zaken en Visserij, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006].

b) onder "extreme weersomstandigheden" 
wordt verstaan weersomstandigheden die 
vergelijkbaar zijn met natuurrampen, 
bijvoorbeeld harde wind, vorst, hagel, ijs, 
regen of droogte, en waardoor de 
gemiddelde jaarproductie van een 
landbouwer voor meer dan 30% wordt 
vernietigd of verminderd.  De gemiddelde 
jaarproductie wordt berekend ten opzichte 
van de drie voorgaande jaren of van een 
driejaarsgemiddelde op basis van de 
laatste vijf jaar, het hoogste en laagste 
cijfer niet meegerekend;
c) onder "lokale producten" wordt 
verstaan producten die worden 
geproduceerd op een afstand van niet 
meer dan 150 km van de plaats waar ze 
worden geconsumeerd. 

Or. pt

Amendement 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt onder "ongunstige 
weersomstandigheden" verstaan zware 
weersomstandigheden zoals vorst, hagel, 
ijs, regen of droogte waardoor de 
gemiddelde jaarproductie van een 
landbouwer voor meer dan 30% wordt 
vernietigd of verminderd. De gemiddelde 
jaarproductie wordt berekend op basis van 
de drie voorgaande jaren of op basis van 
een driejaarsgemiddelde waarbij wordt 
uitgegaan van de voorgaande periode van 
vijf jaar, de hoogste en laagste productie 
niet meegerekend.

Or. en

Amendement 613
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt onder "geavanceerde 
systemen van duurzame 
productie","geavanceerde methoden van 
duurzame productie" en "geavanceerde 
maatregelen voor duurzame productie" 
verstaan landbouwpraktijken die verder 
gaan dan de eco-
conditionaliteitsvoorschriften die zijn 
neergelegd in Verordening (EU) nr. [...] 
(horizontale verordening inzake het GLB) 
en die voortdurend in ontwikkeling zijn 
ter verbetering van het beheer van de 
natuurlijke voedingsstoffen, de 
waterkringloop en de energiestromen, 
zodat schade aan het milieu en verspilling 
van niet-hernieuwbare hulpbronnen 
wordt beperkt en de gewassen, de 
veestapel en de natuurlijke diversiteit van 
de productiesystemen op een hoog niveau 
kunnen worden gehandhaafd.
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Or. fr

Amendement 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Bevoegdheden van de Commissie

Tenzij in deze verordening anders wordt 
bepaald, handelt de Commissie, wanneer 
haar bevoegdheden worden verleend, 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde procedure.

Or. es

Amendement 615
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer dat nodig is als gevolg van 
wijzigingen die aan de gecombineerde 
nomenclatuur zijn aangebracht, kan de 
Commissie middels
uitvoeringshandelingen de 
productomschrijvingen en verwijzingen 
naar posten en postonderverdelingen
aanpassen die zijn opgenomen in deze 
verordening of in andere op grond van 
artikel 43 van het Verdrag vastgestelde 
wetsbesluiten. Deze uitvoeringshandeling 
wordt overeenkomstig de in artikel 162, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Wanneer dat nodig is als gevolg van 
wijzigingen die aan de gecombineerde 
nomenclatuur zijn aangebracht, krijgt de 
Commissie de bevoegdheid om middels
gedelegeerde handelingen de 
productomschrijvingen en verwijzingen 
naar posten en postonderverdelingen aan te 
passen die zijn opgenomen in deze 
verordening of in andere op grond van 
artikel 43 van het Verdrag vastgestelde 
wetsbesluiten.

Or. de
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Amendement 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) 1 oktober tot en met 30 september van 
het daaropvolgende jaar voor de 
suikersector.

f) 1 juli tot en met 30 juni van het 
daaropvolgende jaar voor de suikersector.

Or. es

Motivering

Om te voorkomen dat er een comparatief nadeel ontstaat voor de zomerbietenoogst ten opzichte 
van de rest van de suikerbietenteelt in de EU, kan het verkoopseizoen voor de suikersector 
eventueel worden vervroegd.

Amendement 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) 1 oktober tot en met 30 september van 
het daaropvolgende jaar voor de 
suikersector.

f) 1 juli tot en met 30 juni van het 
daaropvolgende jaar voor de suikersector.

Or. es

Motivering

Het Commissievoorstel houdt geen rekening met de verkoopseizoenen van bepaalde 
productieregio's.

Amendement 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) 1 oktober tot en met 30 september van 
het daaropvolgende jaar voor de 

f) 1 juli tot en met 30 juni van het
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suikersector. daaropvolgende jaar voor de suikersector.

Or. es

Motivering

Hierdoor worden de condities voor bietenteeltgebieden in Zuid-Spanje op één lijn gebracht met 
die van de rest van Europa.

Amendement 619
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de sector groenten en 
fruit en de sector verwerkte groenten en 
fruit, moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde de verkoopseizoenen voor deze 
producten vast te stellen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ter ondersteuning van het amendement-Dantin op artikel 6. Dat amendement strekt ertoe het 
verkoopseizoen voor groenten en fruit vast te leggen in het basisbesluit in plaats van het aan de 
Commissie over te laten het verkoopseizoen bij gedelegeerde handeling vast te stellen.

Amendement 620
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende referentieprijzen worden 
vastgesteld:

De referentieprijzen moeten gebaseerd 
zijn op objectieve criteria, onder 
inaanmerkingneming van de 
productiekosten van de 
landbouwbedrijven in de EU.
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De volgende referentieprijzen worden 
vastgesteld:

Or. fr

Amendement 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot padie, 150 euro per 
ton, voor de standaardkwaliteit volgens de 
definitie in punt A van bijlage III, voor het 
stadium van de groothandel voor aan het 
pakhuis geleverde goederen, niet gelost;

b) met betrekking tot padie, 200 euro per 
ton, voor de standaardkwaliteit volgens de 
definitie in punt A van bijlage III, voor het 
stadium van de groothandel voor aan het 
pakhuis geleverde goederen, niet gelost;

Or. es

Motivering

De huidige prijs is bij de hervorming van 2003 vastgesteld en moet worden geactualiseerd.

Amendement 622
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot padie, 150 euro per 
ton, voor de standaardkwaliteit volgens de 
definitie in punt A van bijlage III, voor het 
stadium van de groothandel voor aan het 
pakhuis geleverde goederen, niet gelost;

b) met betrekking tot padie, 200 euro per 
ton, voor de standaardkwaliteit volgens de 
definitie in punt A van bijlage III, voor het 
stadium van de groothandel voor aan het 
pakhuis geleverde goederen, niet gelost;

Or. es

Amendement 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) met betrekking tot de sector olijfolie:
(i) 2540 euro per ton voor extra olijfolie 
van de eerste persing;
(ii) 2330 euro per ton voor olijfolie van de 
eerste persing;
(iii) 1524 euro per ton voor olijfolie voor 
verlichting waarvan het gehalte aan vrije 
vetzuren 2 graden bedraagt; dit bedrag 
wordt met 36,70 euro per ton verlaagd 
voor elke extra graad zuurgehalte.

Or. en

Amendement 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) met betrekking tot de sector olijfolie:
(i) 2388 euro per ton voor extra olijfolie 
van de eerste persing;
(ii) 2295 euro per ton voor olijfolie van de 
eerste persing;
(iii) 2045 euro per /ton voor olijfolie voor 
verlichting waarvan het gehalte aan vrije 
vetzuren 2 graden bedraagt, welk bedrag 
met 36,70 euro per ton wordt verlaagd 
voor elke extra graad zuurgehalte.

Or. es

Motivering

Referentieprijzen zijn essentiële elementen en moeten dus zo veel mogelijk in het basisbesluit 
worden opgenomen. Dit voorstel strekt tot actualisering daarvan.

Amendement 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze referentieprijzen worden regelmatig 
geactualiseerd in het licht van de 
markttendensen, zodat ze overeenkomen 
met de economische realiteit, waardoor de 
markten hun prijsvormingsfunctie – nog 
steeds een zeer belangrijke component 
van de landbouwinkomens – effectiever 
kunnen vervullen.

Or. fr

Amendement 626
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De referentieprijzen kunnen worden 
gewijzigd overeenkomstig de procedure 
van artikel 43, lid 2, van het Verdrag, 
vooral in het licht van de ontwikkelingen 
van de productiekosten en met name de 
kosten van productiemiddelen, alsook van 
de markten.

Or. fr

Amendement 627
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorzover de marktveranderingen – met 
inbegrip van die welke zich voordoen op 
de inputmarkten – zulks rechtvaardigen, 
kunnen de referentieprijzen 
overeenkomstig de procedure van artikel 
43, lid 2, van het Verdrag worden 
gewijzigd. 

Or. pt
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Amendement 628
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel stellen 
het Europees Parlement en de Raad 
overeenkomstig artikel 43, lid 2, van het 
Verdrag een lijst van criteria vast die de 
Commissie bij de aanpassing van de 
referentieprijzen moet toepassen.

Or. en

Motivering

Dit amendement voorziet in regelmatige prijsaanpassingen (hetgeen de situatie voor de 
landbouwers beter voorspelbaar maakt). De prijzen worden gewijzigd door de Commissie (en 
niet door het EP en de Raad), hetgeen waarborgt dat ze worden aangepast op technische (en niet 
op politieke) gronden. Het EP en de Raad kunnen echter wel de criteria bepalen die door de 
Commissie bij de prijsaanpassingen moeten worden toegepast.

Amendement 629
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om recht te doen aan de trends op het 
stuk van productiekosten, moet aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 160 de 
bevoegdheid worden verleend 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
om haar in staat te stellen de 
referentieprijzen aan te passen aan de 
hand van indicatoren die rekening 
houden met de kosten van energie, 
meststoffen, huren en andere belangrijke 
inputfactoren.

Or. fr
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Amendement 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie gaat jaarlijks, aansluitend 
op de productie- en markttendensen, 
middels een gedelegeerde handeling over 
tot herziening van de in alinea 1 bedoelde 
referentieprijzen.

Or. es

Motivering

Het is van cruciaal belang dat de referentieprijzen worden geactualiseerd, opdat de 
doorgevoerde interventiemaatregelen als een daadwerkelijk efficiënt vangnetmechanisme 
kunnen fungeren. Het feit dat deze aanpassingen automatisch plaatsvinden, helpt garanderen dat 
het systeem doelmatig functioneert.

Amendement 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie gaat jaarlijks, aansluitend 
op de productie- en markttendensen, 
middels een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 160 over tot 
herziening van de in alinea 1 bedoelde 
referentieprijzen.

Or. es

Motivering

Wij pleiten voor invoering van een systeem van automatisch geactualiseerde referentieprijzen. 
Een dergelijk systeem is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de doorgevoerde 
interventie functioneert als een daadwerkelijk doeltreffend vangnetmechanisme.

Amendement 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie gaat jaarlijks, aansluitend 
op de productie- en markttendensen, 
middels een gedelegeerde handeling over 
tot herziening van de in alinea 1 bedoelde 
referentieprijzen.

Or. es

Motivering

De prijzen moeten jaarlijks middels een gedelegeerde handeling worden geactualiseerd, waarbij 
alle instellingen moeten worden betrokken. 

Amendement 633
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op gezette tijden past de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen de in 
alinea 1 bedoelde referentieprijzen aan. 
De intervallen kunnen verschillen van de 
ene productcategorie tot de andere en 
moeten recht doen aan het 
volatiliteitspatroon voor elke 
productcategorie.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en

Motivering

Dit amendement voorziet in regelmatige prijsaanpassingen (hetgeen de situatie voor de 
landbouwers beter voorspelbaar maakt). De prijzen worden gewijzigd door de Commissie (en 
niet door het EP en de Raad), hetgeen waarborgt dat ze worden aangepast op technische (en niet 
op politieke) gronden. Het EP en de Raad kunnen echter wel de criteria bepalen die door de 
Commissie bij de prijsaanpassingen moeten worden toegepast.
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Amendement 634
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op gezette tijden past de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen de in 
alinea 1 bedoelde referentieprijzen aan. 
De intervallen kunnen verschillen van de 
ene productcategorie tot de andere en 
moeten recht doen aan het 
volatiliteitspatroon voor elke 
productcategorie.

Or. en

Motivering

Het amendement voorziet in regelmatige aanpassingen van de referentieprijzen. De prijzen 
worden middels gedelegeerde handelingen gewijzigd door de Commissie (niet door het 
Parlement en de Raad via de gewone wetgevingsprocedure omdat dit gezien de beperkte 
toegevoegde waarde te omslachtig zou zijn).  Het EP en de Raad kunnen echter wel de criteria 
bepalen die door de Commissie bij de prijsaanpassingen moeten worden toegepast.

Amendement 635
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
herziet de Commissie de referentieprijzen 
en past zij deze zo nodig aan, met name in 
het licht van de productietrends, de 
productiekosten en de productiefactoren.

Or. de

Amendement 636
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)



AM\907930NL.doc 117/160 PE492.801v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen 6 maanden na de 
inwerkingtreding van de verordening past 
de Commissie de referentieprijzen aan 
voor de sector melk en zuivelproducten en 
voor rund- en kalfsvlees, alsook de 
referentieprijs voor padie, rekening 
houdend met de ontwikkeling van de 
productiekosten gedurende een 
representatieve periode.

Or. en

Amendement 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen 6 maanden na de 
inwerkingtreding van de verordening past 
de Commissie de referentieprijzen aan 
voor de sector melk en zuivelproducten en 
voor rund- en kalfsvlees, alsook de 
referentieprijs voor padie, rekening 
houdend met de ontwikkeling van de 
productiekosten gedurende een 
representatieve periode.

Or. en

Amendement 638
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 7, onder e), vastgestelde 
referentieprijzen voor de sector melk en 
zuivelproducten moeten periodiek door de
Commissie worden getoetst en zo nodig 
aangepast om te waarborgen dat zij een 
effectief vangnetmechanisme bieden om 
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de zuivelsector tegen extreme neerwaartse 
prijsvolatiliteit te beschermen.
a) Bij deze herzieningsoperatie moet de 
Commissie met name rekening houden 
met variaties in:
- marktvolatiliteit
- inputkosten
b) Bij eventuele aanpassingen van de 
referentieprijzen moet de Commissie erop 
toezien dat de nieuwe referentieprijs geen 
stimulans vormt om de totale EU-
productie van melk en zuivelproducten uit 
te breiden.

Or. en

Amendement 639
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 7, onder e), vastgestelde 
referentieprijzen voor de sector melk en 
zuivelproducten moeten periodiek door de 
Commissie worden getoetst en zo nodig 
aangepast om te waarborgen dat zij een 
effectief vangnetmechanisme bieden om 
de zuivelsector tegen extreme neerwaartse 
prijsvolatiliteit te beschermen.
a) Bij deze herzieningsoperatie moet de 
Commissie met name rekening houden 
met variaties in:
- marktvolatiliteit
- productiekosten
b) Bij eventuele aanpassingen van de 
referentieprijzen moet de Commissie erop 
toezien dat de nieuwe referentieprijs geen 
stimulans vormt om de totale EU-
productie van melk en zuivelproducten uit 
te breiden.

Or. en
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Amendement 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 7 bedoelde referentieprijzen 
moeten worden geactualiseerd om 
rekening te houden met de stijging van de 
productiekosten; zo zou de prijs per ton 
graan bijvoorbeeld 130 euro moeten 
bedragen, die voor boter 283,35 euro per 
100 kilo, en die voor mageremelkpoeder 
195,27 euro per 100 kg.  

Or. pl

Motivering

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż ceny 
produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen. Jednocześnie w ww. 
analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter strukturalny i że 
pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen środków produkcji, nie 
jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Amendement 641
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Prijzen, productiekosten en 
margerapportagesystemen

De Commissie zet, middels 
uitvoeringshandelingen, een 
informatiesysteem op inzake prijzen, 
productiekosten en marges op de 
commoditymarkten, inclusief een systeem 
voor de bekendmaking van prijsniveaus, 
productiekosten en marge-indicatoren 
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voor de commoditymarkten. Dit systeem 
dient gebaseerd te zijn op informatie die
door bij de commodityhandel betrokken 
marktdeelnemers wordt verstrekt. Deze 
informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
De Commissie zorgt ervoor dat de 
bekendgemaakte informatie geen 
mogelijkheid biedt tot identificatie van 
individuele marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 642
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Prijzen, productiekosten en 
margerapportagesystemen

De Commissie zet, middels 
uitvoeringshandelingen, een 
informatiesysteem op inzake prijzen, 
productiekosten en marges op de 
commoditymarkten, inclusief een systeem 
voor de bekendmaking van prijsniveaus, 
productiekosten en marge-indicatoren 
voor de commoditymarkten. Dit systeem 
dient gebaseerd te zijn op informatie die 
door bij de commodityhandel betrokken 
marktdeelnemers wordt verstrekt. Deze 
informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
De Commissie zorgt ervoor dat de 
bekendgemaakte informatie geen 
mogelijkheid biedt tot identificatie van 
individuele marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)



AM\907930NL.doc 121/160 PE492.801v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Prijzen, productiekosten en 
margerapportagesystemen

De Commissie zet, middels 
uitvoeringshandelingen, een 
informatiesysteem op inzake prijzen, 
productiekosten en marges op de 
commoditymarkten, inclusief een systeem 
voor de bekendmaking van prijsniveaus, 
productiekosten en marge-indicatoren 
voor de commoditymarkten. Dit systeem 
dient gebaseerd te zijn op informatie die 
door bij de commodityhandel betrokken 
marktdeelnemers wordt verstrekt. Deze 
informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
De Commissie zorgt ervoor dat de 
bekendgemaakte informatie geen 
mogelijkheid biedt tot identificatie van 
individuele marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Prijzen, productiekosten en 
margerapportagesystemen

De Commissie zet, middels 
uitvoeringshandelingen, een 
informatiesysteem op inzake prijzen, 
productiekosten en marges op de 
commoditymarkten, inclusief een systeem 
voor de bekendmaking van prijsniveaus, 
productiekosten en marge-indicatoren 
voor de commoditymarkten.
Dit systeem dient gebaseerd te zijn op 
informatie die door bij de 
commodityhandel betrokken 
marktdeelnemers wordt verstrekt. Deze 
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informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
De Commissie zorgt ervoor dat de 
bekendgemaakte informatie geen 
mogelijkheid biedt tot identificatie van 
individuele marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Deel II – titel I – hoofdstuk 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Openbare interventie en steun voor 
particuliere opslag

Openbare interventie en steun voor 
publieke en particuliere opslag

Or. pt

Amendement 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Deel II – titel I – hoofdstuk 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Openbare interventie en steun voor 
particuliere opslag

Openbare interventie, steun voor 
particuliere opslag en particulier 
aanbodbeheer

Or. es

Motivering

De bestaande regelingen voor marktinterventie en -beheer zijn aan verbetering toe. Zij moeten 
worden aangevuld met mechanismen om verstoring van de markt te bestrijden en met specifieke 
instrumenten voor het beheer van het aanbod, die samen een vangnet moeten vormen om de 
boeren te beschermen tegen buitensporige prijsvolatiliteit en zo de weg vrij moeten maken voor 
de verwezenlijking van de belangrijkste strategische prioriteit van het GLB: voedselzekerheid en 
behoud van het inkomen van landbouwers.

Amendement 647
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Deel II – titel I – hoofdstuk 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Openbare interventie en steun voor 
particuliere opslag

Openbare interventie, steun voor 
particuliere opslag en particulier 
aanbodbeheer

Or. es

Motivering

Hierdoor wordt de tekst gelijkgetrokken met de andere amendementen inzake zelfregulering door 
de markt.

Amendement 648
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepassingsgebied Toepassingsgebied en beginselen

Or. fr

Amendement 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verlening van steun voor de opslag 
van producten door particuliere 
marktdeelnemers.

b) de verlening van steun voor de opslag 
van producten door publieke en
particuliere marktdeelnemers.

Or. pt

Amendement 650
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) variabele bijmengvereisten voor 
biobrandstof, waarbij de lidstaten de 
bijmengvereisten voor biobrandstof 
kunnen verhogen in geval van 
prijsdistorsies als gevolg van overschotten 
op de graanmarkt;

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de bijmengvereisten voor biobrandstof als een marktinterventie-instrument 
kunnen gebruiken door vaststelling van variabele bijmengvereisten voor uit graan gewonnen 
biobrandstof. Aldus zouden de lidstaten in staat worden gesteld de bijmengingvereisten voor 
graan op te trekken wanneer er sprake is van een aanzienlijk overschot op de graanmarkt.

Amendement 651
Peter Jahr, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder dit hoofdstuk vallende 
uitvoerrestituties zijn alleen van 
toepassing in samenhang met artikel 154 
van de onderhavige verordening.

Or. de

Amendement 652
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De openbare interventie geldt, onder de in 
deze sectie vastgestelde voorwaarden en 
overeenkomstig eisen en voorwaarden die 
de Commissie middels gedelegeerde en/of 
uitvoeringshandelingen op grond van de 
artikelen 18 en 19 vaststelt, voor de 
volgende producten:

De openbare interventie geldt, volgens de 
in deze sectie vastgestelde voorwaarden en 
overeenkomstig de eventuele aanvullende
eisen en voorwaarden die de Commissie 
middels gedelegeerde en/of 
uitvoeringshandelingen op grond van de 
artikelen 18 en 19 kan vaststellen, voor de 
volgende producten:
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Or. it

Amendement 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zachte tarwe, gerst en maïs; a) zachte tarwe, durumtarwe, gerst, maïs 
en sorgho;

Or. es

Motivering

Hoewel interventie in het geval van durumtarwe en sorgho niet zo voor de hand ligt, zou het 
inopportuun zijn deze beide sectoren uit te sluiten van de vangnetconstructie die door interventie 
wordt geboden. Bovendien zou deze regeling geen extra kosten met zich meebrengen.

Amendement 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zachte tarwe, gerst en maïs; a) zachte tarwe, durumtarwe, gerst, maïs 
en sorgho;

Or. es

Motivering

Het is inopportuun deze producten van de vangnetconstructie uit te sluiten.

Amendement 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zachte tarwe, gerst en maïs; a) zachte en durumtarwe, gerst en maïs;

Or. it

Amendement 656
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zachte tarwe, gerst en maïs; a) zachte tarwe, durumtarwe, gerst en
maïs;

Or. it

Amendement 657
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zachte tarwe, gerst en maïs; a) zachte tarwe, durumtarwe, gerst en
maïs;

Or. it

Amendement 658
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zachte tarwe, gerst en maïs; a) zachte tarwe, durumtarwe, gerst en
maïs;

Or. it

Amendement 659
Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) groenten en fruit;

Or. es

Amendement 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vers of gekoeld rundvlees van de GN-
codes 0201 10 00 en 0201 20 20 tot en met 
0201 20 50;

Schrappen

Or. en

Amendement 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) vers en gekoeld schapen-, varkens-
en geitenvlees;

Or. en

Amendement 662
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) vers en gekoeld schapen- en 
geitenvlees;

Or. en



PE492.801v01-00 128/160 AM\907930NL.doc

NL

Amendement 663
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) vers en gekoeld schapen- en 
geitenvlees;

Or. en

Amendement 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) varkensvlees;

Or. fr

Amendement 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) varkensvlees;

Or. pl

Motivering

De productie van varkensvlees wordt gekenmerkt door een cyclisch en seizoensgebonden 
karakter. Dit betekent dat de markt voor varkensvlees gevoelig is voor prijsschommelingen en 
vaak aan crises onderhevig is. Een voorbeeld hiervan is de meest recente crisis, waardoor de 
markt eind 2010/begin 2011 is getroffen. Daarbij voltrok zich een sterke daling van de 
varkensvleesprijs, en de moeilijke situatie van de producenten werd nog verergerd door de hoge 
graanprijzen. Het publieke interventie-instrument zou deel moeten uitmaken van een 
vangnetconstructie, die in geval van crises effectief moet worden ingezet.
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Amendement 666
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) vers of gekoeld konijnenvlees;

Or. es

Amendement 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) boter die in een erkend bedrijf in de 
Unie rechtstreeks en uitsluitend is 
geproduceerd uit rechtstreeks en 
uitsluitend uit koemelk verkregen room en 
die een minimumgehalte aan botervet van 
82 gewichtspercenten en een 
maximumgehalte aan water van 16 
gewichtspercenten heeft;

Schrappen

Or. en

Amendement 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) mageremelkpoeder van eerste kwaliteit 
dat in een erkend bedrijf in de Unie 
volgens het verstuivingsprocédé uit 
koemelk is bereid en een minimumgehalte 
aan eiwit van 34,0 gewichtspercenten op 
de vetvrije droge stof heeft.

Schrappen

Or. en
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Amendement 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Strategische reserves

Om ernstige verstoringen van het 
marktevenwicht te voorkomen en de 
continuïteit van de veehouderijsector te 
waarborgen, moeten er strategische 
grondstofvoorraden voor de productie van 
veevoeder worden aangelegd.
De Commissie onderneemt door middel 
van gedelegeerde handelingen in de zin 
van artikel 160 de nodige stappen om te 
waarborgen dat deze regeling ten uitvoer 
wordt gelegd.

Or. es

Motivering

De volatiliteit die momenteel op de markten heerst, brengt de duurzaamheid van de Europese 
veehouderij ernstig in het gedrang, met alle gevolgen van dien voor de voedselzekerheid in de 
EU. Daarom moet er een systeem worden ingevoerd om strategische grondstofvoorraden voor 
de productie van veevoeder aan te leggen.

Amendement 670
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De openbare interventie is open: De openbare interventie is het hele jaar 
door open voor de in artikel 10 vermelde 
producten.

Or. en

Motivering

Een crisis kan op elk moment van het jaar toeslaan. Openbare interventie moet dan ook op elk 
moment van het jaar mogelijk zijn.
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Amendement 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor zachte tarwe, gerst en maïs, van 1 
november tot en met 31 mei;

a) voor zachte tarwe, durumtarwe, gerst, 
maïs en sorgho, van 1 november tot en met 
31 mei;

Or. es

Amendement 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor zachte tarwe, gerst en maïs, van 1 
november tot en met 31 mei;

a) voor zachte tarwe, durumtarwe, gerst, 
maïs en sorgho, van 1 november tot en met 
31 mei;

Or. es

Motivering

Het is inopportuun deze producten van de vangnetconstructie uit te sluiten.

Amendement 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor rundvlees, gedurende het hele 
verkoopseizoen;

c) voor rund-, kalfs- en varkensvlees, van 
1 januari tot en met 31 december;

Or. pl
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Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 10.

Amendement 674
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor boter en mageremelkpoeder, van 1 
maart tot en met 31 augustus.

d) voor boter en mageremelkpoeder het 
hele jaar door.

Or. en

Amendement 675
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor boter en mageremelkpoeder, van 1 
maart tot en met 31 augustus.

d) voor boter en mageremelkpoeder het 
hele jaar door.

Or. en

Amendement 676
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor boter en mageremelkpoeder, van 1 
maart tot en met 31 augustus.

d) voor boter en mageremelkpoeder het 
hele jaar door.

Or. en

Amendement 677
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor boter en mageremelkpoeder, van 1 
maart tot en met 31 augustus.

d) voor boter en mageremelkpoeder, van 1 
maart tot en met 1 januari.

Or. en

Amendement 678
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor boter en mageremelkpoeder, van 1 
maart tot en met 31 augustus.

d) voor boter en mageremelkpoeder, van 1 
maart tot en met 31 december.

Or. de

Amendement 679
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens de in artikel 11 genoemde 
perioden geldt dat de openbare interventie:

1. Tijdens de in artikel 11 genoemde 
periode geldt dat de openbare interventie:

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit logisch voort uit de voorgestelde wijziging van artikel 11 (dezelfde 
interventieperiode voor alle sectoren die in aanmerking komen voor openbare interventie).

Amendement 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door de Commissie middels b) door de Commissie middels 
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uitvoeringshandelingen kan worden
geopend voor gerst, maïs en padie
(inclusief specifieke variëteiten of types 
padie) indien de marktsituatie dat vereist.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen;

uitvoeringshandelingen wordt geopend 
voor gerst, maïs, durumtarwe, sorgho en 
padie (inclusief specifieke variëteiten of 
types padie) indien de marktsituatie dat 
vereist. Deze uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 162, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen;

Or. es

Amendement 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen kan worden 
geopend voor gerst, maïs en padie
(inclusief specifieke variëteiten of types 
padie) indien de marktsituatie dat vereist.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen;

b) door de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen kan worden 
geopend voor gerst, maïs en padie
(inclusief specifieke variëteiten of types 
padie), doch alleen indien ongunstige 
marktsituaties daartoe nopen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen;

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk op worden gewezen dat interventie alleen is bedoeld voor ongunstige 
marktsituaties.

Amendement 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen kan worden 
geopend voor gerst, maïs en padie
(inclusief specifieke variëteiten of types 

b) door de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen kan worden 
geopend voor gerst, maïs, durumtarwe, 
sorgho en padie (inclusief specifieke 
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padie) indien de marktsituatie dat vereist.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen;

variëteiten of types padie) indien de 
marktsituatie dat vereist. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen;

Or. es

Amendement 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) door de Commissie middels andere 
uitvoeringshandelingen kan worden
geopend voor rundvlees, wanneer 
gedurende een op grond van artikel 19, 
onder a), vastgestelde representatieve 
periode de gemiddelde marktprĳs die in 
een lidstaat of een regio van een lidstaat is 
genoteerd op basis van het in artikel 18, lid 
8, bedoelde EU-indelingsschema voor 
geslachte dieren, onder 1 560 euro per ton
daalt.

c) door de Commissie middels andere 
uitvoeringshandelingen wordt geopend 
voor rund- en kalfsvlees, alvorens de op 
grond van artikel 19, onder a), vastgestelde 
gemiddelde marktprĳs die in een lidstaat of 
een regio van een lidstaat is genoteerd op 
basis van het in artikel 18, lid 8, bedoelde 
EU-indelingsschema voor geslachte dieren,
1 560 euro per ton bereikt. Binnen zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening herziet de Commissie de 
interventieprijs voor de sector rund- en 
kalfsvlees, onder inaanmerkingneming 
van de ontwikkeling van de 
productiekosten gedurende een 
representatieve periode.

Or. en

Amendement 684
Rareş-Lucian Niculescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) door de Commissie middels andere 
uitvoeringshandelingen kan worden
geopend voor rundvlees, wanneer 
gedurende een op grond van artikel 19, 
onder a), vastgestelde representatieve 

c) door de Commissie middels andere 
uitvoeringshandelingen wordt geopend 
voor rund- en kalfsvlees, alvorens de op 
grond van artikel 19, onder a), vastgestelde 
gemiddelde marktprĳs die in een lidstaat of 
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periode de gemiddelde marktprĳs die in 
een lidstaat of een regio van een lidstaat is 
genoteerd op basis van het in artikel 18, lid
8, bedoelde EU-indelingsschema voor 
geslachte dieren, onder 1 560 euro per ton
daalt.

een regio van een lidstaat is genoteerd op 
basis van het in artikel 18, lid 8, bedoelde 
EU-indelingsschema voor geslachte dieren,
1 560 euro per ton bereikt. Binnen zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening herziet de Commissie de 
interventieprijs voor de sector rund- en 
kalfsvlees, onder inaanmerkingneming 
van de ontwikkeling van de 
productiekosten gedurende een 
representatieve periode.

Or. en

Amendement 685
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) door de Commissie middels andere 
uitvoeringshandelingen kan worden 
geopend voor rundvlees, wanneer 
gedurende een op grond van artikel 19, 
onder a), vastgestelde representatieve 
periode de gemiddelde marktprĳs die in 
een lidstaat of een regio van een lidstaat is 
genoteerd op basis van het in artikel 18, lid 
8, bedoelde EU-indelingsschema voor 
geslachte dieren, onder 1 560 euro per ton 
daalt.

c) door de Commissie middels andere 
uitvoeringshandelingen moet worden 
geopend voor rundvlees, wanneer 
gedurende een op grond van artikel 19, 
onder a), vastgestelde representatieve 
periode de gemiddelde marktprĳs die in 
een lidstaat of een regio van een lidstaat is 
genoteerd op basis van het in artikel 18, lid 
8, bedoelde EU-indelingsschema voor 
geslachte dieren, onder 1 560 euro per ton 
daalt.

Or. fr

Amendement 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) door de Commissie middels andere 
uitvoeringshandelingen kan worden 
geopend voor rundvlees, wanneer 
gedurende een op grond van artikel 19, 

c) door de Commissie middels andere 
uitvoeringshandelingen kan worden 
geopend voor rundvlees, wanneer 
gedurende een op grond van artikel 19, 
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onder a), vastgestelde representatieve 
periode de gemiddelde marktprĳs die in 
een lidstaat of een regio van een lidstaat is 
genoteerd op basis van het in artikel 18, lid 
8, bedoelde EU-indelingsschema voor 
geslachte dieren, onder 1 560 euro per ton
daalt.

onder a), vastgestelde representatieve 
periode de gemiddelde marktprĳs die in 
een lidstaat of een regio van een lidstaat is 
genoteerd op basis van het in artikel 18, lid 
8, bedoelde EU-indelingsschema voor 
geslachte dieren, onder 70% van de in 
artikel 7, lid 1, onder d), vastgestelde 
referentieprijs daalt.

Or. en

Amendement 687
James Nicholson, Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) door de Commissie middels andere 
uitvoeringshandelingen kan worden 
geopend voor rundvlees, wanneer 
gedurende een op grond van artikel 19, 
onder a), vastgestelde representatieve 
periode de gemiddelde marktprĳs die in 
een lidstaat of een regio van een lidstaat is 
genoteerd op basis van het in artikel 18, lid 
8, bedoelde EU-indelingsschema voor 
geslachte dieren, onder 1 560 euro per ton 
daalt.

c) door de Commissie middels andere 
uitvoeringshandelingen kan worden 
geopend voor rundvlees, wanneer 
gedurende een op grond van artikel 19, 
onder a), vastgestelde representatieve 
periode de gemiddelde marktprĳs die in 
een lidstaat of een regio van een lidstaat is 
genoteerd op basis van het in artikel 18, lid 
8, bedoelde EU-indelingsschema voor 
geslachte dieren, onder 1 560 euro per ton 
daalt. Deze uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 162,
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en

Amendement 688
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) door de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen voor de sector 
schapen- en geitenvlees kan worden 
geopend indien de marktsituatie daartoe 
noopt.
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Or. en

Amendement 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) door de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen voor de sector 
schapen- en geitenvlees kan worden 
geopend indien de marktsituatie daartoe 
noopt.

Or. en

Amendement 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen besluiten de 
openbare interventie voor de sector 
varkensvlees te openen wanneer de 
gemiddelde marktprijs in de EU voor 
geslachte varkens zoals vastgesteld op 
basis van de in elke lidstaat op de 
representatieve markten van de 
Gemeenschap genoteerde prijzen en zoals 
gewogen middels coëfficiënten die de 
relatieve omvang van het varkensbestand 
in elke lidstaat weerspiegelen, minder dan 
103% van de referentieprijs bedraagt, 
onder inaanmerkingneming van de 
verhouding tussen marktprijs en 
productiekosten.

Or. pl

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 10. De voorgestelde tekst houdt rekening met de 
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steunvoorwaarden voor particuliere opslag zoals neergelegd in Verordening 1234/2007 en met 
de productiekosten. De crisis van 2010/2011 heeft aangetoond dat de productie van varkensvlees 
onrendabel kan worden, niet alleen door prijsdalingen voor de varkensstapel, maar ook als 
gevolg van significante stijgingen van de kosten van granen en diervoeders. 

Amendement 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen de openbare 
interventie voor de rundvleessector sluiten
wanneer gedurende een op grond van 
artikel 19, onder a), vastgestelde 
representatieve periode niet meer is 
voldaan aan de in lid 1, onder c), van het 
onderhavige artikel vastgestelde 
voorwaarden.

2. De Commissie sluit middels 
uitvoeringshandelingen de openbare 
interventie voor de rundvleessector 
wanneer gedurende een op grond van 
artikel 19, onder a), vastgestelde 
representatieve periode niet meer is 
voldaan aan de in lid 1, onder c), van het 
onderhavige artikel vastgestelde 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 692
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen de openbare 
interventie voor de rundvleessector sluiten
wanneer gedurende een op grond van 
artikel 19, onder a), vastgestelde 
representatieve periode niet meer is 
voldaan aan de in lid 1, onder c), van het 
onderhavige artikel vastgestelde 
voorwaarden.

2. De Commissie sluit middels 
uitvoeringshandelingen de openbare 
interventie voor de rundvleessector 
wanneer gedurende een op grond van 
artikel 19, onder a), vastgestelde 
representatieve periode niet meer is 
voldaan aan de in lid 1, onder c), van het 
onderhavige artikel vastgestelde 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 693
Britta Reimers
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de toepassing van dit artikel 
stellen het Europees Parlement en de 
Raad overeenkomstig artikel 43, lid 2, van 
het Verdrag een volledige lijst vast van de 
criteria waaraan moet worden voldaan 
alvorens een marktsituatie kan worden 
beschouwd als een omstandigheid die 
noopt tot openbare interventie.

Or. en

Motivering

Dit amendement waarborgt dat de activering van openbare interventies voor landbouwers 
objectiever te beoordelen en beter voorspelbaar wordt. Het resulteert echter niet in een 
automatisme.

Amendement 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aankoop tegen een vaste prijs of in het 
kader van een openbare inschrijving

Openbare inschrijving

Or. en

Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid. Het zal de 
zaken bovendien vereenvoudigen, aangezien aldus kan worden gegarandeerd dat voor alle 
interventiemaatregelen dezelfde procedure geldt.

Amendement 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aankoop tegen een vaste prijs of in het 
kader van een openbare inschrijving

Aankoop in het kader van een openbare 
inschrijving

Or. en

Motivering

Alle aankopen moeten plaatsvinden door middel van openbare inschrijvingen om een optimale 
prijs/kwaliteitsverhouding en een grotere marktgerichtheid te waarborgen.

Amendement 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de openbare interventie op 
grond van artikel 12, lid 1, onder a), wordt 
geopend, worden de aankopen voor elke 
in artikel 11 vermelde periode tegen een 
vaste prijs verricht met inachtneming van 
de volgende maxima:

Schrappen

a) voor zachte tarwe: 3 miljoen ton;
b) voor boter: 30 000 ton;
c) voor mageremelkpoeder: 109 000 ton.

Or. en

Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid. Het zal de 
zaken bovendien vereenvoudigen, aangezien aldus kan worden gegarandeerd dat voor alle 
interventiemaatregelen dezelfde procedure geldt.

Amendement 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de openbare interventie op 
grond van artikel 12, lid 1, onder a), wordt 
geopend, worden de aankopen voor elke 
in artikel 11 vermelde periode tegen een 
vaste prijs verricht met inachtneming van 
de volgende maxima:

Schrappen

a) voor zachte tarwe: 3 miljoen ton;
b) voor boter: 30 000 ton;
c) voor mageremelkpoeder: 109 000 ton.

Or. en

Amendement 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor zachte tarwe: 3 miljoen ton; a) voor zachte tarwe: 2,5 miljoen ton;

Or. en

Motivering

Ter vermindering van de hoeveelheid tarwe die door de Commissie middels interventie kan 
worden opgekocht.

Amendement 699
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor boter: 30 000 ton; b) voor boter: 250 000 ton;

Or. de

Amendement 700
Diane Dodds
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor boter: 30 000 ton; b) voor boter: 70 000 ton;

Or. en

Amendement 701
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor boter: 30 000 ton; b) voor boter: 70 000 ton;

Or. pt

Amendement 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor mageremelkpoeder: 109 000 ton. c) voor mageremelkpoeder: 100 000 ton.

Or. en

Amendement 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de openbare interventie op grond 
van artikel 12, lid 1, wordt geopend, 
worden de aankopen verricht via een 
openbare inschrijving ter bepaling van de 
maximale aankoopprijs:

Indien de openbare interventie op grond 
van artikel 12, lid 1, wordt geopend, 
worden de aankopen verricht via een 
openbare inschrijving ter bepaling van de 
maximale aankoopprijs.

Or. en
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Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid. Het zal de 
zaken bovendien vereenvoudigen, aangezien aldus kan worden gegarandeerd dat voor alle 
interventiemaatregelen dezelfde procedure geldt.

Amendement 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor zachte tarwe, boter en 
mageremelkpoeder, voor de hoeveelheden 
boven in lid 1 vastgestelde maxima,

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid. Het zal de
zaken bovendien vereenvoudigen, aangezien aldus kan worden gegarandeerd dat voor alle 
interventiemaatregelen dezelfde procedure geldt.

Amendement 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor zachte tarwe, boter en 
mageremelkpoeder, voor de hoeveelheden 
boven in lid 1 vastgestelde maxima,

Schrappen

Or. en

Amendement 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor gerst, maïs, padie en rundvlees. Schrappen

Or. en

Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid. Het zal de 
zaken bovendien vereenvoudigen, aangezien aldus kan worden gegarandeerd dat voor alle 
interventiemaatregelen dezelfde procedure geldt.

Amendement 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor gerst, maïs, padie en rundvlees. Schrappen

Or. en

Motivering

Alle aankopen moeten plaatsvinden door middel van openbare inschrijvingen om een optimale 
prijs/kwaliteitsverhouding en een grotere marktgerichtheid te waarborgen.

Amendement 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor gerst, maïs, padie en rundvlees. b) voor durumtarwe, gerst, maïs, sorgho,
padie en rundvlees.

Or. es

Amendement 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor gerst, maïs, padie en rundvlees. b) voor durumtarwe, gerst, maïs, sorgho,
padie en rundvlees.

Or. es

Amendement 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In bijzondere en naar behoren 
gemotiveerde omstandigheden kan de 
Commissie middels 
uitvoeringshandelingen op basis van de 
genoteerde gemiddelde marktprijzen de 
openbare inschrijvingen beperken tot een 
lidstaat of een regio van een lidstaat, of, 
met inachtneming van artikel 14, lid 2, de 
aankoopprijzen voor openbare interventie 
per lidstaat of regio van een lidstaat 
vaststellen. Deze uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 162, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

In bijzondere en naar behoren 
gemotiveerde omstandigheden kan de 
Commissie middels 
uitvoeringshandelingen de openbare 
inschrijvingen beperken tot een lidstaat of 
een regio van een lidstaat. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en

Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid. Het zal de 
zaken bovendien vereenvoudigen, aangezien aldus kan worden gegarandeerd dat voor alle 
interventiemaatregelen dezelfde procedure geldt.

Amendement 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In bijzondere en naar behoren 
gemotiveerde omstandigheden kan de 
Commissie middels 
uitvoeringshandelingen op basis van de 
genoteerde gemiddelde marktprijzen de 
openbare inschrijvingen beperken tot een 
lidstaat of een regio van een lidstaat, of, 
met inachtneming van artikel 14, lid 2, de 
aankoopprijzen voor openbare interventie 
per lidstaat of regio van een lidstaat 
vaststellen. Deze uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 162, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

In bijzondere en naar behoren 
gemotiveerde omstandigheden kan de 
Commissie middels 
uitvoeringshandelingen de openbare 
inschrijvingen beperken tot een lidstaat of 
een regio van een lidstaat. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en

Amendement 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder openbare-interventieprijs wordt 
verstaan:

1. Onder openbare-interventieprijs wordt 
verstaan de maximumprijs waartegen voor 
openbare interventie in aanmerking 
komende producten mogen worden 
aangekocht middels openbare 
inschrijving.

Or. en

Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid. Het zal de 
zaken bovendien vereenvoudigen, aangezien aldus kan worden gegarandeerd dat voor alle 
interventiemaatregelen dezelfde procedure geldt.

Amendement 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de prijs waartegen producten voor 
openbare interventie worden aangekocht, 
in het geval van aankopen tegen een vaste 
prijs, of

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid. Het zal de 
zaken bovendien vereenvoudigen, aangezien aldus kan worden gegarandeerd dat voor alle 
interventiemaatregelen dezelfde procedure geldt.

Amendement 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de prijs waartegen producten voor 
openbare interventie worden aangekocht, 
in het geval van aankopen tegen een vaste 
prijs, of

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid.

Amendement 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de maximumprijs waartegen voor 
openbare interventie in aanmerking 
komende producten mogen worden 
aangekocht, in het geval van aankopen in 
het kader van openbare inschrijvingen.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid. Het zal de 
zaken bovendien vereenvoudigen, aangezien aldus kan worden gegarandeerd dat voor alle 
interventiemaatregelen dezelfde procedure geldt.

Amendement 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de maximumprijs waartegen voor 
openbare interventie in aanmerking 
komende producten mogen worden 
aangekocht, in het geval van aankopen in 
het kader van openbare inschrijvingen.

b) de maximumprijs waartegen voor 
openbare interventie in aanmerking 
komende producten mogen worden 
aangekocht middels openbare inschrijving.

Or. en

Amendement 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor zachte tarwe, gerst, maïs, padie en 
mageremelkpoeder is gelijk aan de in 
artikel 7 vastgestelde respectieve 
referentieprijs in het geval van aankopen 
tegen een vaste prijs, en mag niet hoger 
liggen dan de respectieve referentieprijs in 
het geval van aankopen in het kader van 
openbare inschrijvingen;

a) voor zachte tarwe, gerst, maïs, padie en 
mageremelkpoeder mag niet hoger liggen 
dan de respectieve referentieprijs;

Or. en

Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid. Het zal de 
zaken bovendien vereenvoudigen, aangezien aldus kan worden gegarandeerd dat voor alle 
interventiemaatregelen dezelfde procedure geldt.
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Amendement 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor zachte tarwe, gerst, maïs, padie en 
mageremelkpoeder is gelijk aan de in 
artikel 7 vastgestelde respectieve 
referentieprijs in het geval van aankopen 
tegen een vaste prijs, en mag niet hoger 
liggen dan de respectieve referentieprijs in 
het geval van aankopen in het kader van 
openbare inschrijvingen;

a) voor zachte tarwe, gerst, maïs, padie en 
mageremelkpoeder mag niet hoger liggen 
dan de respectieve referentieprijs;

Or. en

Amendement 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor zachte tarwe, gerst, maïs, padie en 
mageremelkpoeder is gelijk aan de in 
artikel 7 vastgestelde respectieve 
referentieprijs in het geval van aankopen 
tegen een vaste prijs, en mag niet hoger 
liggen dan de respectieve referentieprijs in 
het geval van aankopen in het kader van 
openbare inschrijvingen;

a) voor zachte tarwe, durumtarwe, gerst, 
maïs, sorgho, padie en mageremelkpoeder 
is gelijk aan de in artikel 7 vastgestelde 
respectieve referentieprijs in het geval van 
aankopen tegen een vaste prijs, en mag niet 
hoger liggen dan de respectieve 
referentieprijs in het geval van aankopen in 
het kader van openbare inschrijvingen;

Or. es

Amendement 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor zachte tarwe, gerst, maïs, padie en 
mageremelkpoeder is gelijk aan de in 
artikel 7 vastgestelde respectieve 
referentieprijs in het geval van aankopen 
tegen een vaste prijs, en mag niet hoger 
liggen dan de respectieve referentieprijs in 
het geval van aankopen in het kader van 
openbare inschrijvingen;

a) voor zachte tarwe, durumtarwe, gerst, 
maïs, sorgho, padie en mageremelkpoeder 
is gelijk aan de in artikel 7 vastgestelde 
respectieve referentieprijs in het geval van 
aankopen tegen een vaste prijs, en mag niet 
hoger liggen dan de respectieve 
referentieprijs in het geval van aankopen in 
het kader van openbare inschrijvingen;

Or. es

Amendement 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor zachte tarwe, gerst, maïs, padie en 
mageremelkpoeder is gelijk aan de in 
artikel 7 vastgestelde respectieve 
referentieprijs in het geval van aankopen 
tegen een vaste prijs, en mag niet hoger 
liggen dan de respectieve referentieprijs in 
het geval van aankopen in het kader van 
openbare inschrijvingen;

a) voor zachte en durumtarwe, gerst, maïs, 
padie, sorgho en mageremelkpoeder is 
gelijk aan de in artikel 7 vastgestelde 
respectieve referentieprijs in het geval van 
aankopen tegen een vaste prijs, en mag niet 
hoger liggen dan de respectieve 
referentieprijs in het geval van aankopen in 
het kader van openbare inschrijvingen;

Or. it

Amendement 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor boter is gelijk aan 90 % van de in 
artikel 7 vastgestelde referentieprijs in het 
geval van aankopen tegen een vaste prijs, 
en mag niet hoger liggen dan 90 % van de 
referentieprijs in het geval van aankopen 
in het kader van openbare inschrijvingen;

b) voor boter mag niet hoger liggen dan
90% van de referentieprijs;
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Or. en

Motivering

Alle aankoopoperaties dienen te worden uitgevoerd middels openbare inschrijving. Dit 
waarborgt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en een sterkere marktgerichtheid. Het zal de 
zaken bovendien vereenvoudigen, aangezien aldus kan worden gegarandeerd dat voor alle 
interventiemaatregelen dezelfde procedure geldt.

Amendement 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor boter is gelijk aan 90 % van de in 
artikel 7 vastgestelde referentieprijs in het 
geval van aankopen tegen een vaste prijs, 
en mag niet hoger liggen dan 90 % van de 
referentieprijs in het geval van aankopen 
in het kader van openbare inschrijvingen;

b) voor boter mag niet hoger liggen dan
90% van de referentieprijs;

Or. en

Amendement 724
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor rundvlees mag niet hoger liggen 
dan de in artikel 12, lid 1, onder c),
bedoelde prijs.

c) voor rundvlees mag niet hoger liggen 
dan 90% van de in artikel 7, lid 1, onder
d), vastgestelde referentieprijs.

Or. pt

Amendement 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
openbare-interventieprijzen gelden 
onverminderd kwaliteitsgerelateerde 
prijsverhogingen of -verlagingen voor 
zachte tarwe, gerst, maïs en padie.
Bovendien moet de Commissie ertoe 
worden gemachtigd overeenkomstig artikel 
160 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen op het gebied van verhogingen of 
verlagingen van de openbare-
interventieprijs om ervoor te zorgen dat de 
productie op bepaalde padievariëteiten 
wordt gericht.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
openbare-interventieprijzen gelden 
onverminderd kwaliteitsgerelateerde 
prijsverhogingen of -verlagingen voor 
zachte tarwe, gerst, maïs en padie.
Bovendien moet:
a) de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen op het gebied 
van verhogingen of verlagingen van de 
openbare-interventieprijs om ervoor te 
zorgen dat de productie op bepaalde 
padievariëteiten wordt gericht;

b) de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen op het gebied 
van verhogingen van de openbare-
interventieprijs ten einde de sluting van 
langetermijnteeltcontracten tussen 
producenten en entiteiten die granen 
aankopen te stimuleren.

Or. pl

Motivering

Dit amendement beoogt zogenaamde "zachte" instrumenten te introduceren om 
landbouwproducenten, verwerkers en handelaren ertoe aan te sporen teeltcontracten met een 
looptijd van minstens een jaar aan te gaan. Dit kan worden bewerkstelligd door vaststelling van 
een hogere openbare-interventieprijs voor producten waarvoor teeltcontracten zijn afgesloten. 
Het primaire doel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet erin bestaan 
marktverstoringen te voorkomen en aldus de werkingssfeer van essentiële 
interventiemaatregelen te beperken.

Amendement 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
openbare-interventieprijzen gelden 
onverminderd kwaliteitsgerelateerde 
prijsverhogingen of -verlagingen voor 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
openbare-interventieprijzen gelden 
onverminderd kwaliteitsgerelateerde 
prijsverhogingen of -verlagingen voor 
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zachte tarwe, gerst, maïs en padie. 
Bovendien moet de Commissie ertoe 
worden gemachtigd overeenkomstig artikel 
160 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen op het gebied van verhogingen of 
verlagingen van de openbare-
interventieprijs om ervoor te zorgen dat de 
productie op bepaalde padievariëteiten 
wordt gericht.

zachte tarwe, durumtarwe, gerst, maïs, 
sorgho en padie. Bovendien moet de 
Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen op het gebied 
van verhogingen of verlagingen van de 
openbare-interventieprijs om ervoor te 
zorgen dat de productie op bepaalde 
padievariëteiten wordt gericht.

Or. es

Amendement 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
openbare-interventieprijzen gelden 
onverminderd kwaliteitsgerelateerde 
prijsverhogingen of -verlagingen voor 
zachte tarwe, gerst, maïs en padie. 
Bovendien moet de Commissie ertoe 
worden gemachtigd overeenkomstig artikel 
160 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen op het gebied van verhogingen of 
verlagingen van de openbare-
interventieprijs om ervoor te zorgen dat de 
productie op bepaalde padievariëteiten 
wordt gericht.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
openbare-interventieprijzen gelden 
onverminderd kwaliteitsgerelateerde 
prijsverhogingen of -verlagingen voor 
zachte tarwe, durumtarwe, gerst, maïs, 
sorgho en padie. Bovendien moet de 
Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen op het gebied 
van verhogingen of verlagingen van de 
openbare-interventieprijs om ervoor te 
zorgen dat de productie op bepaalde 
padievariëteiten wordt gericht.

Or. es

Amendement 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
openbare-interventieprijzen gelden 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
openbare-interventieprijzen gelden 
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onverminderd kwaliteitsgerelateerde 
prijsverhogingen of -verlagingen voor 
zachte tarwe, gerst, maïs en padie. 
Bovendien moet de Commissie ertoe 
worden gemachtigd overeenkomstig artikel 
160 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen op het gebied van verhogingen of 
verlagingen van de openbare-
interventieprijs om ervoor te zorgen dat de 
productie op bepaalde padievariëteiten 
wordt gericht.

onverminderd kwaliteitsgerelateerde 
prijsverhogingen of -verlagingen voor 
zachte tarwe, durumtarwe, gerst, maïs, 
sorgho en padie. Bovendien moet de 
Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen op het gebied 
van verhogingen of verlagingen van de 
openbare-interventieprijs om ervoor te 
zorgen dat de productie op bepaalde 
padievariëteiten wordt gericht.

Or. it

Amendement 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) marktverstoring wordt voorkomen, a) openbare-
marktreguleringsmechanismen worden 
versterkt,

Or. pt

Amendement 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producten kunnen worden weggewerkt 
door deze beschikbaar te stellen voor de in 
Verordening (EU) nr. […] vastgestelde 
regeling voor de verstrekking van 
levensmiddelen aan de meest 
hulpbehoevenden in de Unie, indien die 
regeling in deze mogelijkheid voorziet. In 
dat geval stemt de boekwaarde van deze 
producten overeen met het betrokken, in 
artikel 14, lid 2, bedoelde niveau van de 
openbare-interventieprijs.

Schrappen

Or. de
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Amendement 731
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producten kunnen worden weggewerkt 
door deze beschikbaar te stellen voor de in 
Verordening (EU) nr. […] vastgestelde 
regeling voor de verstrekking van 
levensmiddelen aan de meest 
hulpbehoevenden in de Unie, indien die 
regeling in deze mogelijkheid voorziet. In 
dat geval stemt de boekwaarde van deze 
producten overeen met het betrokken, in 
artikel 14, lid 2, bedoelde niveau van de 
openbare-interventieprijs.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het amendement beoogt schrapping van de bepaling dat interventievoorraden aan de meest 
hulpbehoevenden worden weggegeven. Dit heeft niets te maken met gebrek aan sociaal 
verantwoordelijkheidsbesef, maar wil bewerkstelligen dat het GLB over landbouw gaat en niet 
over sociaal beleid.

Amendement 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producten kunnen worden weggewerkt 
door deze beschikbaar te stellen voor de in 
Verordening (EU) nr. […] vastgestelde 
regeling voor de verstrekking van 
levensmiddelen aan de meest 
hulpbehoevenden in de Unie, indien die 
regeling in deze mogelijkheid voorziet. In 
dat geval stemt de boekwaarde van deze 
producten overeen met het betrokken, in 
artikel 14, lid 2, bedoelde niveau van de 
openbare-interventieprijs.

Schrappen

Or. en
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Amendement 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam Aylward, 
Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producten kunnen worden weggewerkt 
door deze beschikbaar te stellen voor de in 
Verordening (EU) nr. […] vastgestelde 
regeling voor de verstrekking van 
levensmiddelen aan de meest 
hulpbehoevenden in de Unie, indien die 
regeling in deze mogelijkheid voorziet. In 
dat geval stemt de boekwaarde van deze 
producten overeen met het betrokken, in 
artikel 14, lid 2, bedoelde niveau van de 
openbare-interventieprijs.

Producten kunnen worden weggewerkt 
door deze beschikbaar te stellen voor de in 
Verordening (EU) nr. […] vastgestelde 
regeling voor de verstrekking van 
levensmiddelen aan de meest 
hulpbehoevenden in de Unie. In dat geval 
stemt de boekwaarde van deze producten 
overeen met het betrokken, in artikel 14, 
lid 2, bedoelde niveau van de openbare-
interventieprijs.

Or. en

Amendement 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producten kunnen worden weggewerkt 
door deze beschikbaar te stellen voor de in 
Verordening (EU) nr. […] vastgestelde 
regeling voor de verstrekking van 
levensmiddelen aan de meest 
hulpbehoevenden in de Unie, indien die 
regeling in deze mogelijkheid voorziet. In 
dat geval stemt de boekwaarde van deze 
producten overeen met het betrokken, in 
artikel 14, lid 2, bedoelde niveau van de 
openbare-interventieprijs.

Producten kunnen worden weggewerkt 
door deze bij voorrang beschikbaar te 
stellen voor de in Verordening (EU) nr. 
[…] vastgestelde regeling voor de 
verstrekking van levensmiddelen aan de 
meest hulpbehoevenden in de Unie, indien 
die regeling in deze mogelijkheid voorziet. 
In dat geval stemt de boekwaarde van deze 
producten overeen met het betrokken, in 
artikel 14, lid 2, bedoelde niveau van de 
openbare-interventieprijs.

Or. es

Motivering

Ongeacht de rechtsgrond van deze regeling, moet bij het wegwerken van openbare-
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interventieproducten bij voorrang worden gedacht aan terbeschikkingstelling voor de meest 
hulpbehoevenden.

Amendement 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producten kunnen worden weggewerkt 
door deze beschikbaar te stellen voor de in 
Verordening (EU) nr. […] vastgestelde 
regeling voor de verstrekking van 
levensmiddelen aan de meest 
hulpbehoevenden in de Unie, indien die 
regeling in deze mogelijkheid voorziet. In 
dat geval stemt de boekwaarde van deze 
producten overeen met het betrokken, in 
artikel 14, lid 2, bedoelde niveau van de 
openbare-interventieprijs.

Producten kunnen worden weggewerkt 
door deze bij voorrang beschikbaar te 
stellen voor de in Verordening (EU) nr. 
[…] vastgestelde regeling voor de 
verstrekking van levensmiddelen aan de 
meest hulpbehoevenden in de Unie, indien 
die regeling in deze mogelijkheid voorziet. 
In dat geval stemt de boekwaarde van deze 
producten overeen met het betrokken, in 
artikel 14, lid 2, bedoelde niveau van de 
openbare-interventieprijs.

Or. es

Motivering

Deze vermelding moet in de integrale-GMO-verordening worden gehandhaafd. Er moet 
duidelijk op worden gewezen dat dit een prioritaire bestemming voor openbare-
interventieproducten moet zijn, omdat de regeling tijdens haar gehele 25-jarige bestaan een zeer 
succesvolle methode is gebleken om producten weg te werken, en zij bovendien een essentiële rol 
heeft gespeeld in het voorkomen van marktverstoringen als gevolg van het op de markt brengen 
van zeer grote hoeveelheden openbare-interventieproducten.

Amendement 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Verplichte steun

1. Er wordt steun verleend voor 
particuliere opslag van boter die is 
geproduceerd uit rechtstreeks en 



AM\907930NL.doc 159/160 PE492.801v01-00

NL

uitsluitend uit koemelk verkregen room.
2. De voorwaarden en vereisten met 
betrekking tot deze subsectie, alsmede het 
bedrag van de verplichte steun voor 
particuliere boteropslag worden door de 
Commissie vastgesteld door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 160 en door middel van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
de in artikel 162, lid 2, vastgelegde 
onderzoeksprocedure.

Or. es

Motivering

Nu de quotaregeling ten einde loopt, moet er worden gezorgd voor een "zachte landing", en 
daarom moet de verplichte steun nog gedurende minimaal twee jaar worden gehandhaafd. 
Daarna moet de Commissie, afgaande op de marktsituatie, beslissen of deze steun al dan niet 
facultatief dient te worden.

Amendement 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Verplichte steun

1. Er wordt steun verleend voor 
particuliere opslag van boter die is 
geproduceerd uit rechtstreeks en 
uitsluitend uit koemelk verkregen room.
2. De voorwaarden en vereisten met 
betrekking tot deze subsectie worden door 
de Commissie vastgesteld door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 160 en door middel van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
de in artikel 162, lid 2, vastgelegde 
onderzoeksprocedure.
3. De maatregelen tot vaststelling van de 
EU-steun voor particuliere boteropslag 
worden door de Raad vastgesteld 
overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het 
Verdrag.
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Or. es

Motivering

Nu de quotaregeling ten einde loopt, moeten wij omzichtig optreden en zorgen voor een "zachte 
landing". Daarom moet de verplichte steun nog gedurende minimaal twee jaar worden 
gehandhaafd. Daarna moet de Commissie, afgaande op de marktsituatie, beslissen of deze steun 
al dan niet facultatief dient te worden.


