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Amendement 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Deel II – Titel II – Hoofdstuk III – Sectie 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SECTIE 3 BIS
CONTRACTUELE STELSELS

Artikel 113 bis
Contractuele betrekkingen

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 
104 bis en 105 bis inzake de sector melk 
en zuivelproducten en artikel 101 inzake 
de suikersector, geldt dat indien een 
lidstaat besluit dat voor elke levering op 
zijn grondgebied van landbouwproducten 
afkomstig van een in artikel 1, lid 2, van 
deze verordening bedoelde sector van een 
producent aan een verwerker of een 
distributeur, verplicht een schriftelijk 
contract tussen de partijen moet worden 
gesloten of dat de eerste kopers een 
schriftelijke voorstel moeten doen voor 
een contract betreffende de levering van 
landbouwproducten door de producenten, 
dat contract of dat voorstel voor een 
contract aan de in lid 2 vastgestelde 
voorwaarden voldoen moet.
Indien een lidstaat besluit dat voor 
leveringen van de desbetreffende 
producten van producent aan een koper 
een schriftelijk contract tussen de partijen 
moet worden gesloten, dan bepaalt de 
lidstaat tevens welke leveringsstadia onder 
dit contract vallen ingeval de levering van 
de desbetreffende producten via meerdere 
tussenpersonen gaat.
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
contracten in de betrokken sectoren 
worden nagekomen en stellen een 
bemiddelingsmechanisme in voor gevallen 
waarin er geen onderlinge 
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overeenstemming over de sluiting van een 
dergelijk contract is, zodat billijke 
contractuele betrekkingen worden 
gegarandeerd.
2. Het contract en het voorstel voor een 
contract:
a) wordt vóór de levering opgesteld;
b) wordt schriftelijk opgesteld; en
c) bevat met name de volgende gegevens:
i) de voor de levering verschuldigde prijs, 
die:
– statisch is en in het contract is vermeld; 
of
– wordt berekend op grond van een 
combinatie van verschillende in het 
contract opgenomen factoren, zoals 
bijvoorbeeld marktindicatoren die de 
ontwikkeling van de marktsituatie 
weerspiegelen, de geleverde hoeveelheid 
en de kwaliteit of de samenstelling van de 
geleverde landbouwproducten;
ii) de hoeveelheden desbetreffende 
producten die geleverd kunnen of moeten 
worden en de leveringstermijn daarvan;
iii) de looptijd van het contract, waarbij 
onder vermelding van 
verstrijkingsbepalingen een bepaalde of 
onbepaalde looptijd is toegestaan;
iv) details betreffende betalingstermijnen 
en -procedures,
v) de modaliteiten voor de inzameling of 
levering van de landbouwproducten; en
vi) de voorschriften bij overmacht.
3. In afwijking van lid 1 is een contract 
en/of een voorstel voor een contract niet 
vereist indien de desbetreffende producten 
door een producent aan een coöperatie 
worden geleverd waarbij de producent is 
aangesloten, op voorwaarde dat in de 
statuten van die coöperatie of de op grond 
van deze statuten vastgestelde 
voorschriften en besluiten bepalingen zijn 
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opgenomen van dezelfde strekking als het 
bepaalde in lid 2, onder a), b) en c).
4. De partijen onderhandelen in alle 
vrijheid over alle elementen in door 
producenten, inzamelaars, verwerkers of 
distributeurs van landbouwproducten 
gesloten contracten, met inbegrip van de 
in lid 2, onder c), bedoelde elementen.
Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea geldt het volgende:
i) indien een lidstaat besluit dat voor de 
levering van landbouwproducten 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel een 
schriftelijk contract moet worden 
gesloten, kan de lidstaat een minimale 
looptijd vaststellen die echter uitsluitend 
van toepassing is op schriftelijke 
contracten tussen een landbouwer en de 
eerste koper van de landbouwproducten. 
De aldus vastgestelde minimale looptijd 
bedraagt ten minste zes maanden en mag 
de goede werking van de interne markt 
niet in het gedrang brengen;
ii) indien een lidstaat besluit dat de eerste 
koper van landbouwproducten de 
landbouwer voor een contract 
overeenkomstig lid 1 een schriftelijk 
voorstel dient te doen, kan de lidstaat 
bepalen dat het voorstel de ter zake in de 
nationale wetgeving geldende minimale 
looptijd voor het contract moet omvatten. 
De tweede alinea laat de rechten van de 
producent om een dergelijke minimale 
looptijd schriftelijk te weigeren onverlet.
De tweede alinea laat de rechten onverlet 
van de producent om een dergelijke 
minimale looptijd schriftelijk te weigeren. 
In dat geval onderhandelen de partijen in 
alle vrijheid over alle elementen van het 
contract, met inbegrip van de in lid 2, 
onder c), bedoelde elementen.
5. De lidstaten die van de mogelijkheden 
van dit artikel gebruikmaken, stellen de 
Commissie in kennis van de wijze waarop 
de mogelijkheden worden toegepast.
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6. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met de 
nodige maatregelen voor de uniforme 
toepassing van lid 2, onder a) en b), en lid 
3 van dit artikel, alsook voorschriften met 
betrekking tot de kennisgevingen die 
krachtens dit artikel door de lidstaten 
moeten worden gedaan.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. es

Motivering

Dit amendement voegt slechts een nieuwe alinea toe aan artikel 113 bis, lid 1, van de 
rapporteur (amendement 333 op het verslag-Dantin). Verordening (EU) nr. 261/2012 
betreffende de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten is wijd en zijd 
verwelkomd als een belangrijke vooruitgang voor de verhoudingen binnen de 
voedselvoorzieningsketen. Alle sectoren moeten onder een optioneel contractstelsel vallen.

Amendement 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 113 bis
Contractuele betrekkingen

1. Indien een lidstaat besluit dat voor 
leveringen van producten door een 
landbouwer aan een verwerker een 
schriftelijk contract tussen de partijen 
moet worden gesloten, moet het contract 
voldoen aan de in lid 2 vastgestelde 
voorwaarden. In het in de eerste alinea 
beschreven geval besluit de betrokken 
lidstaat tevens dat, indien het product 
door één of meer inzamelaars wordt 
geleverd, elk leveringsstadium onder dat 
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door de partijen gesloten contract valt. 
Hiertoe wordt onder "inzamelaar" 
verstaan een onderneming die een 
product vervoert van een landbouwer of 
een andere inzamelaar naar een 
verwerker of een andere inzamelaar, met 
dien verstande dat de eigendom van het 
product telkens wordt overgedragen.
2. Het contract:
a) wordt vóór de levering gesloten;
b) wordt schriftelijk opgesteld; en
c) bevat met name de volgende gegevens:
i) de voor de levering verschuldigde prijs, 
die:
– statisch is en in het contract is vermeld; 
en/of
– alleen varieert op grond van in het 
contract opgenomen factoren, met name 
de op marktindicatoren gebaseerde 
ontwikkeling van de marktsituatie, de 
geleverde hoeveelheid en de kwaliteit of 
de samenstelling van het geleverde 
product;
ii) de hoeveelheid die kan en/of moet 
worden geleverd en het tijdschema voor 
de leveringen; en
iii) de looptijd van het contract, waarbij 
onder vermelding van 
verstrijkingsbepalingen een onbepaalde 
looptijd is toegestaan.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is 
het sluiten van een contract niet vereist 
wanneer het product door een landbouwer 
aan een verwerker wordt geleverd en de 
verwerker een coöperatie is waarbij de 
landbouwer is aangesloten, op 
voorwaarde dat in de statuten van die 
coöperatie bepalingen zijn opgenomen 
van dezelfde strekking als het bepaalde in 
lid 2, onder a), b) en c).
4. De partijen onderhandelen in alle 
vrijheid over alle elementen in door 
landbouwers, inzamelaars of verwerkers 
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gesloten contracten, met inbegrip van de 
in lid 2, onder c), bedoelde elementen.
5. Om een uniforme toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Commissie 
middels uitvoeringshandelingen de 
hiertoe vereiste maatregelen vaststellen. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 113 ter
Contractonderhandelingen
1. Producentenorganisaties in een van de 
in artikel 1, lid 2, van deze verordening 
bedoelde sectoren die krachtens artikel 
106 zijn erkend, mogen namens de 
producenten die er lid van zijn, met 
betrekking tot de volledige gezamenlijke 
productie van die leden of een gedeelte 
daarvan, onderhandelen over contracten 
voor de levering van landbouwproducten 
door een producent aan een verwerker, 
een tussenpersoon of een distributeur.
2. De producentenorganisaties mogen de 
onderhandelingen voeren:
a) ongeacht of de eigendom van de 
desbetreffende producten door de 
producenten wordt overgedragen aan de 
producentenorganisaties;
b) ongeacht of de overeengekomen prijs 
geldt voor de gezamenlijke productie van 
alle, dan wel een deel van de aangesloten 
producenten;
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c) op voorwaarde dat de betrokken 
landbouwers niet zijn aangesloten bij een 
andere producentenorganisatie die 
eveneens namens hen onderhandelingen 
over contracten voert; lidstaten mogen 
evenwel in naar behoren 
gerechtvaardigde gevallen afwijken van 
deze voorwaarde indien producenten twee 
verschillende productie-eenheden hebben 
die zich in verschillende geografische 
gebieden bevinden;
d) op voorwaarde dat het lidmaatschap 
van de landbouwer van een coöperatie 
geen verplichting inhoudt dat de 
producten in kwestie dienen te worden 
geleverd overeenkomstig de voorwaarden 
die in de statuten van de coöperatie of de 
op grond van deze statuten vastgestelde 
voorschriften en besluiten zijn 
neergelegd; en
e) op voorwaarde dat de 
producentenorganisatie de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat of lidstaten 
waar zij actief is, op de hoogte stelt van de 
hoeveelheid landbouwproducten die onder 
de onderhandelingen valt.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
met "producentenorganisatie" tevens 
"een unie van producentenorganisaties" 
bedoeld.
4. De lidstaten waar de onderhandelingen 
als bedoeld in dit artikel plaatsvinden, 
brengen de Commissie op de hoogte van 
de toepassing van lid 2, onder e).
5. De drempels voor de productievolumes 
waarover collectief kan worden
onderhandeld, zijn vermeld in de bijlage 
bij deze verordening.

Or. fr

Amendement 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Voorstel voor een verordening
Artikel 113 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 113 ter
Contractonderhandelingen

1. Producentenorganisaties in de sector 
melk en zuivelproducten die krachtens 
artikel 106 zijn erkend, mogen namens 
hun leden uit de landbouwsector, met 
betrekking tot de volledige gezamenlijke 
productie van die leden of een gedeelte 
daarvan, onderhandelen over contracten 
voor de levering van een product door een 
landbouwer aan een verwerker of een 
inzamelaar in de zin van artikel 100, 
onder a), punt 1).
2. De producentenorganisaties mogen de 
onderhandelingen voeren:
a) ongeacht of de eigendom van het 
product door de landbouwers wordt 
overgedragen aan de 
producentenorganisatie;
b) ongeacht of de onderhandelde prijs 
geldt voor de gezamenlijke productie van 
alle, dan wel een deel van de aangesloten 
landbouwers;
c) op voorwaarde dat het totale volume 
van het product waarover een bepaalde 
producentenorganisatie onderhandelt, 
niet meer bedraagt dan:
i) 3,5 % van de totale EU-productie, en
ii) 33 % van de totale nationale productie 
van een bepaalde lidstaat waarover die 
producentenorganisatie onderhandelt, en
iii) 33 % van de som van de nationale 
productie van alle lidstaten waarover die 
producentenorganisatie onderhandelt;
d) op voorwaarde dat de betrokken 
landbouwers niet zijn aangesloten bij een 
andere producentenorganisatie die 
eveneens namens hen onderhandelingen 



AM\907936NL.doc 11/171 PE492.804v01-00

NL

over contracten voert;
e) op voorwaarde dat de 
producentenorganisatie dit meldt aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat of 
lidstaten waar zij actief is.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
met "producentenorganisatie" tevens 
"een unie van producentenorganisaties" 
bedoeld. Rekening houdend met de 
noodzaak deze unies adequaat te 
monitoren, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig de in artikel 
160 bedoelde procedure gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorwaarden voor erkenning van 
deze unies.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2, 
onder c) ii) en iii), kan de in de tweede 
alinea bedoelde mededingingsautoriteit, 
zelfs wanneer het maximum van 33 % niet 
wordt overschreden, in een individueel 
geval besluiten dat niet door de 
producentenorganisatie mag worden 
onderhandeld, indien zij dit noodzakelijk 
acht om te voorkomen dat de mededinging 
wordt uitgesloten of dat de kmo's die het 
desbetreffende product op haar 
grondgebied verwerken, ernstig worden 
benadeeld.
Het in de eerste alinea van dit lid bedoelde 
besluit wordt, met betrekking tot 
onderhandelingen over de productie van 
meer dan één lidstaat, door de Commissie 
genomen middels een 
uitvoeringshandeling die overeenkomstig 
de in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 
1/2003 bedoelde raadplegingsprocedure 
wordt vastgesteld. In andere gevallen 
wordt het besluit genomen door de 
nationale mededingingsautoriteit van de 
lidstaat waar de productie waarover wordt 
onderhandeld, heeft plaatsgevonden. De 
in de eerste en de tweede alinea van dit lid 
bedoelde besluiten worden pas van 
toepassing op de dag waarop zij aan de 
betrokken ondernemingen worden 
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gemeld.
5. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder:
a) "nationale mededingingsautoriteit": 
een in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 
1/2003 bedoelde autoriteit;
b) "kmo": een kleine, middelgrote of 
micro-onderneming in de zin van 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie.

Or. es

Motivering

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet de oprichting van landbouwcoöperaties en de 
sluiting van contracten tussen producenten en verwerkers aanmoedigen, zodat de in de 
melksector geldende regelingen tot andere sectoren worden uitgebreid.

Amendement 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 113 ter
Contractonderhandelingen met andere 

sectoren
Contractonderhandelingen in andere 
sectoren, waaronder de sector groenten en 
fruit en verwerkers van groenten en fruit
Onverminderd de artikelen 104 en 105 
worden overeenkomstig artikel 42 en 
artikel 43, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepalingen vastgesteld om erkende 
producentenorganisaties en coöperaties 
van landbouwers of 
landbouwersverenigingen in staat te 
stellen met een koper te onderhandelen 
over de voorwaarden van mogelijke 
contracten, met inbegrip van de prijs voor 
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een deel van of de volledige productie van 
hun leden.
Met het oog op doeltreffende mededinging 
in de verschillende landbouwsectoren is 
deze onderhandelingsmogelijkheid, net 
als in de melksector, onderhevig aan de 
nodige beperkingen die gezamenlijk door 
het Europees Parlement en de Raad 
worden vastgesteld; deze beperkingen 
kunnen bijvoorbeeld bestaan in een 
percentage van de EU-productie of de 
productie van een lidstaat die het 
voorwerp van dergelijke 
onderhandelingen uitmaakt.
Bij de onderhandelingen over de prijzen 
voor mogelijke contracten tussen de in de 
eerste alinea bedoelde producenten en 
kopers overeenkomstig de vereisten van de 
vorige alinea, en met het oog op een 
billijkere verdeling van de toegevoegde 
waarde die in de gehele toeleveringsketen 
wordt voortgebracht, kan rekening 
worden gehouden met objectieve, aan de 
productiekosten verbonden indicatoren.

Or. es

Motivering

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio. El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas. De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Amendement 1854
Rareş-Lucian Niculescu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 113 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 113 quater
Contractuele betrekkingen in de 

hopsector
1. Elk contract voor de levering van in de 
Unie geproduceerde hop dat wordt 
gesloten tussen een producent of een 
producentenorganisatie, enerzijds, en een 
koper, anderzijds, wordt geregistreerd 
door de instanties die daartoe door elke 
betrokken producerende lidstaat zijn 
aangewezen.
2. Contracten voor de levering van 
bepaalde hoeveelheden voor een 
overeengekomen prijs gedurende de 
periode van één of meer oogsten, die zijn 
gesloten vóór 1 augustus van het jaar van 
de eerste betrokken oogst, worden "op 
voorhand gesloten contracten" genoemd. 
Zij worden afzonderlijk geregistreerd.
3. De geregistreerde gegevens mogen 
uitsluitend worden gebruikt met het oog 
op de toepassing van deze verordening.
4. De Commissie stelt de 
uitvoeringsbepalingen vast met betrekking 
tot de registratie van contracten voor de 
levering van hop.

Or. en

Amendement 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rekening houdend met de noodzaak ervoor 
te zorgen dat de doelstellingen en 

Rekening houdend met de noodzaak ervoor 
te zorgen dat de doelstellingen en 
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verantwoordelijkheden van 
producentenorganisaties, organisaties van 
marktdeelnemers in de sector olijfolie en 
tafelolijven, en brancheorganisaties in het 
belang van een grotere doeltreffendheid 
van de maatregelen van die organisaties 
duidelijk worden omschreven, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen met betrekking 
producentenorganisaties, unies van 
producentenorganisaties, 
brancheorganisaties en organisaties van 
marktdeelnemers aan te nemen 
betreffende:

verantwoordelijkheden van 
producentenorganisaties, organisaties van 
marktdeelnemers in de sector olijfolie en 
tafelolijven, en brancheorganisaties in het 
belang van een grotere doeltreffendheid 
van de maatregelen van die organisaties 
duidelijk worden omschreven, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd voor elke in 
artikel 1, lid 2, vermelde sector 
afzonderlijk overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen met betrekking 
producentenorganisaties, unies van 
producentenorganisaties, 
brancheorganisaties en organisaties van 
marktdeelnemers aan te nemen 
betreffende:

Or. en

Amendement 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke doelstellingen die deze 
organisaties en unies kunnen, moeten of 
niet mogen nastreven, met inbegrip van 
afwijkingen van de in de artikelen 106 tot 
en met 109 vastgestelde doelstellingen;

a) de specifieke doelstellingen die deze 
organisaties en unies in de sectoren 
groenten en fruit, olijfolie en tafelolijven 
en wijn kunnen, moeten of niet mogen 
nastreven, met inbegrip van afwijkingen 
van de in de artikelen 106 tot en met 109 
vastgestelde doelstellingen;

Or. es

Motivering

De specifieke doelstellingen zijn reeds vermeld in de artikelen 106 en 108 van het 
basisbesluit. Gedelegeerde handelingen dienen alleen te worden gebruikt voor 
bovengenoemde sectoren.
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Amendement 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 114– alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) horizontale aanbevelingen voor 
interprofessionele overeenkomsten die 
door de organisaties worden gesloten 
overeenkomstig artikel 108 van de 
richtsnoeren voor interprofessionele 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 1858
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 114– alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de horizontale aanbevelingen voor 
interprofessionele overeenkomsten die 
door de organisaties worden gesloten 
overeenkomstig artikel 108 van de 
richtsnoeren voor interprofessionele 
overeenkomsten;

Or. fr

Amendement 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de statuten, de erkenning, de structuur,
de rechtspersoonlijkheid, het lidmaatschap,

b) met betrekking tot de statuten, 
erkenning, structuur, rechtspersoonlijkheid, 
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de omvang, de verantwoordingsplicht en
de activiteiten van deze organisaties en 
unies, de in artikel 106, onder d), bedoelde 
vereiste voor erkenning van een 
producentenorganisatie, nl. dat deze op 
een bepaalde markt geen dominante 
positite mag innemen tenzij dit nodig is 
voor het bereiken van de doelstellingen 
van artikel 39 van het Verdrag, alsmede 
de gevolgen van de erkenning, de 
intrekking van de erkenning en fusies;

lidmaatschap, omvang, 
verantwoordingsplicht en activiteiten van 
deze organisaties en unies daarvan, 
alsmede de gevolgen van de erkenning, de 
intrekking van de erkenning en fusies;

Or. en

Amendement 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de statuten, de erkenning, de structuur,
de rechtspersoonlijkheid, het lidmaatschap,
de omvang, de verantwoordingsplicht en
de activiteiten van deze organisaties en 
unies, de in artikel 106, onder d), bedoelde 
vereiste voor erkenning van een 
producentenorganisatie, nl. dat deze op 
een bepaalde markt geen dominante 
positite mag innemen tenzij dit nodig is 
voor het bereiken van de doelstellingen 
van artikel 39 van het Verdrag, alsmede
de gevolgen van de erkenning, de 
intrekking van de erkenning en fusies;

b) 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;

Or. es

Motivering

Punt d) van artikel 106 is geschrapt.

Amendement 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre



PE492.804v01-00 18/171 AM\907936NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de statuten, de erkenning, de structuur, 
de rechtspersoonlijkheid, het lidmaatschap, 
de omvang, de verantwoordingsplicht en 
de activiteiten van deze organisaties en 
unies, de in artikel 106, onder d), bedoelde 
vereiste voor erkenning van een 
producentenorganisatie, nl. dat deze op een 
bepaalde markt geen dominante positite
mag innemen tenzij dit nodig is voor het 
bereiken van de doelstellingen van 
artikel 39 van het Verdrag, alsmede de 
gevolgen van de erkenning, de intrekking 
van de erkenning en fusies;

b) de statuten, de structuur, de 
rechtspersoonlijkheid, het lidmaatschap, de 
omvang, de verantwoordingsplicht en de 
activiteiten van deze organisaties en unies, 
de in artikel 106, onder d), bedoelde 
vereiste voor erkenning van een 
producentenorganisatie, nl. dat deze op een 
bepaalde markt geen dominante positie
mag innemen tenzij dit nodig is voor het 
bereiken van de doelstellingen van 
artikel 39 van het Verdrag, alsmede de 
gevolgen van fusies;

Or. en

Motivering

Artikel 114 verleent de Commissie de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met nadere voorschriften voor producentenorganisaties. Deze dienen voorschriften 
voor erkenning te omvatten en moeten duidelijk bepalen wanneer de erkenning kan worden 
opgeschort of ingetrokken en wanneer om corrigerende maatregelen kan worden verzocht.

Amendement 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de voorschriften voor erkenning en 
intrekking en opschorting van erkenning, 
en de verplichting voor dergelijke 
organisaties en verenigingen om 
corrigerende maatregelen te nemen 
indien niet aan de erkenningscriteria 
wordt voldaan;

Or. en
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Motivering

Artikel 114 verleent de Commissie de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met nadere voorschriften voor producentenorganisaties. Deze dienen voorschriften 
voor erkenning te omvatten en moeten duidelijk bepalen wanneer de erkenning kan worden 
opgeschort of ingetrokken en wanneer om corrigerende maatregelen kan worden verzocht.

Amendement 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de in artikel 110 bedoelde uitbreiding 
van bepaalde voorschriften van 
organisaties of unies tot niet-leden en de in 
artikel 111 bedoelde verplichte betaling 
van een lidmaatschapsbijdrage door niet-
leden, inclusief een lijst van in artikel 110, 
lid 4, eerste alinea, onder b), bedoelde 
stringentere productievoorschriften die 
kunnen worden uitgebreid, en betreffende 
aanvullende vereisten op het gebied van de 
representativiteit, de betrokken 
economische regio's, 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.

f) de in artikel 110 bedoelde uitbreiding 
van bepaalde voorschriften van 
organisaties of unies tot niet-leden, 
rekening houdend met de doelen die elk 
van deze organisaties of unies 
overeenkomstig de artikelen 106, 107 en
108 kan nastreven, en de in artikel 111 
bedoelde verplichte betaling van een 
lidmaatschapsbijdrage door niet-leden, 
inclusief een lijst van in artikel 110, lid 4, 
eerste alinea, onder b), bedoelde 
stringentere productievoorschriften die 
kunnen worden uitgebreid, en betreffende 
aanvullende vereisten op het gebied van de 
representativiteit, de betrokken 
economische regio's, 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
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Amendement 1864
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de totstandbrenging van duurzaam 
beheer van natuurlijke hulpbronnen door 
erkende producentenorganisaties, met 
inbegrip van coöperaties, toe te staan 
collectieve horizontale en verticale 
overeenkomsten met concurrenten en 
partners in de voedingsmiddelenketen te 
sluiten om de kosten van investeringen in 
duurzame productie in de prijzen op te 
nemen.

Or. en

Amendement 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 115 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen de vereiste 
maatregelen betreffende dit hoofdstuk 
vaststellen, met name inzake de procedures 
en technische criteria voor de 
tenuitvoerlegging van de in de artikelen 
110, 111 en 112 bedoelde maatregelen.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure
aangenomen.

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen de vereiste 
maatregelen betreffende dit hoofdstuk 
vaststellen, met name inzake de procedures 
en technische criteria voor de 
tenuitvoerlegging van de in de artikelen 
110, 111 en 112 bedoelde maatregelen.
Deze uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. De Commissie stelt 
middels uitvoeringshandelingen de nodige 
maatregelen vast betreffende de 
toepassing van het begrip "economische 
regio" als bedoeld in artikel 110, lid 2.

Or. en
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Amendement 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Deel II – Titel II – Hoofdstuk III – Sectie 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SECTIE 4 BIS
MOGELIJKHEID TOT BEHEER DOOR 

DE LIDSTAAT
Artikel 116 bis

Beheersmogelijkheid
Rekening houdend met de specifieke 
situatie in de afzonderlijke lidstaten en de 
mate waarin de producenten- en 
bedrijfsverenigingen zich hebben 
ontwikkeld, kunnen de 
verantwoordelijkheden die krachtens deze 
verordening aan producentenorganisaties 
zijn toegewezen, door de nationale 
autoriteiten van een lidstaat worden 
uitgevoerd indien de producenten in 
bijzonder beperkte mate georganiseerd 
zijn.

Or. pt

Amendement 1867
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Deel II – Titel II – Hoofdstuk III – Sectie 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SECTIE 4 BIS
Transparantie en informatieverstrekking 

over de markt en aanpassing
Artikel 116 bis

Europees instrument voor de bewaking 
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van de voedselprijzen
1. De Commissie brengt de Raad en het 
Parlement op gezette tijden verslag uit van 
de activiteiten in het kader van de 
onderzoeken van het Europees instrument 
voor de bewaking van de voedselprijzen 
en van de resultaten daarvan en draagt 
tevens zorg voor de publicatie van de 
resultaten teneinde marktdeelnemers en 
overheden te informeren over de 
prijsvorming in de gehele 
voedselvoorzieningsketen, alsook ter 
meting en vastlegging van de 
ontwikkelingen op de markt.
2. Het Europees instrument vergaart met 
het oog op de toepassing van lid 1 en in 
lijn met de activiteiten van de nationale 
bureaus voor de statistiek en de nationale 
waarnemingscentra voor de prijsvorming 
in het bijzonder de voor de opstelling van 
analyses en studies ten aanzien van 
navolgende elementen benodigde 
statistische gegevens en informatie:
a) de productie en het aanbod;
b) de prijsvormingsmechanismen en, voor 
zover mogelijk, de winstmarges in alle 
delen van de voedselvoorzieningsketen in 
de EU en de lidstaten;
c) de prijsontwikkelingstrends en, voor 
zover mogelijk, de winstmarges in alle 
delen van de voedselvoorzieningsketen in 
de EU en de lidstaten en in alle 
landbouw- en voedingsproductensectoren, 
in het bijzonder in de sectoren fruit en 
groenten, melk en zuivelproducten en 
vlees;
d) prognoses ten aanzien van de 
marktontwikkelingen op korte en 
middellange termijn.
Het Europees instrument bestudeert voor 
doeleinden van dit lid in het bijzonder de 
invoer en uitvoer, de prijzen af boerderij, 
de door de consumenten betaalde prijzen, 
de winstmarges, de productiekosten, de 
verwerkingskosten en de distributiekosten 
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in alle delen van de 
voedselvoorzieningsketen in de EU en de 
lidstaten;
e) berekening van een richtprijsmarge. 
Aan de hand van statistische gegevens 
berekent het Europees instrument een 
richtprijsmarge. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de productiekosten. Indien 
de prijs niet binnen de richtprijsmarge 
valt, verzoekt het Europees instrument om 
een aanpassing van de hoeveelheden door 
middel van een aantal instrumenten, 
waaronder de in artikel 156, onder a), 
vermelde instrumenten, zodat het aanbod 
op de vraag wordt afgestemd en de prijzen 
binnen de oorspronkelijk berekende 
richtprijsmarge komen te liggen;
f) de concentratie van bedrijven aan de 
toeleveringszijde, die regelmatige 
verhogingen van de inputkosten 
nastreven. Deze kosten zijn een van de 
voornaamste redenen voor het slecht 
functioneren van de toeleveringsketen, 
waardoor het zeer moeilijk wordt e 
toegevoegde waarde in de 
toeleveringsketen eerlijk te verdelen.

Or. fr

Motivering

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrants, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.
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Amendement 1868
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Deel II – Titel II – Hoofdstuk III – Sectie 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SECTIE 4 BIS (nieuw)
TRANSPARANTIE, 

MARKTINFORMATIE EN 
AANPASSING
Artikel 116 bis

Europees instrument voor de bewaking 
van de voedselprijzen
1. De Commissie brengt de Raad en het 
Parlement op gezette tijden verslag uit van 
de activiteiten in het kader van de 
onderzoeken van het Europees instrument 
voor de bewaking van de voedselprijzen 
en van de resultaten daarvan en draagt 
tevens zorg voor de publicatie van de 
resultaten teneinde marktdeelnemers en 
overheden te informeren over de 
prijsvorming in de gehele 
voedselvoorzieningsketen, alsook ter 
meting en vastlegging van de 
ontwikkelingen op de markt.
2. Het Europees instrument vergaart met 
het oog op de toepassing van lid 1 en in 
lijn met de activiteiten van de nationale 
bureaus voor de statistiek en de nationale 
waarnemingscentra voor de prijsvorming 
in het bijzonder de voor de opstelling van 
analyses en studies ten aanzien van 
navolgende elementen benodigde 
statistische gegevens en informatie:
b) de prijsvormingsmechanismen en, voor 
zover mogelijk, de winstmarges in alle 
delen van de voedselvoorzieningsketen in 
de EU en de lidstaten;
c) de prijsontwikkelingstrends en, voor 
zover mogelijk, de winstmarges in alle 
delen van de voedselvoorzieningsketen in 
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de EU en de lidstaten en in alle 
landbouw- en voedingsproductensectoren, 
in het bijzonder in de sectoren fruit en 
groenten, melk en zuivelproducten en 
vlees;
d) prognoses ten aanzien van de 
marktontwikkelingen op korte en 
middellange termijn.
Het Europees instrument bestudeert voor 
doeleinden van dit lid in het bijzonder de 
invoer en uitvoer, de prijzen af boerderij, 
de door de consumenten betaalde prijzen, 
de winstmarges, de productiekosten, de 
verwerkingskosten en de distributiekosten 
in alle delen van de 
voedselvoorzieningsketen in de EU en de 
lidstaten;
e) aan de hand van de verzamelde 
statistische gegevens berekent het 
Europees instrument een richtprijsmarge 
voor melk. De richtprijsmarge is 
gebaseerd op de productiekosten van 
melk. Indien de prijzen niet met de 
richtprijsmarge overeenstemmen, beveelt 
het Europees instrument een aanpassing 
van de hoeveelheden aan door middel van 
verscheidene instrumenten, waaronder de 
in artikel 156 bis vermelde instrumenten, 
om het aanbod op de vraag af te stemmen 
en te voorkomen dat de prijzen onder de 
berekende richtprijsmarge zakken.

Or. fr

Motivering

Het is van groot belang een Europees instrument voor de bewaking van de voedselprijzen te 
gebruiken om concrete gegevens over de marktsituatie te verzamelen, en met name over de 
melkprijzen, de ontwikkeling van de kosten van de melkproductie, de vraag, het aanbod en de 
marges van alle actoren in de voedselvoorzieningsketen. Niet alleen de marktbewaking is 
echter belangrijk. Het Europees instrument moet op een specifieke marktsituatie kunnen 
reageren om met behulp van zijn marktkennis het aanbod op de vraag af te stemmen.

Amendement 1869
Britta Reimers
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Voorstel voor een verordening
Artikel 116 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 116 bis
Europees instrument voor de bewaking

van de voedselprijzen
Om de notering van marktprijstendensen 
door producenten- en 
brancheorganisaties te vergemakkelijken, 
stelt het Europees instrument voor de 
bewaking van de voedselprijzen, in 
samenwerking met Eurostat, de nationale 
bureaus voor de statistiek en de nationale 
waarnemingscentra voor de prijsvorming, 
regelmatig overzichten van de 
prijstendensen voor de voornaamste 
landbouwsectoren, alsook korte- en 
langetermijnramingen op.

Or. en

Amendement 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Deel II – Hoofdstuk -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk -1
Algemene bepalingen

Artikel 116 bis
Algemene beginselen

Behoudens andersluidende bepalingen die 
in deze verordening of ter uitvoering van 
een van de bepalingen daarvan zijn 
vastgesteld, zijn in het handelsverkeer met 
derde landen verboden:
a) de toepassing van enige heffing van 
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gelijke werking als een douanerecht;
b) de toepassing van enige kwantitatieve 
beperking of maatregel van gelijke 
werking.

Or. es

Motivering

Dit hoofdstuk en het inleidende artikel dienen in de verordening behouden te blijven. Het 
inleidende artikel stelt een algemeen beginsel vast dat in de handel met derde landen in acht 
moet worden genomen.

Amendement 1871
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.Onverminderd de gevallen waarin op 
grond van deze verordening invoer- of 
uitvoercertificaten moeten worden 
overgelegd, kunnen certificaten verplicht 
worden gesteld wanneer één of meer 
landbouwproducten in de EU worden 
ingevoerd om daar in het vrije verkeer te 
worden gebracht of wanneer één of meer 
landbouwproducten uit de EU worden 
uitgevoerd, en dient hierbij rekening te 
worden gehouden met de behoefte aan 
certificaten voor het beheer van de 
betrokken markten en, met name, voor de 
monitoring van de handel in de betrokken 
producten.

1. Onverminderd de gevallen waarin op 
grond van deze verordening invoer- of 
uitvoercertificaten moeten worden 
overgelegd, kunnen certificaten verplicht 
worden gesteld wanneer één of meer 
landbouwproducten in de EU worden 
ingevoerd om daar in het vrije verkeer te 
worden gebracht of wanneer één of meer 
landbouwproducten uit de EU worden 
uitgevoerd, en dient hierbij rekening te 
worden gehouden met de behoefte aan 
certificaten voor het beheer van de 
betrokken markten.

Or. de

Motivering

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beim Gebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und sollten deshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können, missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B. der „Global Trade Atlas" bieten präzise Daten über Handelsströme an, die direkt 
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von Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
von Ausfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingente wahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge in der Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Amendement 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de gevallen waarin op 
grond van deze verordening invoer- of 
uitvoercertificaten moeten worden 
overgelegd, kunnen certificaten verplicht 
worden gesteld wanneer één of meer 
landbouwproducten in de EU worden 
ingevoerd om daar in het vrije verkeer te 
worden gebracht of wanneer één of meer 
landbouwproducten uit de EU worden 
uitgevoerd, en dient hierbij rekening te 
worden gehouden met de behoefte aan 
certificaten voor het beheer van de
betrokken markten en, met name, voor de 
monitoring van de handel in de betrokken 
producten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. es

Amendement 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de gevallen waarin op (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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grond van deze verordening invoer- of 
uitvoercertificaten moeten worden 
overgelegd, kunnen certificaten verplicht 
worden gesteld wanneer één of meer 
landbouwproducten in de EU worden 
ingevoerd om daar in het vrije verkeer te 
worden gebracht of wanneer één of meer 
landbouwproducten uit de EU worden 
uitgevoerd, en dient hierbij rekening te 
worden gehouden met de behoefte aan 
certificaten voor het beheer van de 
betrokken markten en, met name, voor de 
monitoring van de handel in de betrokken 
producten.

versie.)

Or. es

Amendement 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met name voor de invoer van 
producten van de volgende sectoren 
kunnen invoercertificaten verplicht 
worden gesteld:
a) granen;
b) rijst;
c) suiker;
d) zaaizaad;
e) olijfolie en tafelolijven, voor wat betreft 
de producten van de GN-codes 1509, 
1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 
19, 1522 00 31 en 1522 00 39;
f) vlas en hennep, voor wat hennep 
betreft;
g) groenten en fruit;
h) verwerkte groenten en fruit;
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i) bananen,
j) wijn;
k) levende planten;
l) rundvlees;
m) melk en zuivelproducten;
n) varkensvlees;
o) schapen- en geitenvlees;
p) eieren;
q) pluimveevlees;
r) ethylalcohol uit landbouwproducten.
Voor de uitvoer van producten van de 
volgende sectoren kunnen 
uitvoercertificaten verplicht worden 
gesteld:
a) granen;
b) rijst;
c) suiker;
d) olijfolie en tafelolijven, voor wat betreft 
de in bijlage I, deel VII, onder a), 
bedoelde olijfolie,
e) groenten en fruit;
f) verwerkte groenten en fruit;
g) wijn;
h) rundvlees;
i) melk en zuivelproducten;
j) varkensvlees;
k) schapen- en geitenvlees;
l) eieren;
m) pluimveevlees;
n) ethylalcohol uit landbouwproducten.

Or. es

Motivering

De lijst van landbouwproducten waarvoor een invoer- of uitvoercertificaat verplicht kan 
worden gesteld, dient in deze verordening te worden opgenomen, overeenkomstig de artikelen 
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130 en 161 van de huidige verordening (nr. 1234/2007). De lijst dient niet door middel van 
een gedelegeerde handeling te worden vastgesteld zoals bepaald in artikel 118.

Amendement 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Producten die in de Unie worden 
ingevoerd, moeten aan dezelfde productie-
en handelsvoorschriften als producten die 
in de Unie worden geproduceerd, en 
mogen slechts de desbetreffende 
invoercertificaten krijgen als zij aan die 
voorwaarden voldoen.

Or. es

Amendement 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Indien de marktprijzen in de Unie 
de communautaire productiekosten niet 
dekken, schort de Unie de 
invoercertificaten op totdat er een 
oplossing is gevonden voor de situatie van 
die producten.

Or. es

Amendement 1877
Luís Paulo Alves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De handelsvoorschriften die op 
producten uit de Unie van toepassing zijn, 
met inbegrip van de voorschriften die in 
de veterinaire sector, de fytosanitaire 
sector en de levensmiddelensector zijn 
vastgesteld om te garanderen dat de 
producten aan de hygiëne-, 
volksgezondheids-, fytosanitaire en 
dierenwelzijnsnormen en de 
milieubeschermingsvoorschriften 
voldoen, zijn evenzeer van toepassing op 
ingevoerde producten. Voor in de Unie 
ingevoerde producten die niet aan die 
voorschriften voldoen, mag geen 
invoercertificaat worden afgegeven.

Or. pt

Amendement 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de evolutie van
de handel, met marktontwikkelingen, met 
de behoeften van de betrokken markten 
en met de monitoring van de invoer en de
uitvoer van de betrokken producten, wordt 
de Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van:

1. Rekening houdend met de noodzaak om
de invoer van producten te monitoren, de 
markt goed te beheren en de
administratieve lasten te verminderen, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van:

Or. pl
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Motivering

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Amendement 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de lijst van landbouwproducten 
waarvoor een invoer- of een 
uitvoercertificaat moet worden 
overgelegd;

Schrappen

Or. es

Amendement 1880
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de lijst van landbouwproducten
waarvoor een invoer- of een 
uitvoercertificaat moet worden overgelegd;

a) de verplichting om, in uitzonderlijke 
gevallen en indien nodig voor een 
doeltreffend beheer van de desbetreffende 
markten, voor bepaalde
landbouwproducten een invoer- of een 
uitvoercertificaat voor te leggen;

Or. de
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Amendement 1881
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) minimale sociale en milieunormen 
voor ingevoerde producten om te 
garanderen dat de markttoegang voor 
producten uit derde landen conform is 
met de voorschriften.

Or. de

Motivering

Invoer uit derde landen mag niet dienen om de concurrentie op de interne markt te verstoren. 
Daarom moeten minimumnormen (op sociaal en milieugebied enz.) worden vastgesteld en 
naar behoren worden gehandhaafd.

Amendement 1882
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de indiening van aanvragen en de 
afgifte van certificaten, alsmede het 
gebruik ervan;

Or. de

Amendement 1883
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de indiening van aanvragen en de 
afgifte van certificaten, alsmede het 
gebruik ervan;

Schrappen

Or. de

Amendement 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 120 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 120 bis
Invoerrechten

Tenzij in deze verordening anders is 
bepaald, gelden voor de in artikel 1 
bedoelde producten de invoerrechten van 
het gemeenschappelijk douanetarief.

Or. es

Motivering

Dit een basisbeginsel dat in de verordening moet worden opgenomen.

Amendement 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 120 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 120 bis
Invoerrechten

Tenzij in deze verordening anders is 
bepaald, gelden voor de in artikel 1 
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bedoelde producten de invoerrechten van 
het gemeenschappelijk douanetarief.

Or. es

Motivering

Dit is een basisbeginsel en moet in een inleidend artikel in dit hoofdstuk worden opgenomen, 
in overeenstemming met de huidige verordening.

Amendement 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenuitvoerlegging van internationale 
overeenkomsten

Tenuitvoerlegging van internationale en 
andere overeenkomsten

Or. es

Motivering

De voor dit artikel voorgestelde titel is onjuist omdat het artikel niet alleen van toepassing is 
op de bevoegdheid om invoerrechten vast te stellen krachtens internationale overeenkomsten 
die op grond van artikel 218 VWEU zijn gesloten.

Amendement 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen maatregelen met 
betrekking tot de berekening van de 
invoerrechten voor landbouwproducten 
vast met het oog op de tenuitvoerlegging 
van op grond van artikel 218 van het 

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen maatregelen met 
betrekking tot de berekeningsmethode 
voor de invoerrechten voor 
landbouwproducten vast met het oog op de 
tenuitvoerlegging van op grond van artikel 
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Verdrag gesloten internationale 
overeenkomsten, van andere, 
overeenkomstig artikel 43, lid 2, van het 
Verdrag vastgestelde wetsbesluiten, en van 
het gemeenschappelijk douanetarief. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

218 van het Verdrag gesloten 
internationale overeenkomsten en van het 
gemeenschappelijk douanetarief. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. es

Motivering

Doel is de bewoording van het artikel te verbeteren en begrijpelijker te maken.

Amendement 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 121 bis
Berekening van de invoerrechten voor 

granen
1. In afwijking van artikel 121 is het 
invoerrecht voor de producten van de GN-
codes 1001 10 00, 1001 90 91, ex 
1001 90 99 (zachte tarwe van hoge 
kwaliteit), 1002 00 00, 1005 10 90, 
1005 90 00 en 1007 00 90, met 
uitzondering van hybriden voor 
zaaidoeleinden, gelijk aan de 
interventieprijs voor deze producten bij de 
invoer, verhoogd met 55 % en verminderd 
met de cif-invoerprijs voor de betrokken 
zending. Dit invoerrecht mag echter niet 
hoger zijn dan het conventionele recht 
zoals vastgesteld op basis van de 
gecombineerde nomenclatuur.
2. Het in lid 1 bedoelde invoerrecht wordt 
door de Commissie middels 
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uitvoeringshandelingen berekend op basis 
van de representatieve cif-invoerprijzen 
voor de in lid 1 genoemde producten, die 
periodiek worden bepaald.
3. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen de 
minimumvereisten voor zachte tarwe van 
hoge kwaliteit vast.
4. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen het volgende vast:
i) de in aanmerking te nemen 
prijsnoteringen;
ii) de mogelijkheid om indien nodig in 
specifieke gevallen de marktdeelnemers in 
staat te stellen vóór aankomst van de 
betrokken zending te vernemen welk recht 
erop wordt geheven;

Or. es

Motivering

Het voorstel voor een nieuwe integrale-GMO-verordening maakt geen melding van de 
methode voor de berekening van de invoerrechten voor granen en rijst. De methode is 
vermeld in de artikelen 136 t/m 149 van de huidige GMO-verordening (nr. 1234/2007), 
alsook in de ontwerpverordening betreffende de voorstel tot afstemming op het Verdrag van 
Lissabon. Het zou voor meer transparantie zorgen als de berekeningswijze al van meet af aan 
in het basisbesluit was vermeld, zoals thans het geval is.

Amendement 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 121 ter
Berekening van de invoerrechten voor 

gedopte rijst
1. In afwijking van artikel 121 wordt het 
invoerrecht voor gedopte rijst van GN-
code 1006 20 binnen 10 dagen na afloop 
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van de betrokken referentieperiode door 
de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen vastgesteld 
overeenkomstig punt 1 van bijlage VII A.
Als uit de overeenkomstig de bijlage 
gemaakte berekeningen blijkt dat het 
tarief moet worden gewijzigd, stelt de 
Commissie middels 
uitvoeringshandelingen het nieuwe 
toepasselijke tarief vast. Het laatst 
vastgestelde recht blijft van toepassing 
totdat een nieuw recht is vastgesteld.
2. Voor de berekening van de in punt 1 
van bijlage VII bedoelde invoer wordt 
rekening gehouden met de hoeveelheden 
gedopte rijst van GN-code 1006 20 
waarvoor gedurende de betrokken 
referentieperiode invoercertificaten zijn 
afgegeven, met uitsluiting van de in 
artikel 121, onder c), bedoelde 
invoercertificaten voor Basmati-rijst.
3. De jaarlijkse referentiehoeveelheid 
bedraagt 449 678 ton. De partiële 
referentiehoeveelheid komt voor ieder 
verkoopseizoen overeen met de helft van 
de jaarlijkse referentiehoeveelheid.

Or. es

Motivering

Het voorstel voor een nieuwe integrale-GMO-verordening maakt geen melding van de 
methode voor de berekening van de invoerrechten voor granen en rijst. De methode is 
vermeld in de artikelen 136 t/m 149 van de huidige GMO-verordening (nr. 1234/2007), 
alsook in de ontwerpverordening betreffende de voorstel tot afstemming op het Verdrag van 
Lissabon. Het zou voor meer transparantie zorgen als de berekeningswijze al van meet af aan 
in het basisbesluit was vermeld, zoals thans het geval is.

Amendement 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 121 quater
Berekening van de invoerrechten voor 

gedopte Basmati-rijst
In afwijking van artikel 121 komen de in 
bijlage VII ter vermelde variëteiten van 
gedopte Basmati-rijst van de GN-codes 
1006 20 17 en 1006 20 98 in aanmerking 
voor invoer met nulrecht, indien wordt 
voldaan aan de door de Commissie 
middels uitvoeringshandelingen
vastgestelde voorwaarden.

Or. es

Motivering

Het voorstel voor een nieuwe integrale-GMO-verordening maakt geen melding van de 
methode voor de berekening van de invoerrechten voor granen en rijst. De methode is 
vermeld in de artikelen 136 t/m 149 van de huidige GMO-verordening (nr. 1234/2007), 
alsook in de ontwerpverordening betreffende de voorstel tot afstemming op het Verdrag van 
Lissabon. Het zou voor meer transparantie zorgen als de berekeningswijze al van meet af aan 
in het basisbesluit was vermeld, zoals thans het geval is.

Amendement 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 121 quinquies
Berekening van de invoerrechten voor 

halfwitte en volwitte rijst
1. In afwijking van artikel 121 wordt het 
invoerrecht voor halfwitte en volwitte rijst 
van GN-code 1006 30 binnen 10 dagen na 
afloop van de betrokken referentieperiode 
door de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen vastgesteld 
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overeenkomstig punt 2 van bijlage VII bis.
Als uit de overeenkomstig de bijlage 
gemaakte berekeningen blijkt dat het 
tarief moet worden gewijzigd, stelt de 
Commissie middels 
uitvoeringshandelingen het nieuwe 
toepasselijke tarief vast. Het laatst 
vastgestelde recht blijft van toepassing 
totdat een nieuw recht is vastgesteld.
2. Voor de berekening van de in punt 2 
van bijlage VII bis bedoelde invoer wordt 
rekening gehouden met de hoeveelheden 
halfwitte of volwitte rijst van GN-code 
1006 30 waarvoor gedurende de 
betrokken referentieperiode 
invoercertificaten zijn afgegeven.

Or. es

Motivering

Het voorstel voor een nieuwe integrale-GMO-verordening maakt geen melding van de 
methode voor de berekening van de invoerrechten voor granen en rijst. De methode is 
vermeld in de artikelen 136 t/m 149 van de huidige GMO-verordening (nr. 1234/2007), 
alsook in de ontwerpverordening betreffende de voorstel tot afstemming op het Verdrag van 
Lissabon. Het zou voor meer transparantie zorgen als de berekeningswijze al van meet af aan 
in het basisbesluit was vermeld, zoals thans het geval is.

Amendement 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 121 sexies
Berekening van de invoerrechten voor 

breukrijst
In afwijking van artikel 121 is het 
invoerrecht voor breukrijst van GN-code 
1006 40 00 gelijk aan 65 euro per ton.
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Or. es

Motivering

Het voorstel voor een nieuwe integrale-GMO-verordening maakt geen melding van de 
methode voor de berekening van de invoerrechten voor granen en rijst. De methode is 
vermeld in de artikelen 136 t/m 149 van de huidige GMO-verordening (nr. 1234/2007), 
alsook in de ontwerpverordening betreffende de voorstel tot afstemming op het Verdrag van 
Lissabon. Het zou voor meer transparantie zorgen als de berekeningswijze al van meet af aan 
in het basisbesluit was vermeld, zoals thans het geval is.

Amendement 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als de opgegeven invoerprijs voor 
de betrokken partij hoger is dan de 
forfaitaire waarde bij invoer, verhoogd 
met een door de Commissie vastgestelde 
marge die de forfaitaire waarde met niet 
meer dan 10 % mag overschrijden, moet 
een zekerheid worden gesteld die gelijk is 
aan het invoerrecht dat is vastgesteld op 
basis van de forfaitaire waarde bij invoer. 
De Commissie berekent deze waarde elke 
werkdag met betrekking tot elke 
oorsprong, elk product en elke periode; de 
waarde is gelijk aan het gewogen 
gemiddelde van de prijzen van die 
producten op de representatieve 
invoermarkten van de lidstaten of, in 
voorkomend geval, op andere markten, 
waarbij van die prijzen een totaal bedrag 
van 5 euro per 100 kg en het ad-
valoremdouanerecht worden afgetrokken.
De betrokken partij verstrekt ook 
informatie over de afzet- en 
vervoersvoorwaarden van het product 
door documenten over te leggen ter 
staving van de levering tussen bedrijven 
en van de kosten die tussen de invoer en 
de verkoop van het product zijn gemaakt. 
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In ieder geval moet in de documenten 
melding worden gemaakt van de variëteit 
of het handelstype van het product 
overeenkomstig de bepalingen betreffende 
presentatie en etikettering in de 
toepasselijke communautaire 
handelsvoorschriften, de handelscategorie 
en het gewicht van de producten.

Or. es

Amendement 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als de opgegeven invoerprijs voor 
de betrokken partij hoger is dan de 
forfaitaire waarde bij invoer, verhoogd 
met een door de Commissie vastgestelde 
marge die de forfaitaire waarde met niet 
meer dan 10 % mag overschrijden, moet 
een zekerheid worden gesteld die gelijk is 
aan het invoerrecht dat is vastgesteld op 
basis van de forfaitaire waarde bij invoer. 
De Commissie berekent deze waarde elke 
werkdag met betrekking tot elke 
oorsprong, elk product en elke periode; de 
waarde is gelijk aan het gewogen 
gemiddelde van de prijzen van die 
producten op de representatieve 
invoermarkten van de lidstaten of, in 
voorkomend geval, op andere markten, 
waarbij van die prijzen een totaal bedrag 
van 5 euro per 100 kg en het ad-
valoremdouanerecht worden afgetrokken.
De betrokken partij verstrekt ook 
informatie over de afzet- en 
vervoersvoorwaarden van het product 
door documenten over te leggen ter 
staving van de levering tussen bedrijven 
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en van de kosten die tussen de invoer en 
de verkoop van het product zijn gemaakt. 
In ieder geval moet in de documenten 
melding worden gemaakt van de variëteit 
of het handelstype van het product 
overeenkomstig de bepalingen betreffende 
presentatie en etikettering in de 
toepasselijke communautaire 
handelsvoorschriften, de handelscategorie 
en het gewicht van de producten.

Or. es

Motivering

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
"de despacho de aduanas", el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Amendement 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De douanewaarde van ingevoerde 
aan bederf onderhevige goederen 
waarvoor de toepassing van de rechten 
van het gemeenschappelijk douanetarief 
afhankelijk is van de invoerprijs van de 
ingevoerde partij, kan rechtstreeks 
worden bepaald overeenkomstig artikel 
30, lid 2, onder c), van het douanewetboek 
en is gelijk aan de forfaitaire waarde bij 
invoer.

Or. es
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Amendement 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De douanewaarde van ingevoerde 
aan bederf onderhevige goederen 
waarvoor de toepassing van de rechten 
van het gemeenschappelijk douanetarief 
afhankelijk is van de invoerprijs van de 
ingevoerde partij, kan rechtstreeks 
worden bepaald overeenkomstig artikel 
30, lid 2, onder c), van het douanewetboek 
en is gelijk aan de forfaitaire waarde bij 
invoer.

Or. es

Motivering

Dit amendement beoogt te verduidelijken dat de prijs per eenheid van aan bederf onderhevige 
goederen gelijk moet zijn aan de forfaitaire waarde bij invoer.

Amendement 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de toepassing van 
artikel 248 van de uitvoeringsbepalingen 
van het douanewetboek moeten de 
douaneautoriteiten in het kader van de 
controles om te bepalen of al dan niet een 
zekerheid moet worden gesteld, onder 
meer de douanewaarde toetsen aan de met 
toepassing van artikel 30, lid 2, onder c) 
van het douanewetboek vastgestelde prijs 
per eenheid van de betrokken producten.

Schrappen
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Or. es

Amendement 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de toepassing van 
artikel 248 van de uitvoeringsbepalingen 
van het douanewetboek moeten de 
douaneautoriteiten in het kader van de 
controles om te bepalen of al dan niet een 
zekerheid moet worden gesteld, onder 
meer de douanewaarde toetsen aan de met 
toepassing van artikel 30, lid 2, onder c) 
van het douanewetboek vastgestelde prijs 
per eenheid van de betrokken producten.

Schrappen

Or. es

Amendement 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rekening houdend met de noodzaak de 
doeltreffendheid van de regeling te 
garanderen, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
om ervoor te zorgen dat, in het kader van 
de in lid 2 van dit artikel bedoelde door de 
douaneautoriteiten uit te voeren controles, 
naast of in plaats van de toetsing van de 
douanewaarde aan de prijs per eenheid, 
een toetsing van de douanewaarde aan 
een andere waarde plaatsvindt.

Schrappen
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De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de berekening van de in de eerste 
alinea bedoelde andere waarde. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. es

Amendement 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rekening houdend met de noodzaak de 
doeltreffendheid van de regeling te 
garanderen, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
om ervoor te zorgen dat, in het kader van 
de in lid 2 van dit artikel bedoelde door de 
douaneautoriteiten uit te voeren controles, 
naast of in plaats van de toetsing van de 
douanewaarde aan de prijs per eenheid, 
een toetsing van de douanewaarde aan 
een andere waarde plaatsvindt.

Schrappen

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de berekening van de in de eerste 
alinea bedoelde andere waarde. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. es
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Amendement 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rekening houdend met de noodzaak de 
doeltreffendheid van de regeling te 
garanderen, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen om 
ervoor te zorgen dat, in het kader van de in 
lid 2 van dit artikel bedoelde door de
douaneautoriteiten uit te voeren controles, 
naast of in plaats van de toetsing van de 
douanewaarde aan de prijs per eenheid, een 
toetsing van de douanewaarde aan een 
andere waarde plaatsvindt.

3. Rekening houdend met de noodzaak de 
doeltreffendheid van de regeling te 
garanderen, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen om 
ervoor te zorgen dat, in het kader van de in 
lid 2 van dit artikel bedoelde door de 
douaneautoriteiten uit te voeren controles,
naast of in plaats van de toetsing van de 
douanewaarde aan de prijs per eenheid, een 
toetsing van de douanewaarde aan een 
andere waarde plaatsvindt. Deze 
machtiging mag in geen geval resulteren 
in een deductieve methode die de 
toepassing van het aanvullende recht tot 
een minimum herleidt of vermijdt.

Or. es

Motivering

Voor invoer uit derde landen moet het wederkerigheidsbeginsel worden opgelegd om 
problemen met de voedselzekerheid te voorkomen. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen 
dat deze producten volledig in overeenstemming met de gezondheids- en fytosanitaire 
maatregelen en de milieunormen (om de klimaatverandering tegen te gaan) worden 
geproduceerd. Deze maatregelen en normen moeten fungeren als geactualiseerde EU-
preferentieregeling in een gemondialiseerde handelsomgeving.

Amendement 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rekening houdend met de noodzaak de 3. Rekening houdend met de noodzaak de 
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doeltreffendheid van de regeling te 
garanderen, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen om 
ervoor te zorgen dat, in het kader van de in 
lid 2 van dit artikel bedoelde door de 
douaneautoriteiten uit te voeren controles, 
naast of in plaats van de toetsing van de 
douanewaarde aan de prijs per eenheid, een 
toetsing van de douanewaarde aan een 
andere waarde plaatsvindt.

doeltreffendheid van de regeling te 
garanderen, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen om 
ervoor te zorgen dat, in het kader van de in 
lid 2 van dit artikel bedoelde door de 
douaneautoriteiten uit te voeren controles, 
naast of in plaats van de toetsing van de 
douanewaarde aan de prijs per eenheid, een 
toetsing van de douanewaarde aan een 
andere waarde plaatsvindt. Deze 
machtiging resulteert in geen geval in een 
deductieve methode die het mogelijk 
maakt de toepassing van het aanvullende 
recht tot een minimum te herleiden of te 
vermijden.

Or. en

Amendement 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de berekening van de in de eerste 
alinea bedoelde andere waarde. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de berekening van de in de eerste 
alinea bedoelde andere waarde en om de 
traceerbaarheid van elke ingevoerde partij 
producten te garanderen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. es

Amendement 1904
Esther de Lange
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Voorstel voor een verordening
Artikel 123 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie wordt ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
om ervoor te zorgen dat ingevoerde 
producten voldoen aan de minimale 
kwaliteits- en milieunormen van de Unie.

Or. en

Amendement 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De tariefcontingenten voor de invoer van 
voor het vrije verkeer in de Unie (of een 
deel daarvan) bestemde 
landbouwproducten en de gedeeltelijk of 
geheel door de Unie te beheren 
tariefcontingenten voor de invoer van uit 
de Unie afkomstige landbouwproducten in 
derde landen, die voortvloeien uit op grond 
van artikel 218 van het Verdrag gesloten 
overeenkomsten of uit enige andere, op 
grond van artikel 43, lid 2, van het Verdrag 
vastgestelde rechtshandeling, worden door 
de Commissie geopend en/of beheerd 
middels gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen op grond van de 
artikelen 126, 127 en 128.

1. De tariefcontingenten voor de invoer van 
voor het vrije verkeer in de Unie bestemde 
landbouwproducten en de gedeeltelijk of 
geheel door de Unie te beheren 
tariefcontingenten voor de invoer van uit 
de Unie afkomstige landbouwproducten in 
derde landen, die voortvloeien uit op grond 
van artikel 218 van het Verdrag gesloten 
overeenkomsten of uit enige andere, op 
grond van artikel 43, lid 2, van het Verdrag 
vastgestelde rechtshandeling, worden door 
de Commissie geopend en/of beheerd 
middels gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen op grond van de 
artikelen 126, 127 en 128.

Or. es

Motivering

Krachtens internationale verbintenissen moet de verordening een specifieke vermelding 
bevatten van het quotum maïs en sorgho voor Spanje en het quotum maïs voor Portugal, 
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overeenkomstig artikel 146, lid 2, van de huidige integrale GMO-verordening.

Amendement 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De tariefcontingenten voor de invoer van 
voor het vrije verkeer in de Unie (of een 
deel daarvan) bestemde 
landbouwproducten en de gedeeltelijk of 
geheel door de Unie te beheren 
tariefcontingenten voor de invoer van uit 
de Unie afkomstige landbouwproducten in 
derde landen, die voortvloeien uit op grond 
van artikel 218 van het Verdrag gesloten 
overeenkomsten of uit enige andere, op 
grond van artikel 43, lid 2, van het Verdrag 
vastgestelde rechtshandeling, worden door 
de Commissie geopend en/of beheerd 
middels gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen op grond van de 
artikelen 126, 127 en 128.

1. De tariefcontingenten voor de invoer van 
voor het vrije verkeer in de Unie (of een 
deel daarvan) bestemde 
landbouwproducten en de gedeeltelijk of 
geheel door de Unie te beheren 
tariefcontingenten voor de invoer van uit 
de Unie afkomstige landbouwproducten in 
derde landen, die voortvloeien uit op grond 
van artikel 218 van het Verdrag gesloten
overeenkomsten of uit enige andere, op 
grond van artikel 43, lid 2, van het Verdrag 
vastgestelde rechtshandeling, worden door 
de Commissie geopend en/of beheerd 
middels gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen op grond van de 
artikelen 126, 127 en 128, onverminderd 
de quota die uit traditionele 
handelsstromen resulteren.

Or. pt

Amendement 1907
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met betrekking tot de 
invoertariefcontingenten terdege rekening 
worden gehouden met de 
voorzieningsbehoeften van de EU-markt en 
met de noodzaak die markt in evenwicht te 

a) met betrekking tot de 
invoertariefcontingenten, met uitzondering 
van die in de suikersector, terdege 
rekening worden gehouden met de 
voorzieningsbehoeften van de EU-markt, 
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houden, en zowel qua niet-verwerkte als verwerkte 
producten en met de noodzaak die markt in 
evenwicht te houden, en

Or. fr

Amendement 1908
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met betrekking tot de 
invoertariefcontingenten terdege rekening 
worden gehouden met de 
voorzieningsbehoeften van de EU-markt en 
met de noodzaak die markt in evenwicht te 
houden, en

a) met betrekking tot de 
invoertariefcontingenten terdege rekening 
worden gehouden met de 
voorzieningsbehoeften van de EU-markt en 
met de noodzaak die markt in evenwicht te 
houden en downstream nieuwe markten in 
de productie van industriële producten te 
creëren door de zekerheid en continuïteit 
van de voorziening tegen concurrerende 
wereldprijzen te garanderen, en

Or. en

Motivering

Momenteel kunnen bedrijven die "industriële" chemische stoffen uit landbouwgrondstoffen 
produceren, gebruik maken van een tariefquotum van 400 000 ton suiker dat vrij van rechten 
kan worden ingevoerd. Dit quotum heeft echter niet kunnen verhelpen aan de afname van de 
Europese capaciteit om biogebaseerd te produceren, omdat de regels voor de toewijzing van 
de quota geen permanente en continue voorziening garanderen. Zonder permanente 
voorziening zullen de investeringen (die sterk afhangen van de grondstoffenkosten) verder 
naar derde landen worden verlegd.

Amendement 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met betrekking tot de 
invoertariefcontingenten terdege rekening 
worden gehouden met de 
voorzieningsbehoeften van de EU-markt en 
met de noodzaak die markt in evenwicht te 
houden, en

a) met betrekking tot de 
invoertariefcontingenten terdege rekening 
worden gehouden met de 
voorzieningsbehoeften van de EU-markt en 
met de noodzaak die markt in evenwicht te 
houden, en met naar behoren vastgestelde, 
reeds bestaande behoeften aan bepaalde 
producten in de lidstaten, en

Or. pt

Amendement 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 125 bis
Schorsing van invoerrechten in de 

suikersector
1) Elk jaar maakt de Commissie uiterlijk 
op 30 november een raming van de 
omvang van de invoer van rietsuiker in de 
Unie voor dat verkoopseizoen.
2) De raming overeenkomstig lid 1 is 
gebaseerd op een raming van de uitvoer 
krachtens de handelsovereenkomsten 
tussen de EU en landen die rietsuiker 
uitvoeren.
3) Indien de Commissie de invoer op 
minder dan 3,6 miljoen ton raamt, stelt de 
Commissie overeenkomstig artikel 160 
een gedelegeerde handeling vast die 
bepaalt dat de toepassing van 
invoerrechten wordt geschorst voor invoer 
van rietsuiker ter hoogte van 50% van de 
extra invoer die nodig is om de totale 
invoer op 3,5 miljoen ton te brengen.
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4) De Commissie herziet haar raming 
overeenkomstig lid 1 uiterlijk op 30 juni 
met geactualiseerde gegevens over invoer 
krachtens handelsovereenkomsten met 
landen die rietsuiker uitvoeren en de in lid 
3 bedoelde invoer. Indien de Commissie 
de invoer op minder dan 3,6 miljoen ton 
raamt, stelt de Commissie een 
gedelegeerde handeling vast die bepaalt 
dat de toepassing van invoerrechten wordt 
geschorst voor de invoer van rietsuiker die 
nodig is om de totale geraamde invoer op 
3,5 miljoen ton te brengen.

Or. en

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 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 125 bis
Schorsing van invoerrechten in de 

suikersector
1. Elk jaar maakt de Commissie uiterlijk 
op 30 november een raming van de 
omvang van de invoer van rietsuiker in de 
Unie voor dat verkoopseizoen.
2. De raming overeenkomstig lid 1 is 
gebaseerd op een raming van de uitvoer 
krachtens de handelsovereenkomsten 
tussen de EU en landen die rietsuiker 
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uitvoeren.
3. Indien de Commissie de invoer op 
minder dan 3,6 miljoen ton raamt, stelt de 
Commissie overeenkomstig artikel 160 
een gedelegeerde handeling vast die 
bepaalt dat de toepassing van 
invoerrechten wordt geschorst voor invoer 
van rietsuiker ter hoogte van 50% van de 
extra invoer die nodig is om de totale 
invoer op 3,5 miljoen ton te brengen.
4. De Commissie herziet haar raming 
overeenkomstig lid 1 uiterlijk op 30 juni 
met geactualiseerde gegevens over invoer 
krachtens handelsovereenkomsten met 
landen die rietsuiker uitvoeren en de in lid 
3 bedoelde invoer. Indien de Commissie 
de invoer op minder dan 3,6 miljoen ton 
raamt, stelt de Commissie een 
gedelegeerde handeling vast die bepaalt 
dat de toepassing van invoerrechten wordt 
geschorst voor de invoer van rietsuiker die 
nodig is om de totale geraamde invoer op 
3,5 miljoen ton te brengen.

Or. en

Motivering

In the 2006 sugar reforms, the Commission forecast that raw cane sugar imports would rise 
to 3.5mt per year by 2012. Since there has been a significant increase in cane refining 
capacity. However, imports from preferential partners have fallen short of anticipated levels, 
leaving refiners without access to raw materials. In order to ensure 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 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 125 bis
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Specifieke bepalingen
Voor het tariefcontingent voor invoer in 
Spanje van 2 000 000 ton maïs en 300 000 
ton sorgho en het tariefcontingent voor 
invoer in Portugal van 500 000 ton maïs 
kan de Commissie middels gedelegeerde 
handelingen de nodige bepalingen 
vaststellen inzake de verrichting van de 
invoer in het kader van het 
tariefcontingent alsmede, in voorkomend
geval, inzake de openbare opslag van de 
ingevoerde hoeveelheden door de 
betaalorganen van de betrokken lidstaten 
en de afzet van die hoeveelheden op de 
markt van die lidstaten.

Or. es

Amendement 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 125 bis
Specifieke bepalingen

Voor het tariefcontingent voor invoer in 
Spanje van 2 000 000 ton maïs en 300 000 
ton sorgho en het tariefcontingent voor 
invoer in Portugal van 500 000 ton maïs 
kan de Commissie middels gedelegeerde 
handelingen de nodige bepalingen 
vaststellen inzake de verrichting van de 
invoer in het kader van het 
tariefcontingent alsmede, in voorkomend 
geval, inzake de openbare opslag van de 
ingevoerde hoeveelheden door de 
betaalorganen van de betrokken lidstaten 
en de afzet van die hoeveelheden op de 
markt van die lidstaten.
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Or. es

Motivering

Krachtens internationale verbintenissen moet de verordening een specifieke vermelding 
bevatten van het quotum maïs en sorgho voor Spanje en het quotum maïs voor Portugal, 
overeenkomstig artikel 146, lid 2, van de huidige integrale GMO-verordening.

Amendement 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorwaarden en eisen te bepalen 
waaraan een marktdeelnemer moet 
voldoen om een aanvraag in het kader 
van het invoertariefcontingent te kunnen 
indienen; in het kader van deze 
bepalingen kan worden vereist dat de 
marktdeelnemer beschikt over een zekere 
minimumervaring op het gebied van 
handel met derde landen en daaraan 
gelijkgestelde gebieden of op het gebied 
van verwerking, die wordt uitgedrukt in 
een minimumhoeveelheid waarmee en 
een minimumperiode waarin hij in een 
bepaalde marktsector actief is geweest; 
deze bepalingen kunnen specifieke 
voorschriften omvatten om in te spelen op 
de behoeften en praktijken van een 
bepaalde sector en de gebruikswijzen en 
behoeften in de verwerkingssector;

Schrappen

Or. es

Motivering

Dit punt sluit meer aan bij de definitie van een uitvoeringshandeling, namelijk een handeling 
met het oog op de uniforme toepassing in de hele Unie van voorschriften uit de basisbesluiten, 
dan die van een gedelegeerde handeling.
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Amendement 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de voorwaarden en eisen te bepalen 
waaraan een marktdeelnemer moet 
voldoen om een aanvraag in het kader 
van het invoertariefcontingent te kunnen 
indienen; in het kader van deze 
bepalingen kan worden vereist dat de 
marktdeelnemer beschikt over een zekere 
minimumervaring op het gebied van 
handel met derde landen en daaraan 
gelijkgestelde gebieden of op het gebied 
van verwerking, die wordt uitgedrukt in 
een minimumhoeveelheid waarmee en 
een minimumperiode waarin hij in een 
bepaalde marktsector actief is geweest; 
deze bepalingen kunnen specifieke 
voorschriften omvatten om in te spelen op 
de behoeften en praktijken van een 
bepaalde sector en de gebruikswijzen en 
behoeften in de verwerkingssector;

Or. es

Amendement 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Voorstel voor een verordening
Artikel 129 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 129 bis
Invoer van hop

1. Producten van de hopsector mogen 
slechts uit derde landen worden ingevoerd 
als de kwaliteitsnormen ten minste 
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equivalent zijn aan die welke van 
toepassing zijn soortgelijke producten die 
in de Gemeenschap worden geoogst of uit 
dergelijke in de Gemeenschap geoogste 
producten worden vervaardigd.
2. De producten worden geacht aan de in 
lid 1 bedoelde normen te voldoen als zij 
vergezeld gaan van een door de 
autoriteiten van het land van oorsprong 
afgegeven verklaring die is erkend als 
gelijkwaardig met het in artikel 59 bis 
bedoelde certificaat.
Voor hopmeel, met lupuline verrijkt 
hopmeel, hopextract en mengproducten 
van hop wordt de verklaring slechts als 
gelijkwaardig met het certificaat erkend 
als het alfazuurgehalte van deze 
producten niet lager is dan dat van de hop 
waaruit zij zijn vervaardigd.
De gelijkwaardigheid van de verklaringen 
wordt gecontroleerd overeenkomstig door 
de Commissie vastgestelde 
uitvoeringsbepalingen.

Or. de

Amendement 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 129 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 129 bis
Invoer van hop

1. Producten van de hopsector mogen 
slechts uit derde landen worden ingevoerd 
als de kwaliteitsnormen ten minste 
equivalent zijn aan die welke zijn 
vastgesteld voor soortgelijke producten die 
in de Gemeenschap worden geoogst of uit 
dergelijke in de Gemeenschap geoogste 
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producten worden vervaardigd.
2. De producten worden geacht aan de in 
lid 1 bedoelde normen te voldoen als zij 
vergezeld gaan van een door de 
autoriteiten van het land van oorsprong 
afgegeven verklaring die is erkend als 
gelijkwaardig met het in artikel 64 bis 
bedoelde certificaat.
Voor hopmeel, met lupuline verrijkt 
hopmeel, hopextract en mengproducten 
van hop kan de verklaring slechts als 
gelijkwaardig met het certificaat worden 
erkend als het alfazuurgehalte van deze 
producten niet lager is dan dat van de hop 
waaruit zij zijn vervaardigd.
3. Om de administratieve lasten tot een 
minimum te beperken, kan de Commissie, 
middels gedelegeerde handelingen, de 
voorwaarden vaststellen waaronder de 
verplichtingen inzake de 
gelijkwaardigheidsverklaring en de 
etikettering van de verpakking niet van 
toepassing zijn.
4. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften met 
betrekking tot dit artikel vast, waaronder 
de voorwaarden voor de erkenning van 
gelijkwaardigheidsverklaringen en de 
controle van de invoer van hop.

Or. es

Motivering

De bijzondere bepalingen betreffende de invoer van hop van artikel 158 van de huidige 
GMO-verordening, die inhouden dat een kwaliteitscertificaat voor ingevoerde producten 
gelijkwaardig moet zijn met dat voor EU-producten, moeten in dit voorstel voor een 
verordening worden opgenomen. Dit kwaliteitsvereiste is essentieel, met name als we in de 
handel met derde landen meer wederkerigheid willen.

Amendement 1918
Britta Reimers
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Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de wereldmarktprijs voor witte suiker 
de EU-referentieprijs voor witte suiker 
overschrijdt, is de Commissie gemachtigd 
om alle of een deel van de normale 
douanetarieven voor alle soorten suiker 
gedurende een periode die zij bepaalt te 
schorsen om ervoor te zorgen dat de 
Europese markt voldoende met suiker 
wordt bevoorraad.

Or. de

Motivering

Wanneer de wereldmarktprijzen hoog zijn, zijn de huidige marktorganisatie en de 
invoerregelingen niet geschikt om ervoor te zorgen dat de Europese markt voor 
levensmiddelen en dranken naar behoren wordt bevoorraad.

Amendement 1919
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Schorsing van invoerrechten in de 

suikersector
Als de wereldmarktprijs voor witte suiker 
de EU-referentieprijs voor witte suiker 
overschrijdt, is de Commissie gemachtigd 
om alle of een deel van de normale 
douanetarieven voor alle soorten suiker 
gedurende een periode die zij bepaalt te 
schorsen om ervoor te zorgen dat de 
Europese markt voldoende met suiker 
wordt bevoorraad.

Or. de



PE492.804v01-00 62/171 AM\907936NL.doc

NL

Motivering

Wanneer de wereldmarktprijzen hoog zijn, zijn de huidige marktorganisatie en de 
invoerregelingen niet geschikt om ervoor te zorgen dat de Europese markt voor 
levensmiddelen en dranken naar behoren wordt bevoorraad.

Amendement 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Afwijkingen voor ingevoerde producten 

en de bijzondere zekerheid in de 
suikersector

Gezien de specifieke kenmerken van de 
suikersector wordt de Commissie 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 
160 gedelegeerde handelingen betreffende 
invoercertificaten voor ruwe suiker vast te 
stellen, die het volgende omvatten:
a) het aantal certificaten dat tijdens elke 
verkoopperiode dient te worden afgegeven 
om aan de 
grondstoffenvoorzieningsbehoefte van 
voltijdraffinaderijen te voldoen. De 
certificaten kunnen om het even wanneer 
tijdens het verkoopseizoen worden 
afgegeven en zijn alleen voor dat 
verkoopseizoen geldig.
b) aan het begin van elk verkoopseizoen 
maakt de Commissie een raming van de 
invoer van ruwe suiker voor raffinage, op 
basis van preferentiële oorsprong. Indien 
de geraamde invoer lager is dan de 
voorzieningsbehoefte van de 
voltijdraffinaderijen, mogen certificaten 
voor de rechtenvrije invoer van om het 
even welke oorsprong worden afgegeven 
om in het tekort te voorzien. Dit soort 
extra invoercertificaten kan in de loop 
van het verkoopseizoen gefaseerd worden 
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afgegeven.

Or. pt

Amendement 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Bijzondere bepalingen voor de invoer van 

suikerriet voor raffinage
1. De totale voorzieningsbehoefte van de 
voltijdraffinaderijen wordt vastgesteld op 
3 500 000 ton suikerriet per 
verkoopseizoen (oktober tot september), 
als volgt per lidstaat uitgesplitst:
a) [ ] ton voor Bulgarije,
b) [ ] ton voor Frankrijk,
c) [ ] ton voor Italië,
d) [ ] ton voor Portugal,
e) [ ] ton voor Spanje,
f) [ ] ton voor Roemenië,
g) [ ] ton voor Finland,
h) [ ] ton voor het Verenigd Koninkrijk.
2. Invoercertificaten voor suikerriet voor 
raffinage worden aan 
voltijdraffinaderijen afgegeven tot de in 
lid 1 genoemde limiet. Deze certificaten 
kunnen om het even wanneer tijdens het 
verkoopseizoen worden aangevraagd en 
blijven geldig tot het eind van dat seizoen.
3. Aan het begin van elk verkoopseizoen 
maakt de Commissie een raming van de 
invoer van suikerriet, op basis van 
preferentiële oorsprong. Indien die 
raming lager is dan de 
voorzieningsbehoefte van de 
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voltijdraffinaderijen als bedoeld in lid 1, 
past de Commissie telkens wanneer dat 
nodig is om in de 
grondstoffenvoorzieningsbehoefte van de 
voltijdraffinaderijen te voldoen, geen 
rechten meer toe op ingevoerd suikerriet.

Or. pt

Amendement 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Traditionele voorzieningsbehoefte van de 

suikerraffinagesector
1. Tot het eind van het verkoopseizoen 
2019-2020 wordt de traditionele 
voorzieningsbehoefte van de 
suikerraffinagesector, uitgedrukt in witte 
suiker, door de Unie vastgesteld op 
3 500 000 ton per verkoopseizoen.
2. De enige suikerbietenverwerkende 
fabriek die in 2005 in Portugal in werking 
was, wordt als voltijdraffinaderij 
beschouwd.
3. Invoercertificaten voor suiker voor 
raffinage worden alleen aan 
voltijdraffinaderijen afgegeven, en wel op 
voorwaarde dat de betrokken 
hoeveelheden de hoeveelheden die in het 
kader van de in lid 1 bedoelde traditionele 
voorzieningsbehoefte mogen worden 
ingevoerd, niet overschrijden. De 
certificaten mogen alleen tussen 
voltijdraffinaderijen worden 
overgedragen en zij verstrijken aan het 
eind van het verkoopseizoen waarvoor zij 
zijn afgegeven.
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Dit lid is van toepassing op de eerste zes 
maanden van elk verkoopseizoen.
4. Om te garanderen dat de voor raffinage 
bestemde ingevoerde suiker 
overeenkomstig deze subsectie wordt 
geraffineerd, kan de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 160 het volgende vaststellen:
a) definities betreffende de werking van 
de in lid 1 bedoelde invoerregelingen;
b) de voorwaarden en vereisten waaraan 
een marktdeelnemer moet voldoen om een 
aanvraag voor een invoercertificaat in te 
dienen, onder meer inzake het stellen van 
een zekerheid;
c) de voorschriften inzake op te leggen 
administratieve sancties.
5. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
artikel 162, lid 2, de nodige voorschriften 
vaststellen inzake de bewijsstukken die 
moeten worden overgelegd met betrekking 
tot de vereisten en verplichtingen waaraan 
de invoerders, waaronder 
voltijdraffinaderijen, moeten voldoen.

Or. pt

Amendement 1923
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Traditionele voorzieningsbehoefte voor 

suikerraffinage 
1. Tot het eind van het verkoopseizoen 
2019-2020 wordt de traditionele 
voorzieningsbehoefte aan suiker voor 
raffinage voor de EU vastgesteld op 
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3 500 000 ton per verkoopseizoen, 
uitgedrukt in witte suiker.
2. De Commissie kan de omvang van de in 
lid 1 genoemde traditionele 
voorzieningsbehoefte middel 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
artikel 160 beperken indien zij voor het 
desbetreffende verkoopseizoen vaststelt 
dat de totale invoer van suiker en 
isoglucose de vraag naar ruwe suiker 
aanzienlijk zal overstijgen. In dat geval 
gaat de kwantitatieve vermindering van de 
traditionele voorzieningsbehoefte steeds 
gepaard met een vermindering van de 
quota voor suikerbieten en isoglucose en 
stelt de Commissie een gemeenschappelijk 
tarief voor de vermindering van alle drie 
de producten vast teneinde de maximale 
ingevoerde hoeveelheden te verminderen.
3. De enige suikerbietenverwerkende 
fabriek die in 2005 in Portugal in werking 
was, wordt geacht een voltijdraffinaderij 
te zijn.
4. Invoercertificaten voor suiker voor 
raffinage worden alleen aan 
voltijdraffinaderijen afgegeven, en wel op 
voorwaarde dat de betrokken 
hoeveelheden niet groter zijn dan de 
hoeveelheden die in het kader van de in 
lid 1 bedoelde traditionele 
voorzieningsbehoefte mogen worden 
ingevoerd. De certificaten zijn uitsluitend 
overdraagbaar tussen 
voltijdraffinaderijen onderling en zijn 
verstrijken aan het eind van het 
verkoopseizoen waarvoor ze zijn 
afgegeven. Dit lid is van toepassing op de 
eerste drie maanden van elk 
verkoopseizoen.
5. Om te garanderen dat de voor raffinage 
bestemde ingevoerde suiker 
overeenkomstig deze subsectie wordt 
geraffineerd, kan de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 160 het volgende vaststellen:
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а) bepaalde definities voor de werking van 
de in lid 1 bedoelde invoerregelingen;
b) de voorwaarden en vereisten waaraan 
een marktdeelnemer moet voldoen om een 
aanvraag voor een invoercertificaat in te 
dienen, inclusief inzake het stellen van 
een zekerheid;
c) de voorschriften inzake toe te passen 
administratieve sancties.
6. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
artikel 162, lid 2, de nodige voorschriften 
vaststellen inzake de bewijsstukken die 
moeten worden overgelegd met betrekking 
tot de vereisten en verplichtingen waaraan 
de invoerders, en met name 
voltijdraffinaderijen, moeten voldoen.

Or. bg

Motivering

In dit amendement worden de artikelen 250 t/m 262 van het voorstel voor een verordening 
COM(2010)799 deels overgenomen. In hoofdzaak wordt voorgesteld het huidige 
invoerquotum te verhogen van 2 489 735 tot 3 500 000 ton. Deze verhoging is noodzakelijk 
omdat de hoeveelheid ruwe suiker die momenteel beschikbaar is, niet aan de behoeften van de 
markt voldoet, waardoor de raffinaderijen niet op hun volle capaciteit werken en de prijs van 
het eindproduct stijgt.

Amendement 1924
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Bijzondere bepalingen voor de invoer van 

rietsuiker voor raffinage
Voor de Gemeenschap wordt een 
Europese voorzieningsbehoefte aan 
rietsuiker vastgesteld op 3 500 000 ton per 
verkoopseizoen.
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1. In aanvulling op de bepaling van 
artikel 117 betreffende suikerriet voor 
raffinage worden invoercertificaten voor 
rietsuiker voor raffinage worden alleen 
aan voltijdraffinaderijen afgegeven, en 
wel op voorwaarde dat de betrokken 
hoeveelheden niet groter zijn dan de in lid 
1 bedoelde Europese 
voorzieningsbehoefte.
2. De overeenkomstig lid 2 afgegeven 
invoercertificaten mogen alleen tussen 
voltijdraffinaderijen worden 
overgedragen en de geldigheidsduur 
ervan verstrijkt aan het einde van het 
verkoopseizoen waarvoor zij zijn 
afgegeven.
3. De Commissie schorst de toepassing 
van de invoerrechten op rietsuiker voor 
raffinage van GN-code 1701 14 10 voor 
de aanvullende hoeveelheid die nodig is 
om voor elk verkoopseizoen een 
toereikende voorziening van de 
voltijdraffinaderijen mogelijk te maken.
4. Deze aanvullende hoeveelheid wordt 
door de Commissie vastgesteld op basis 
van het tekort tussen de in lid 1 bedoelde 
Europese voorzieningsbehoefte en het 
geraamde aanbod aan suiker voor 
raffinage voor het betrokken 
verkoopseizoen. De Commissie maakt aan 
het begin van elk verkoopseizoen een 
raming. De raming wordt geactualiseerd 
aan de hand van de hoeveelheid rietsuiker 
voor raffinage die tijdens dat 
verkoopseizoen naar verwachting zal 
worden aangeboden, met inbegrip van een 
eventuele aanvullende hoeveelheid die 
reeds is vastgesteld voor dat 
verkoopseizoen.
5. De actualisering wordt verricht 
alvorens er een aanvullende hoeveelheid 
wordt vastgesteld en er daarvoor 
invoercertificaten worden afgegeven. Een 
groot deel van de invoercertificaten voor 
de aanvullende hoeveelheid, maximaal 
70%, wordt elk verkoopseizoen uiterlijk 
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eind november afgegeven. De 
invoercertificaten voor de helft van de rest 
van de aanvullende hoeveelheid worden 
uiterlijk eind februari afgegeven en de 
overige invoercertificaten worden uiterlijk 
eind mei afgegeven.
6. De invoercertificaten voor een 
eventuele resterende aanvullende 
hoeveelheid worden uiterlijk op 30 
september van elk verkoopseizoen 
afgegeven. De invoercertificaten die 
overeenkomstig dit lid worden afgegeven, 
zijn geldig voor de eerste drie maanden 
van het volgende verkoopseizoen.
7. De Commissie kan de in lid 1 bedoelde 
Europese voorzieningsbehoefte, samen en 
tegelijk met de quota voor bieten en 
isoglucose, in om het even welk 
verkoopseizoen verminderen indien zij 
verwacht dat het totale aanbod aan suiker 
en isoglucose de vraag aanzienlijk zal 
overstijgen. De vermindering wordt 
doorgevoerd door een gemeenschappelijk 
percentage dat op zowel de Europese 
voorzieningsbehoefte als op de quota voor 
bieten en isoglucose wordt toegepast.

Or. en

Amendement 1925
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Voltijdraffinaderijen – exclusief recht op 
de invoer van ruwe suiker gedurende drie 

maanden
1. Vanaf het begin van het verkoopseizoen 
voor suiker 2015-2016 op 1 oktober 2015 
tot het eind van het verkoopseizoen 2019-
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2020 voor suiker op 30 september 2020 
hebben voltijdraffinaderijen als 
gedefinieerd in bijlage II, deel I bis [C1], 
gedurende de eerste drie maanden van elk 
verkoopseizoen (van 1 oktober tot en met 
31 december) het exclusieve recht op de 
invoer van ruwe suiker voor raffinage, tot 
maximaal 2 489 735 ton aan 
invoercertificaten, uitgedrukt in witte 
suiker.
2. Om te garanderen dat de ingevoerde 
suiker voor raffinage overeenkomstig deze 
subsectie wordt geraffineerd, kan de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 160 
het volgende vaststellen:
a) bepaalde definities voor de werking van 
de in lid 1 bedoelde invoerregelingen;
b) de voorwaarden en vereisten waaraan 
een marktdeelnemer moet voldoen om een 
aanvraag voor een invoercertificaat in te 
dienen, inclusief inzake het stellen van 
een zekerheid;
c) de voorschriften inzake toe te passen 
administratieve sancties.
3. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
artikel 162, lid 2, de nodige voorschriften 
vaststellen inzake de bewijsstukken die 
moeten worden overgelegd met betrekking 
tot de vereisten en verplichtingen waaraan 
de invoerders, en met name 
voltijdraffinaderijen, moeten voldoen. 
[C1] amendement 424 van Dantin –
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 
1234/2007 van de Raad.

Or. en

Motivering

Om het evenwicht tussen binnenlandse en ingevoerde suiker te behouden, wordt hier artikel 
153 van Verordeningen (EG) nr. 1234/2007 en nr. 361/2008 geamendeerd om de huidige 
situatie te handhaven, die voltijdraffinaderijen gedurende drie maanden een exclusief recht 
geeft, met een iets andere bewoording met het oog op meer rechtszekerheid. De 2 489 735 ton 
komen uit Verordening (EG) nr. 361/2008 en moeten worden gezien als een limiet, niet als 
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een streefcijfer.

Amendement 1926
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Voltijdraffinaderijen – exclusief recht op 
de invoer van ruwe rietsuiker gedurende 

drie maanden
1. Vanaf het begin van het verkoopseizoen 
voor suiker 2015-2016 op 1 oktober 2015 
tot het eind van het verkoopseizoen 2019-
2020 voor suiker op 30 september 2020 
hebben voltijdraffinaderijen als 
gedefinieerd in bijlage II, deel I bis, 
gedurende de eerste drie maanden van elk 
verkoopseizoen (van 1 oktober tot en met 
31 december) het exclusieve recht op de 
invoer van ruwe rietsuiker voor raffinage, 
in hoeveelheden overeenkomstig 
invoercertificaten tot maximaal 2 489 735 
ton, uitgedrukt in witte suiker.
2. Om te garanderen dat de voor raffinage 
bestemde ingevoerde suiker 
overeenkomstig deze sectie wordt 
geraffineerd, kan de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 160 het volgende vaststellen:
a) bepaalde definities voor de werking van 
de in lid 1 bedoelde invoerregelingen;
b) de voorwaarden en vereisten waaraan 
een marktdeelnemer moet voldoen om een 
aanvraag voor een invoercertificaat in te 
dienen, inclusief inzake het stellen van 
een zekerheid;
c) de voorschriften inzake toe te passen 
administratieve sancties.
3. De Commissie kan middels 
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uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
artikel 162, lid 2, de nodige voorschriften 
vaststellen inzake de bewijsstukken die 
moeten worden overgelegd met betrekking 
tot de vereisten en verplichtingen waaraan 
de invoerders, en met name 
voltijdraffinaderijen, moeten voldoen.

Or. pl

Amendement 1927
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Voltijdraffinaderijen – exclusieve periode 

van drie maanden voor de invoer van 
ruwe suiker voor raffinage

1. Tot 30 september 2020 en gedurende de 
eerste drie maanden van het 
verkoopseizoen (van 1 oktober tot en met 
31 december) hebben voltijdraffinaderijen 
als gedefinieerd in bijlage II, deel I bis 
(nieuw), exclusieve toegang tot 
invoercertificaten voor ruwe suiker voor 
raffinage tot maximaal 2 489 735 ton aan 
invoercertificaten, uitgedrukt in witte 
suiker.
2. Omdat moet worden gegarandeerd dat 
de voor raffinage bestemde ingevoerde 
suiker overeenkomstig deze subsectie 
wordt geraffineerd, kan de Commissie 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 160 het volgende 
vaststellen:
a) bepaalde definities voor de werking van 
de in lid 1 bedoelde invoerregelingen;
b) de voorwaarden en vereisten waaraan 
een marktdeelnemer moet voldoen om een 
aanvraag voor een invoercertificaat in te 
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dienen, inclusief inzake het stellen van 
een zekerheid;
c) de voorschriften inzake toe te passen 
administratieve sancties.
3. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
de onderzoeksprocedure van artikel 162, 
lid 2, de nodige voorschriften vaststellen 
inzake de bewijsstukken die moeten 
worden overgelegd met betrekking tot de 
vereisten en verplichtingen waaraan de 
invoerders, en met name 
voltijdraffinaderijen, moeten voldoen.

Or. fr

Amendement 1928
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Voltijdraffinaderijen – exclusieve periode 

van drie maanden voor de invoer van 
ruwe suiker voor raffinage

1. Tot 30 september 2020 en gedurende de 
eerste drie maanden van het 
verkoopseizoen (van 1 oktober tot en met 
31 december) hebben voltijdraffinaderijen 
als gedefinieerd in bijlage II, deel I bis, 
exclusieve toegang tot invoercertificaten 
voor ruwe suiker voor raffinage tot 
maximaal 2 489 735 ton aan 
invoercertificaten, uitgedrukt in witte 
suiker.
2. Omdat moet worden gegarandeerd dat 
suiker voor raffinage overeenkomstig deze 
subsectie wordt geraffineerd, kan de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 160 
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het volgende vaststellen:
a) bepaalde definities voor de werking van 
de in lid 1 bedoelde invoerregelingen; b) 
de voorwaarden en vereisten waaraan een 
marktdeelnemer moet voldoen om een 
aanvraag voor een invoercertificaat in te 
dienen, inclusief inzake het stellen van 
een zekerheid; c) de voorschriften inzake 
toe te passen administratieve sancties.
3. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
de onderzoeksprocedure van artikel 162, 
lid 2, de nodige voorschriften vaststellen 
inzake de bewijsstukken die moeten 
worden overgelegd met betrekking tot de 
vereisten en verplichtingen waaraan de 
invoerders, en met name 
voltijdraffinaderijen, moeten voldoen.

Or. fr

Motivering

Dit sluit aan bij de huidige situatie, waarbij voltijdraffinaderijen een exclusieve periode van 
drie maanden wordt verleend en raffinage wordt opengesteld voor niet-traditionele 
raffinaderijen, rekening houdend met de aanvullende hoeveelheid ruwe suiker die 
beschikbaar komt door de toepassing van recente bilaterale handelsovereenkomsten die in 
2013 in werking zullen treden. Voorts moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 
handhaving van de limiet van 2 489 735 ton om het evenwicht tussen binnenlandse en 
ingevoerde suiker te behouden.

Amendement 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Schorsing van invoerrechten in de 

suikersector
1. Om de grondstofvoorziening die nodig 
is voor de vervaardiging van de in artikel 
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101 quaterdecies, lid 2, bedoelde 
producten, te garanderen, kan de 
Commissie tot het einde van 
quotaregeling, middels 
uitvoeringshandelingen, de toepassing 
van de invoerrechten voor de volgende 
producten geheel of gedeeltelijk schorsen:
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.
2. De in lid 1 bedoelde schorsing van de 
invoerrechten gaat automatisch in zodra 
de meegedeelde EU-prijs voor witte suiker 
150% van de referentieprijs bedraagt. Het 
normale invoerrecht wordt automatisch 
opnieuw geheven wanneer de EU-prijs tot 
onder 150% van de referentieprijs daalt.

Or. en

Motivering

Om buitensporige volatiliteit te voorkomen is een trigger van 150% van de EU-
referentieprijs, d.w.z. 606,6 euro per ton, noodzakelijk. Aanvullende invoer in geval van 
voorzieningstekorten zal in de druk op de markt verlichten en een positief effect hebben op de 
concurrentie aan de aanbodzijde in de EU, die momenteel te zeer geconcentreerd is.

Amendement 1930
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Schorsing van invoerrechten in de 
suikersector
1. Om de grondstofvoorziening die nodig 
is voor de vervaardiging van de in artikel 
101 quaterdecies, lid 2, bedoelde 
producten, te garanderen, kan de 
Commissie tot het einde van 
quotaregeling, middels 
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uitvoeringshandelingen, de toepassing 
van de invoerrechten voor de volgende 
producten geheel of gedeeltelijk schorsen:
suiker van GN-code 1701;
isoglucose van de GN-codes 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 en 1702 90 30.
2. De in lid 1 bedoelde schorsing van de 
invoerrechten gaat automatisch in zodra 
de meegedeelde EU-prijs voor witte suiker 
150% van de referentieprijs bedraagt. Het 
normale invoerrecht wordt automatisch 
opnieuw geheven wanneer de EU-prijs tot 
onder 150% van de referentieprijs daalt.

Or. en

Amendement 1931
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 ter
Schorsing van de invoerrechten op 

aanvullende hoeveelheden rietsuiker voor 
raffinage

1. De invoerrechten op aanvullende 
hoeveelheden rietsuiker voor raffinage 
worden geschorst voor de aanvullende 
hoeveelheden die nodig zijn om de 
voorziening van voltijdraffinaderijen in 
het desbetreffende verkoopseizoen te 
garanderen.
2. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de in lid 1 
bedoelde aanvullende hoeveelheden vast 
als het verschil tussen de in artikel 130 bis 
bedoelde traditionele 
voorzieningsbehoefte en de raming van 
het aanbod aan rietsuiker voor raffinage 
in het desbetreffende verkoopseizoen.



AM\907936NL.doc 77/171 PE492.804v01-00

NL

3. Aan het begin van elk verkoopseizoen 
maakt de Commissie een raming van het 
aanbod aan rietsuiker voor raffinage, die 
wordt geactualiseerd met het oog op de 
hoeveelheid rietsuiker die in de loop van 
dat verkoopseizoen moet worden 
ingevoerd. Die actualisering wordt 
verricht alvorens de aanvullende 
hoeveelheid wordt toegewezen en de 
invoercertificaten voor die hoeveelheid 
worden afgegeven.
4. Uiterlijk in november van het 
desbetreffende verkoopseizoen geeft de 
Commissie invoercertificaten af voor 70% 
van de suiker voor raffinage die deel 
uitmaakt van de aanvullende hoeveelheid. 
De invoercertificaten voor de eerste helft 
van de rest van de aanvullende 
hoeveelheid worden eind februari van dat 
verkoopseizoen afgegeven, die voor de 
tweede helft eind mei. 
5. Als na de actualisering van de raming 
wordt vastgesteld dat de aanvullende 
hoeveelheid moet worden verhoogd, wordt 
het verschil tussen die verhoging en de 
oorspronkelijk vastgestelde hoeveelheid 
voor het eind van het desbetreffende 
verkoopseizoen toegewezen door de afgifte 
van certificaten, die ook tijdens de eerste 
drie maanden van volgende 
verkoopseizoen geldig blijven.

Or. bg

Motivering

Om volledig in de traditionele voorzieningsbehoefte te kunnen voorzien met invoer zonder dat 
de prijs van ruwe suiker sterk stijgt door een hoger recht op de aanvullende hoeveelheid, 
moet ook deze vrij van rechten zijn, net zoals de invoer uit landen die tariefpreferenties 
genieten. Zo krijgen voltijdraffinaderijen een gegarandeerde toegang tot ruwe suiker en 
worden gunstige omstandigheden geschapen voor vrije concurrentie en een vermindering van 
de prijzen van het eindproduct.

Amendement 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 130 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 ter
1. Vóór 31 december 2013 stelt de 
Commissie middels een 
uitvoeringshandeling een herzien 
gemeenschappelijk douanetarief voor de 
volgende producten voor:
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.
Om een vergelijkbaar 
beschermingsniveau te bieden, wordt bij 
de nieuwe tarieven voor suiker rekening 
gehouden met het verschil tussen de 
referentieprijzen voor en na de 
hervorming van 2006.
2. Voordat de quotaregeling afloopt, dient 
de Commissie een voorstel in voor de 
verdere afschaffing van invoerrechten op 
de in het eerste lid van dit artikel vermelde 
producten.

Or. en

Motivering

Tot opheffing van de suikerquota moet het tarief worden verlaagd om een gelijk niveau van 
bescherming te bieden als vóór de suikerhervorming van 2006. De opheffing van de 
suikerquota echter 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. De Commissie wordt 
verzocht vóór de opheffing van de quota, d.w.z. vóór 31 september 2015, een voorstel in te 
dienen.

Amendement 1933
Paolo Bartolozzi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 130 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 ter
1. Vóór 31 december 2013 stelt de 
Commissie middels een 
uitvoeringshandeling een herzien 
gemeenschappelijk douanetarief voor de 
volgende producten voor:
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.
Om een vergelijkbaar 
beschermingsniveau te bieden, wordt bij 
de nieuwe tarieven voor suiker rekening 
gehouden met het verschil tussen de 
referentieprijzen voor en na de 
hervorming van 2006.
2. Voordat de quotaregeling afloopt, dient 
de Commissie een voorstel in voor de 
verdere afschaffing van invoerrechten op 
de in het eerste lid van dit artikel vermelde 
producten.

Or. en

Amendement 1934
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 quater
1. Vóór 1 januari 2014 stelt de Commissie 
middels een uitvoeringshandeling een 
herzien gemeenschappelijk douanetarief 
voor de producten van GN-code 1701 
voor.
De nieuwe tarieven voor ruwe en witte 
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suiker zijn niet hoger dan 50% van de 
referentieprijs voor de respectieve 
producten.
2. Uiterlijk op 30 september 2015 
presenteert de Commissie een onderzoek 
van het effect van de volledige afschaffing 
van de invoertarieven op de in het eerste 
lid van dit artikel vermelde producten op 
het concurrentievermogen van de 
voedselketen in de EU.

Or. en

Amendement 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Deel III – Hoofdstuk 6 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Export refunds Bepalingen betreffende uitvoer

Or. en

Amendement 1936
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Deel III – Hoofdstuk 6 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoerrestituties Voorschriften betreffende uitvoer

Or. fr

Amendement 1937
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 133

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Amendement 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 133

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 133

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1940
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 133

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen
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Or. fr

Amendement 1941
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 133

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1942
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 133

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1943
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zover nodig om te kunnen 
uitvoeren op basis van de noteringen of de 
prijzen op de wereldmarkt en binnen de 
grenzen die voortvloeien uit de 
overeenkomsten die op grond van artikel 
218 van het Verdrag zijn gesloten, kan het 
verschil tussen deze noteringen of prijzen 
en de prijzen in de Unie worden overbrugd 

1. Voor zover nodig om te kunnen 
uitvoeren op basis van de noteringen of de 
prijzen op de wereldmarkt en totdat de 
uitvoerrestituties afgeschaft zijn, kan het 
verschil tussen deze noteringen of prijzen 
en de prijzen in de Unie worden overbrugd 
door een restitutie bij uitvoer voor:
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door een restitutie bij uitvoer voor:

Or. en

Motivering

Het is belangrijk erop te wijzen dat uitvoerrestituties als instrument zullen verdwijnen. Dit 
vormde lange tijd een integraal onderdeel van de WTO-benadering van de EU, en het gebruik 
van restituties moet ongeacht de besprekingen in de WTO geleidelijk worden afgeschaft.

Amendement 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zover nodig om te kunnen 
uitvoeren op basis van de noteringen of de 
prijzen op de wereldmarkt en binnen de 
grenzen die voortvloeien uit de 
overeenkomsten die op grond van artikel 
218 van het Verdrag zijn gesloten, kan het 
verschil tussen deze noteringen of prijzen 
en de prijzen in de Unie worden overbrugd 
door een restitutie bij uitvoer voor:

1. Voor zover nodig om te kunnen 
uitvoeren op basis van de noteringen of de 
prijzen op de wereldmarkt en binnen de 
grenzen die voortvloeien uit de 
overeenkomsten die volgens artikel 218 
van het Verdrag zijn gesloten, kan, als de 
situatie op de markt voor bepaalde 
producten bijzonder moeilijk is, het 
verschil tussen deze noteringen of prijzen 
en de prijzen in de Unie worden overbrugd 
door een restitutie bij uitvoer voor:

Or. pl

Motivering

Gezien de algemene afname van de uitvoerrestituties in de EU moet een inspanning worden 
gedaan om deze slechts toe te kennen in bijzonder moeilijke situaties of als de markt voor de 
desbetreffende producten in een crisis verkeert.

Amendement 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zover nodig om te kunnen 
uitvoeren op basis van de noteringen of de 
prijzen op de wereldmarkt en binnen de 
grenzen die voortvloeien uit de 
overeenkomsten die op grond van artikel 
218 van het Verdrag zijn gesloten, kan het 
verschil tussen deze noteringen of prijzen 
en de prijzen in de Unie worden overbrugd 
door een restitutie bij uitvoer voor:

1. Voor zover nodig om te kunnen 
uitvoeren op basis van de noteringen of de 
prijzen op de wereldmarkt, binnen de 
grenzen die voortvloeien uit de 
overeenkomsten die op grond van artikel 
218 van het Verdrag zijn gesloten en met 
inachtneming van de in artikel 3, lid 5, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie vervatte beginselen, kan het verschil 
tussen deze noteringen of prijzen en de 
prijzen in de Unie worden overbrugd door 
een restitutie bij uitvoer voor:

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 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zover nodig om te kunnen 
uitvoeren op basis van de noteringen of de 
prijzen op de wereldmarkt en binnen de 
grenzen die voortvloeien uit de 
overeenkomsten die op grond van artikel 
218 van het Verdrag zijn gesloten, kan het 
verschil tussen deze noteringen of prijzen 
en de prijzen in de Unie worden overbrugd 
door een restitutie bij uitvoer voor:

1. De onder dit hoofdstuk vallende
uitvoerrestituties zijn alleen van 
toepassing in samenhang met artikel 154 
van de onderhavige verordening. Voor 
zover nodig om te kunnen uitvoeren op 
basis van de noteringen of de prijzen op de 
wereldmarkt en binnen de grenzen die 
voortvloeien uit de overeenkomsten die op 
grond van artikel 218 van het Verdrag zijn 
gesloten, kan het verschil tussen deze 
noteringen of prijzen en de prijzen in de 
Unie worden overbrugd door een restitutie 
bij uitvoer voor:

Or. de
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Amendement 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de onder a), i) ii) iii), v) en vii), van dit 
lid genoemde producten die bestemd zijn 
om overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1216/2009 van de Raad van 
30 november 2009 tot vaststelling van de 
handelsregeling voor bepaalde, door 
verwerking van landbouwproducten 
verkregen goederen in de vorm van 
verwerkte goederen te worden uitgevoerd 
of om te worden uitgevoerd in de vorm van 
de in bijlage I, deel X, onder b), genoemde 
suikerhoudende producten.

b) de onder a), i) ii) iii), v) en vii), van dit 
lid genoemde producten die bestemd zijn 
om overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1216/2009 van de Raad van 
30 november 2009 tot vaststelling van de 
handelsregeling voor bepaalde, door 
verwerking van landbouwproducten 
verkregen goederen46 in de vorm van 
verwerkte goederen te worden uitgevoerd, 
met inbegrip van producten die worden 
uitgevoerd in de vorm van producten die 
niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen, 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
578/2010 van de Commissie van 29 juni 
2010, of om te worden uitgevoerd in de 
vorm van de in bijlage I, deel X, onder b), 
genoemde suikerhoudende producten.

Or. es

Motivering

Bepaalde goederen, waaronder commercieel zeer gevoelige producten, worden uitgevoerd in 
de vorm van producten die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen en waarop niet 
Verordening (EG) nr. 1216/2009, maar Verordening (EU) nr. 578/2010 van toepassing is. 
Een rechtstreekse verwijzing naar Verordening (EG) nr. 1216/2009 kan verwarring scheppen 
bij bedrijven, die zouden kunnen denken dat de uitvoerrestituties daar niet op van toepassing 
zijn.

Amendement 1948
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De maximale restitutie voor de in lid 
1 bedoelde producten bedraagt 0 euro.

Or. de

Motivering

De afgelopen jaren zijn de uitvoerrestituties voor de meeste producten verminderd of tot nul 
herleid. Uitvoerrestituties zijn niet populair omdat zij de concurrentie verstoren, en dienen 
daarom slechts als crisishulp te worden gebruikt en op nul te worden vastgesteld.

Amendement 1949
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 134

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 134 Schrappen
Toewijzing van de hoeveelheden die met 

een uitvoerrestitutie kunnen worden 
uitgevoerd

De hoeveelheden die met een 
uitvoerrestitutie kunnen worden 
uitgevoerd, worden toegewezen volgens de 
methode:
a) die het best is aangepast aan de aard 
van het product en aan de situatie op de 
betrokken markt, zodat de beschikbare 
middelen zo doeltreffend mogelijk kunnen 
worden gebruikt, rekening houdend met 
de doeltreffendheid en de structuur van de 
uitvoer van de Unie en met de gevolgen 
van de uitvoer op het marktevenwicht, 
zonder dat dit leidt tot discriminatie tussen 
de betrokken marktdeelnemers, en met 
name tussen grote en kleine 
marktdeelnemers;
b) die, gezien de beheerseisen, 
administratief het minst belastend is voor 
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de marktdeelnemers.

Or. fr

Amendement 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 134

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 134 Schrappen
Toewijzing van de hoeveelheden die met 

een uitvoerrestitutie kunnen worden 
uitgevoerd

De hoeveelheden die met een 
uitvoerrestitutie kunnen worden 
uitgevoerd, worden toegewezen volgens de 
methode:
a) die het best is aangepast aan de aard 
van het product en aan de situatie op de 
betrokken markt, zodat de beschikbare 
middelen zo doeltreffend mogelijk kunnen 
worden gebruikt, rekening houdend met 
de doeltreffendheid en de structuur van de 
uitvoer van de Unie en met de gevolgen 
van de uitvoer op het marktevenwicht, 
zonder dat dit leidt tot discriminatie tussen 
de betrokken marktdeelnemers, en met 
name tussen grote en kleine 
marktdeelnemers;
b) die, gezien de beheerseisen, 
administratief het minst belastend is voor 
de marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Voorstel voor een verordening
Artikel 134

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 134 Schrappen
Toewijzing van de hoeveelheden die met 

een uitvoerrestitutie kunnen worden 
uitgevoerd

De hoeveelheden die met een 
uitvoerrestitutie kunnen worden 

uitgevoerd, worden toegewezen volgens de 
methode:

a) die het best is aangepast aan de aard 
van het product en aan de situatie op de 
betrokken markt, zodat de beschikbare 
middelen zo doeltreffend mogelijk kunnen 
worden gebruikt, rekening houdend met 
de doeltreffendheid en de structuur van de 
uitvoer van de Unie en met de gevolgen 
van de uitvoer op het marktevenwicht, 
zonder dat dit leidt tot discriminatie tussen 
de betrokken marktdeelnemers, en met 
name tussen grote en kleine 
marktdeelnemers;
b) die, gezien de beheerseisen, 
administratief het minst belastend is voor 
de marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 1952
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 134

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 134 Schrappen
Toewijzing van de hoeveelheden die met 

een uitvoerrestitutie kunnen worden 
uitgevoerd
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De hoeveelheden die met een 
uitvoerrestitutie kunnen worden 

uitgevoerd, worden toegewezen volgens de 
methode:

a) die het best is aangepast aan de aard 
van het product en aan de situatie op de 
betrokken markt, zodat de beschikbare 
middelen zo doeltreffend mogelijk kunnen 
worden gebruikt, rekening houdend met 
de doeltreffendheid en de structuur van de 
uitvoer van de Unie en met de gevolgen 
van de uitvoer op het marktevenwicht, 
zonder dat dit leidt tot discriminatie tussen 
de betrokken marktdeelnemers, en met 
name tussen grote en kleine 
marktdeelnemers;
b) die, gezien de beheerseisen, 
administratief het minst belastend is voor 
de marktdeelnemers.

Or. fr

Amendement 1953
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 134

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 134 Schrappen
Toewijzing van de hoeveelheden die met 

een uitvoerrestitutie kunnen worden 
uitgevoerd

De hoeveelheden die met een 
uitvoerrestitutie kunnen worden 

uitgevoerd, worden toegewezen volgens de 
methode:

a) die het best is aangepast aan de aard 
van het product en aan de situatie op de 
betrokken markt, zodat de beschikbare 
middelen zo doeltreffend mogelijk kunnen 
worden gebruikt, rekening houdend met 
de doeltreffendheid en de structuur van de 
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uitvoer van de Unie en met de gevolgen 
van de uitvoer op het marktevenwicht, 
zonder dat dit leidt tot discriminatie tussen 
de betrokken marktdeelnemers, en met 
name tussen grote en kleine 
marktdeelnemers;
b) die, gezien de beheerseisen, 
administratief het minst belastend is voor 
de marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 1954
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 135

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 135 Schrappen
Vaststelling van de uitvoerrestitutie

1. De uitvoerrestitutie voor een bepaald 
product is voor de hele Unie gelijk. Zij 
kan naargelang van de bestemming 
worden gedifferentieerd, met name indien 
dit noodzakelijk is wegens de situatie op 
de wereldmarkt, de specifieke vereisten 
van bepaalde markten of de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten.
2. Maatregelen inzake de vaststelling van 
de restituties worden door de Raad 
genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, 
van het Verdrag.

Or. fr

Amendement 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 135

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 135 Schrappen
Vaststelling van de uitvoerrestitutie

1. De uitvoerrestitutie voor een bepaald 
product is voor de hele Unie gelijk. Zij 
kan naargelang van de bestemming 
worden gedifferentieerd, met name indien 
dit noodzakelijk is wegens de situatie op 
de wereldmarkt, de specifieke vereisten 
van bepaalde markten of de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten.
2. Maatregelen inzake de vaststelling van 
de restituties worden door de Raad 
genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, 
van het Verdrag.

Or. en

Amendement 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 135

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 135 Schrappen
Vaststelling van de uitvoerrestitutie

1. De uitvoerrestitutie voor een bepaald 
product is voor de hele Unie gelijk. Zij 
kan naargelang van de bestemming 
worden gedifferentieerd, met name indien 
dit noodzakelijk is wegens de situatie op 
de wereldmarkt, de specifieke vereisten 
van bepaalde markten of de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
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gesloten overeenkomsten.
2. Maatregelen inzake de vaststelling van 
de restituties worden door de Raad 
genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, 
van het Verdrag.

Or. en

Amendement 1957
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 135

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 135 Schrappen
Vaststelling van de uitvoerrestituties

1. De uitvoerrestitutie voor een bepaald 
product is voor de hele Unie gelijk. Zij 
kan naargelang van de bestemming 
worden gedifferentieerd, met name indien 
dit noodzakelijk is wegens de situatie op 
de wereldmarkt, de specifieke vereisten 
van bepaalde markten of de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten.
2. Maatregelen inzake de vaststelling van 
de restituties worden door de Raad 
genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, 
van het Verdrag.

Or. fr

Amendement 1958
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 135
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 135 Schrappen
Vaststelling van de uitvoerrestituties

1. De uitvoerrestitutie voor een bepaald 
product is voor de hele Unie gelijk. Zij 
kan naargelang van de bestemming 
worden gedifferentieerd, met name indien 
dit noodzakelijk is wegens de situatie op 
de wereldmarkt, de specifieke vereisten 
van bepaalde markten of de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten.
2. Maatregelen inzake de vaststelling van 
de restituties worden door de Raad 
genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, 
van het Verdrag.

Or. en

Amendement 1959
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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, hoeveelheden enz. Wij willen 
niet dat de Raad maatregelen vaststelt ter bepaling van uitvoerrestituties. Daarom wordt 
artikel 135, lid 2, geschrapt.



PE492.804v01-00 94/171 AM\907936NL.doc

NL

Amendement 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In uitzonderlijke en naar behoren 
gemotiveerde gevallen wat granen betreft, 
kan de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
de in artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure verschillend niveaus 
van uitvoerrestituties naar gelang van de 
lidstaat vaststellen.

Or. pl

Motivering

Er moet worden bepaald dat uitvoerrestituties slechts in geselecteerde gebieden mogen 
worden gebruikt, net zoals overheidsinterventie op de granenmarkt.

Amendement 1961
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 136

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Amendement 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 136



AM\907936NL.doc 95/171 PE492.804v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 136

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1964
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 136

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Amendement 1965
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 136

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Amendement 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 137

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 137 Schrappen
Uitvoerrestituties voor levende dieren in 

de sector rundvlees
1. Met betrekking tot producten van de 
sector rundvlees wordt de restitutie bij 
uitvoer van levende dieren slechts 
toegekend en uitbetaald wanneer is 
voldaan aan de EU-wetgeving inzake het 
welzijn van dieren en meer in het 
bijzonder inzake de bescherming van 
dieren tijdens het vervoer.
2. Rekening houdend met de noodzaak de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen na te gaan 
of de uitbetaling van aan de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften gekoppelde 
uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde 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.
3. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van dit artikel vereiste 
maatregelen vaststellen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.
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Or. en

Amendement 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 137

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 137 Schrappen
Uitvoerrestituties voor levende dieren in 

de sector rundvlees
1) Met betrekking tot producten van de 
sector rundvlees wordt de restitutie bij 
uitvoer van levende dieren slechts 
toegekend en uitbetaald wanneer is 
voldaan aan de EU-wetgeving inzake het 
welzijn van dieren en meer in het 
bijzonder inzake de bescherming van 
dieren tijdens het vervoer.
2) Rekening houdend met de noodzaak de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen na te gaan 
of de uitbetaling van aan de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften gekoppelde 
uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde 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.
3) De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van dit artikel vereiste 
maatregelen vaststellen. Deze 
uitvoeringshandeling wordt 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
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aangenomen.

Or. de

Amendement 1968
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 137

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 137 Schrappen
Uitvoerrestituties voor levende dieren in 

de sector rundvlees
1. Met betrekking tot producten van de 
sector rundvlees wordt de restitutie bij 
uitvoer van levende dieren slechts 
toegekend en uitbetaald wanneer is 
voldaan aan de EU-wetgeving inzake het 
welzijn van dieren en meer in het 
bijzonder inzake de bescherming van 
dieren tijdens het vervoer.
2. Rekening houdend met de noodzaak de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen na te gaan 
of de uitbetaling van aan de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften gekoppelde 
uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde 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.
3. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van dit artikel vereiste 
maatregelen vaststellen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
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overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen;

Or. fr

Amendement 1969
Britta Reimers, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 137

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 137 Schrappen
Uitvoerrestituties voor levende dieren in 

de sector rundvlees
1. Met betrekking tot producten van de 
sector rundvlees wordt de restitutie bij 
uitvoer van levende dieren slechts 
toegekend en uitbetaald wanneer is 
voldaan aan de EU-wetgeving inzake het 
welzijn van dieren en meer in het 
bijzonder inzake de bescherming van 
dieren tijdens het vervoer.
2. Rekening houdend met de noodzaak de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen na te gaan 
of de uitbetaling van aan de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften gekoppelde 
uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde 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.
3. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van dit artikel vereiste 
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maatregelen vaststellen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en

Amendement 1970
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 137

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 137 Schrappen
Uitvoerrestituties voor levende dieren in 

de sector rundvlees
1. Met betrekking tot producten van de 
sector rundvlees wordt de restitutie bij 
uitvoer van levende dieren slechts 
toegekend en uitbetaald wanneer is 
voldaan aan de EU-wetgeving inzake het 
welzijn van dieren en meer in het 
bijzonder inzake de bescherming van 
dieren tijdens het vervoer.
2. Rekening houdend met de noodzaak de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen na te gaan 
of de uitbetaling van aan de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften gekoppelde 
uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde 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.
3. De Commissie kan middels 
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uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van dit artikel vereiste 
maatregelen vaststellen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en

Amendement 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoerrestituties voor levende dieren in 
de sector rundvlees

Uitvoer van levende dieren

Or. en

Amendement 1972
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoerrestituties voor levende dieren in de 
sector rundvlees

Voorschriften voor de uitvoer van levende 
dieren in de sector rundvlees

Or. fr

Amendement 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot producten van de 
sector rundvlees wordt de restitutie bij 
uitvoer van levende dieren slechts 
toegekend en uitbetaald wanneer is 
voldaan aan de EU-wetgeving inzake het 
welzijn van dieren en meer in het 
bijzonder inzake de bescherming van 
dieren tijdens het vervoer.

Schrappen

Or. en

Amendement 1974
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot producten van de 
sector rundvlees wordt de restitutie bij 
uitvoer van levende dieren slechts 
toegekend en uitbetaald wanneer is 
voldaan aan de EU-wetgeving inzake het 
welzijn van dieren en meer in het 
bijzonder inzake de bescherming van 
dieren tijdens het vervoer.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rekening houdend met de noodzaak de 
naleving van de 

2. Rekening houdend met de noodzaak de 
naleving van de 
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dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen na te gaan 
of de uitbetaling van aan de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften gekoppelde 
uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde 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.

dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
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 1976
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rekening houdend met de noodzaak de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen na te gaan 
of de uitbetaling van aan de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften gekoppelde 
uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde 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.

2. Rekening houdend met de noodzaak de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
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. fr
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Amendement 1977
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rekening houdend met de noodzaak de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen na te gaan of 
de uitbetaling van aan de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften gekoppelde 
uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde 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.

2. Rekening houdend met de noodzaak de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften door de 
exporteurs te bevorderen en de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen na te gaan of 
de uitbetaling van aan de naleving van 
dierenwelzijnsvoorschriften gekoppelde 
uitvoerrestituties correct heeft 
plaatsgevonden, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde 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, en om ervoor te zorgen dat 
in derde landen geproduceerde dierlijke 
producten aan de 
dierenwelzijnsvoorschriften van de Unie 
voldoen.

Or. en

Amendement 1978
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 138

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 138 Schrappen
Uitvoerbeperkingen

De naleving van de volumeverbintenissen 
die voortvloeien uit op grond van artikel 
218 van het Verdrag gesloten 
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overeenkomsten, wordt gegarandeerd op 
basis van de uitvoercertificaten die 
worden afgegeven voor de voor de 
betrokken producten geldende 
referentieperioden.
De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen die 
nodig zijn met het oog op de naleving van 
de volumeverbintenissen, onder meer in 
de vorm van het stopzetten of beperken 
van de afgifte van uitvoercertificaten 
wanneer deze verbintenissen worden of 
kunnen worden overschreden. Wat betreft 
de inachtneming van de verplichtingen 
die voortvloeien uit de WTO-
Overeenkomst inzake de landbouw, doet 
het aflopen van een referentieperiode 
geen afbreuk aan de geldigheidsduur van 
de uitvoercertificaten.

Or. fr

Amendement 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 138

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 138 Schrappen
Uitvoerbeperkingen

De naleving van de volumeverbintenissen 
die voortvloeien uit op grond van artikel 
218 van het Verdrag gesloten 
overeenkomsten, wordt gegarandeerd op 
basis van de uitvoercertificaten die 
worden afgegeven voor de voor de 
betrokken producten geldende 
referentieperioden.
De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen die 
nodig zijn met het oog op de naleving van 
de volumeverbintenissen, onder meer in 
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de vorm van het stopzetten of beperken 
van de afgifte van uitvoercertificaten 
wanneer deze verbintenissen worden of 
kunnen worden overschreden. Wat betreft 
de inachtneming van de verplichtingen 
die voortvloeien uit de WTO-
Overeenkomst inzake de landbouw, doet 
het aflopen van een referentieperiode 
geen afbreuk aan de geldigheidsduur van 
de uitvoercertificaten.

Or. en

Amendement 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 138

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 138 Schrappen
Uitvoerbeperkingen

De naleving van de volumeverbintenissen 
die voortvloeien uit op grond van artikel 
218 van het Verdrag gesloten 
overeenkomsten, wordt gegarandeerd op 
basis van de uitvoercertificaten die 
worden afgegeven voor de voor de 
betrokken producten geldende 
referentieperioden.
De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen die 
nodig zijn met het oog op de naleving van 
de volumeverbintenissen, onder meer in
de vorm van het stopzetten of beperken 
van de afgifte van uitvoercertificaten 
wanneer deze verbintenissen worden of 
kunnen worden overschreden. Wat betreft 
de inachtneming van de verplichtingen 
die voortvloeien uit de WTO-
Overeenkomst inzake de landbouw, doet 
het aflopen van een referentieperiode 
geen afbreuk aan de geldigheidsduur van 
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de uitvoercertificaten.

Or. en

Amendement 1981
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 138

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 138 Schrappen
Uitvoerbeperkingen

De naleving van de volumeverbintenissen 
die voortvloeien uit op grond van artikel 
218 van het Verdrag gesloten 
overeenkomsten, wordt gegarandeerd op 
basis van de uitvoercertificaten die 
worden afgegeven voor de voor de 
betrokken producten geldende 
referentieperioden.
De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen die 
nodig zijn met het oog op de naleving van 
de volumeverbintenissen, onder meer in 
de vorm van het stopzetten of beperken 
van de afgifte van uitvoercertificaten 
wanneer deze verbintenissen worden of 
kunnen worden overschreden. Wat betreft 
de inachtneming van de verplichtingen 
die voortvloeien uit de WTO-
Overeenkomst inzake de landbouw, doet 
het aflopen van een referentieperiode 
geen afbreuk aan de geldigheidsduur van 
de uitvoercertificaten.

Or. fr

Amendement 1982
Christofer Fjellner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 138

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 138 Schrappen
Uitvoerbeperkingen

De naleving van de volumeverbintenissen 
die voortvloeien uit op grond van artikel 
218 van het Verdrag gesloten 
overeenkomsten, wordt gegarandeerd op 
basis van de uitvoercertificaten die 
worden afgegeven voor de voor de 
betrokken producten geldende 
referentieperioden.
De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen die 
nodig zijn met het oog op de naleving van 
de volumeverbintenissen, onder meer in 
de vorm van het stopzetten of beperken 
van de afgifte van uitvoercertificaten 
wanneer deze verbintenissen worden of 
kunnen worden overschreden. Wat betreft 
de inachtneming van de verplichtingen 
die voortvloeien uit de WTO-
Overeenkomst inzake de landbouw, doet 
het aflopen van een referentieperiode 
geen afbreuk aan de geldigheidsduur van 
de uitvoercertificaten.

Or. en

Amendement 1983
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 139

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr
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Amendement 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 139

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 139

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1986
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 139

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Amendement 1987
Christofer Fjellner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 139

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie kan, middels 
gedelegeerde handelingen, verdere 
voorwaarden voor de toekenning van 
uitvoerrestituties vaststellen om 
verlegging van het handelsverkeer te 
voorkomen, met name op voorwaarde dat:
a) de restituties uitsluitend worden betaald 
voor producten van EU-oorsprong;
b) het restitutiebedrag voor ingevoerde 
producten beperkt is tot het bij invoer 
geïnde recht, indien dit lager is dan de 
geldende restitutie.

Or. es

Motivering

Dit nieuwe lid, dat de tekst moet afstemmen op het Verdrag van Lissabon, is zeer belangrijk. 
Als het niet in dit voorstel wordt opgenomen, is verlegging van het handelsverkeer mogelijk.

Amendement 1989
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 140

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 140 Schrappen
Uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig 

de onderzoeksprocedure
De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van deze sectie vereiste 
maatregelen vast, met name met 
betrekking tot:
a) de herverdeling van de hoeveelheden 
die kunnen worden uitgevoerd, maar niet 
zijn toegewezen of gebruikt;
b) de in artikel 133, lid 1, onder b), 
vermelde producten.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen;

Or. fr

Amendement 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 140

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 140 Schrappen
Uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig 

de onderzoeksprocedure
De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van deze sectie vereiste 
maatregelen vast, met name met 
betrekking tot:
(a) de herverdeling van de hoeveelheden 
die kunnen worden uitgevoerd, maar niet 
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zijn toegewezen of gebruikt;
(b) de in artikel 133, lid 1, onder b), 
vermelde producten.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en

Amendement 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 140

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 140 Schrappen
Uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig 

de onderzoeksprocedure
De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van deze sectie vereiste 
maatregelen vast, met name met 
betrekking tot:
(a) de herverdeling van de hoeveelheden 
die kunnen worden uitgevoerd, maar niet 
zijn toegewezen of gebruikt;
(b) de in artikel 133, lid 1, onder b), 
vermelde producten.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en

Amendement 1992
Patrick Le Hyaric



AM\907936NL.doc 113/171 PE492.804v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 140

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 140 Schrappen
Uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig 

de onderzoeksprocedure
De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van deze sectie vereiste 
maatregelen vast, met name met 
betrekking tot:
a) de herverdeling van de hoeveelheden 
die kunnen worden uitgevoerd, maar niet 
zijn toegewezen of gebruikt;
b) de in artikel 133, lid 1, onder b), 
vermelde producten.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen;

Or. fr

Amendement 1993
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 140

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 140 Schrappen
Uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig 

de onderzoeksprocedure
De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van deze sectie vereiste 
maatregelen vast, met name met 
betrekking tot:
a) de herverdeling van de hoeveelheden 
die kunnen worden uitgevoerd, maar niet 
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zijn toegewezen of gebruikt;
b) de in artikel 133, lid 1, onder b), 
vermelde producten.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en

Amendement 1994
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 141

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 141 Schrappen
Andere uitvoeringsbevoegdheden

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen coëfficiënten 
vaststellen voor de aanpassing van de 
uitvoerrestituties overeenkomstig de op 
grond van artikel 139, lid 6, aangenomen 
bepalingen.

Or. fr

Amendement 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 141

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 141 Schrappen
Andere uitvoeringsbevoegdheden

De Commissie kan middels 
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uitvoeringshandelingen coëfficiënten 
vaststellen voor de aanpassing van de 
uitvoerrestituties overeenkomstig de op 
grond van artikel 139, lid 6, aangenomen 
bepalingen.

Or. en

Amendement 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 141

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 141 Schrappen
Andere uitvoeringsbevoegdheden

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen coëfficiënten 
vaststellen voor de aanpassing van de 
uitvoerrestituties overeenkomstig de op 
grond van artikel 139, lid 6, aangenomen 
bepalingen.

Or. en

Amendement 1997
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 141

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 141 Schrappen
Andere uitvoeringsbevoegdheden

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen coëfficiënten 
vaststellen voor de aanpassing van de 
uitvoerrestituties overeenkomstig de op 
grond van artikel 139, lid 6, aangenomen 
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bepalingen.

Or. fr

Amendement 1998
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 141

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 141 Schrappen
Andere uitvoeringsbevoegdheden

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen coëfficiënten 
vaststellen voor de aanpassing van de 
uitvoerrestituties overeenkomstig de op 
grond van artikel 139, lid 6, aangenomen 
bepalingen.

Or. en

Amendement 1999
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 142

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 142 Schrappen
Schorsing van de regeling voor passieve 

veredeling
1. Wanneer de markt van de Unie wordt 
verstoord of dreigt te worden verstoord 
door regelingen voor passieve veredeling, 
kan de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen, op verzoek van 
een lidstaat of op eigen initiatief, het 
gebruik van de regelingen voor passieve 
veredeling geheel of gedeeltelijk schorsen 
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voor de producten van de sectoren 
granen, rijst, groenten en fruit, verwerkte 
groenten en fruit, wijn, rundvlees, 
varkensvlees, schapen- en geitenvlees en 
pluimveevlees. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.
Als de Commissie een dergelijk verzoek 
van een lidstaat ontvangt, neemt zij 
daarover binnen vijf werkdagen na 
ontvangst van het verzoek een besluit 
middels een uitvoeringshandeling. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.
Om naar behoren gemotiveerde redenen 
van urgentie neemt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 3, 
bedoelde procedure onverwijld 
uitvoeringshandelingen aan die 
onmiddellijk van toepassing zijn.
De genomen maatregelen worden 
onverwijld aan de lidstaten gemeld en zijn 
met onmiddellijke ingang van toepassing.
2. Voor zover dit voor de goede werking 
van de GMO nodig is, kunnen het 
Europees Parlement en de Raad, volgens 
de procedure van artikel 43, lid 2, van het 
Verdrag, het gebruik van regelingen voor 
passieve veredeling voor de in lid 1 
genoemde producten geheel of 
gedeeltelijk verbieden.

Or. en

Amendement 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 143 bis
Relevante markt

1. Middels vaststelling van de relevante 
markt kunnen de grenzen van de 
mededinging tussen ondernemingen 
worden vastgesteld en afgebakend. Het 
gaat hierbij om twee elkaar aanvullende 
dimensies:
a) de relevante productmarkt: onder 
"productmarkt" wordt voor doeleinden 
van dit hoofdstuk verstaan de markt die 
alle producten en/of diensten bevat die op 
grond van hun kenmerken, hun prijzen en 
het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, 
door de consument als onderling 
verwisselbaar of substitueerbaar worden 
beschouwd;
b) relevante geografische markt: onder 
"geografische markt" wordt voor de 
toepassing van dit hoofdstuk verstaan de 
markt die het gebied omvat waarbinnen 
de betrokken ondernemingen een rol 
spelen in de vraag naar en het aanbod 
van de relevante goederen, waarbinnen de 
concurrentievoorwaarden voldoende 
homogeen zijn en dat van aangrenzende 
gebieden kan worden onderscheiden 
doordat daar duidelijk afwijkende 
concurrentievoorwaarden heersen.
2. Voor de vaststelling van de relevante 
markt zijn navolgende beginselen van 
toepassing:
a) de relevante productmarkt voor 
plantaardige en dierlijke producten wordt, 
ingeval van niet-verwerkte producten, in 
de eerste plaats op soortenniveau 
geanalyseerd; analyses op een lager 
niveau dienen naar behoren met redenen 
te worden omkleed;
b) de relevante geografische markt wordt 
per geval bekeken en wordt naar behoren 
gemotiveerd naar gelang van de 
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bijzondere omstandigheden van elk geval.

Or. en

Motivering

Het voorstel in amendement 370 van de rapporteur om de Unie in eerste instantie als de 
relevante geografische markt te beschouwen, zou ertoe leiden dat er vrijwel nooit invloed op 
de concurrentie is. De relevante geografische markt moet rekening houdend met de specifieke 
elementen van het geval worden vastgesteld.

Amendement 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 143 ter
Machtspositie

Onder "machtspositie" wordt voor de 
doeleinden van dit hoofdstuk verstaan het 
feit dat een onderneming een dusdanige 
economische machtspositie inneemt dat 
deze daardoor de instandhouding van een 
daadwerkelijke mededinging op de 
relevante markt kan belemmeren en zich 
in belangrijke mate onafhankelijk 
gedragen kan tegenover haar 
concurrenten, haar afnemers en, 
uiteindelijk, de consumenten.

Or. en

Motivering

Het tweede deel van amendement 371 van de rapporteur wordt irrelevant geacht en wordt 
daarom geschrapt. De verschillende marktdeelnemers in de voedselvoorzieningsketen zijn 
niet noodzakelijk op dezelfde markt (productmarkt en geografische markt actief). Daarom 
heeft het economisch gezien geen zin hun marktaandelen te vergelijken om na te gaan of de 
producentenorganisaties een machtspositie hebben.
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Amendement 2002
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op de 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
van landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 
verenigingen, krachtens artikel 106 van 
deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze, zonder de verplichting in te 
houden identieke prijzen toe te passen,
betrekking hebben op de productie of de 
verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen
of verwerken van landbouwproducten, 
tenzij de mededinging op deze wijze wordt 
uitgesloten of de doelstellingen van
artikel 39 van het Verdrag in gevaar 
worden gebracht.

Met name de overeenkomsten, besluiten en 
gedragingen van landbouwers, 
verenigingen van landbouwers of unies van 
deze verenigingen, overeenkomstig artikel 
106 van deze verordening erkende 
producentenorganisaties of
overeenkomstig artikel 107 van deze 
verordening erkende unies van 
producentenorganisaties, voor zover deze 
betrekking hebben op de productie of de 
verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke
installaties voor het opslaan of behandelen
van landbouwproducten, tenzij de 
mededinging op deze wijze volledig wordt 
uitgesloten, worden geacht de 
verwezenlijking van de in artikel 39 van 
het Verdrag genoemde doelstellingen na te 
steven.

Or. fr

Amendement 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op de 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
van landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 

Met name de overeenkomsten, besluiten en
onderling afgestemde gedragingen van 
landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 
verenigingen, krachtens artikel 106 van 
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verenigingen, krachtens artikel 106 van 
deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze, zonder de verplichting in te 
houden identieke prijzen toe te passen,
betrekking hebben op de productie of de 
verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen of 
verwerken van landbouwproducten, tenzij 
de mededinging op deze wijze wordt 
uitgesloten of de doelstellingen van 
artikel 39 van het Verdrag in gevaar 
worden gebracht.

deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties 
betrekking hebben op de productie of de 
verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen of 
verwerken van landbouwproducten of de
uitvoering van gezamenlijke maatregelen 
om economische risico's te voorkomen en 
ermee om te gaan, met name het in artikel 
109 quater bedoelde compensatiefonds, 
worden geacht noodzakelijk te zijn om de
doelstellingen van artikel 39 van het 
Verdrag te verwezenlijken.

Or. fr

Amendement 2004
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op de
overeenkomsten, besluiten en gedragingen
van landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 
verenigingen, krachtens artikel 106 van 
deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze, zonder de verplichting in te 
houden identieke prijzen toe te passen,
betrekking hebben op de productie of de 
verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen of 
verwerken van landbouwproducten, tenzij 
de mededinging op deze wijze wordt 
uitgesloten of de doelstellingen van 

Met name het volgende wordt geacht 
noodzakelijk te zijn om de in artikel 39
van het Verdrag bedoelde doelstellingen te 
verwezenlijken: overeenkomsten, besluiten 
en gedragingen die zijn overeengekomen 
door producenten, krachtens artikel 106 
van deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze betrekking hebben op de
verwezenlijking van de doelstellingen van 
artikel 106 van deze verordening, de
productie of de verkoop van 
landbouwproducten of het gebruik van 
gemeenschappelijke installaties voor het 
opslaan, behandelen of verwerken van 
landbouwproducten.
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artikel 39 van het Verdrag in gevaar 
worden gebracht.

Or. it

Amendement 2005
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op de 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
van landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 
verenigingen, krachtens artikel 106 van 
deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze, zonder de verplichting in te 
houden identieke prijzen toe te passen, 
betrekking hebben op de productie of de 
verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen of 
verwerken van landbouwproducten, tenzij 
de mededinging op deze wijze wordt 
uitgesloten of de doelstellingen van 
artikel 39 van het Verdrag in gevaar 
worden gebracht.

Met name worden de overeenkomsten, 
besluiten en gedragingen van landbouwers, 
verenigingen van landbouwers of unies van 
deze verenigingen, krachtens artikel 106 
van deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze, zonder de verplichting in te 
houden identieke prijzen toe te passen, 
betrekking hebben op de productie of de 
verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen of 
verwerken van landbouwproducten,
verondersteld de doelstellingen van artikel 
39 van het Verdrag na te streven, tenzij de 
mededinging op deze wijze wordt 
uitgesloten of de voornaamste
doelstellingen van artikel 39 van het 
Verdrag in gevaar worden gebracht.

Or. en

Motivering

ER moet worden verduidelijkt dat overeenkomsten enz. van producentenorganisaties worden 
verondersteld aan de in artikel 39 VWEU vastgelegde doelstellingen van het GLB te voldoen. 
Zo komt de bewijslast bij de Commissie te liggen en krijgen landbouwbedrijven meer 
rechtszekerheid. Voort moet erop worden gewezen dat alleen de "voornaamste" doelstellingen 
van het GLB niet in gevaar mogen worden gebracht.
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Amendement 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op de 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
van landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 
verenigingen, krachtens artikel 106 van 
deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze, zonder de verplichting in te 
houden identieke prijzen toe te passen, 
betrekking hebben op de productie of de 
verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen of 
verwerken van landbouwproducten, tenzij 
de mededinging op deze wijze wordt 
uitgesloten of de doelstellingen van 
artikel 39 van het Verdrag in gevaar 
worden gebracht.

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op de 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
van landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 
verenigingen, voor zover deze, zonder de 
verplichting in te houden identieke prijzen 
toe te passen, betrekking hebben op de 
productie of de verkoop van 
landbouwproducten of het gebruik van 
gemeenschappelijke installaties voor het 
opslaan, behandelen of verwerken van 
landbouwproducten, tenzij de mededinging 
op deze wijze wordt uitgesloten of de 
doelstellingen van artikel 39 van het 
Verdrag in gevaar worden gebracht.

Or. es

Amendement 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op de 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
van landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op de 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
van landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 
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verenigingen, krachtens artikel 106 van 
deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze, zonder de verplichting in te 
houden identieke prijzen toe te passen, 
betrekking hebben op de productie of de
verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen of 
verwerken van landbouwproducten, tenzij 
de mededinging op deze wijze wordt 
uitgesloten of de doelstellingen van 
artikel 39 van het Verdrag in gevaar 
worden gebracht.

verenigingen, voor zover deze, zonder de 
verplichting in te houden identieke prijzen 
toe te passen, betrekking hebben op de 
productie of de verkoop van 
landbouwproducten of het gebruik van 
gemeenschappelijke installaties voor het 
opslaan, behandelen of verwerken van 
landbouwproducten, tenzij de mededinging 
op deze wijze wordt uitgesloten of de 
doelstellingen van artikel 39 van het 
Verdrag in gevaar worden gebracht.

Or. es

Motivering

Dit sluit aan bij het amendement op artikel 145 waardoor producentenorganisaties en unies 
van producentenorganisaties worden opgenomen.

Amendement 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op de 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
van landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 
verenigingen, krachtens artikel 106 van 
deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze, zonder de verplichting in te 
houden identieke prijzen toe te passen,
betrekking hebben op de productie of de 
verkoop van landbouwproducten of het 

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op de 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
van landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 
verenigingen, krachtens artikel 106 van 
deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze betrekking hebben op de 
productie of de verkoop van 
landbouwproducten of het gebruik van 
gemeenschappelijke installaties voor het 
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gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen of 
verwerken van landbouwproducten, tenzij 
de mededinging op deze wijze wordt 
uitgesloten of de doelstellingen van 
artikel 39 van het Verdrag in gevaar 
worden gebracht.

opslaan, behandelen of verwerken van 
landbouwproducten, tenzij de mededinging 
op deze wijze wordt uitgesloten of de 
doelstellingen van artikel 39 van het 
Verdrag in gevaar worden gebracht.

Or. en

Amendement 2009
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 
niet van toepassing op de in artikel 143, lid 
1, van deze verordening bedoelde 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
die vereist zijn voor de verwezenlijking 
van de in artikel 39 van het Verdrag 
omschreven doelstellingen.

1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 
niet van toepassing op de in artikel 143, lid 
1, van deze verordening bedoelde 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
die vereist zijn voor de verwezenlijking 
van de in deze verordening omschreven 
doelstellingen inzake milieu, klimaat, 
diergezondheid, dierenwelzijn, 
voedselveiligheid en duurzaamheid en de 
in artikel 39 van het Verdrag omschreven 
doelstellingen.

Or. en

Amendement 2010
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 
niet van toepassing op de in artikel 143, lid 
1, van deze verordening bedoelde 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 

1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 
niet van toepassing op de in artikel 143, lid 
1, van deze verordening bedoelde 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
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die vereist zijn voor de verwezenlijking 
van de in artikel 39 van het Verdrag 
omschreven doelstellingen.

die vereist zijn voor de verwezenlijking 
van de voornaamste in artikel 39 van het 
Verdrag omschreven doelstellingen.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat toegestane overeenkomsten van producentenorganisaties 
enz. nodig zijn om de "voornaamste" doelstellingen van het GLB te verwezenlijken. Als het 
woord "voornaamste" niet wordt opgenomen, zou elke overeenkomst noodzakelijk moeten zijn 
om elke doelstelling van het GLB te verwezenlijken (dit is althans de interpretatie van het Hof 
van Justitie in zijn jurisprudentie).

Amendement 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 
niet van toepassing op de in artikel 143, lid 
1, van deze verordening bedoelde 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
die vereist zijn voor de verwezenlijking 
van de in artikel 39 van het Verdrag 
omschreven doelstellingen.

1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 
niet van toepassing op de in artikel 143, lid 
1, van deze verordening bedoelde 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
die vereist zijn voor de verwezenlijking 
van de voornaamste in artikel 39 van het 
Verdrag omschreven doelstellingen.

Or. en

Amendement 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omdat een geharmoniseerde toepassing 
van de mededingingsregels van de EU in 
de landbouwsector moet worden 
gegarandeerd, stelt de Commissie 
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specifieke richtsnoeren op om het de 
nationale mededingingsautoriteiten 
makkelijker te maken de artikelen 101 tot 
en met 106 van het Verdrag toe te passen 
op overeenkomsten, besluiten en 
gedragingen met betrekking tot de 
productie van of de handel in 
landbouwproducten.

Or. en

Amendement 2013
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omdat een geharmoniseerde toepassing 
van de mededingingsregels van de EU in 
de landbouwsector moet worden 
gegarandeerd, stelt de Commissie [binnen 
… jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] specifieke richtsnoeren op 
om het de nationale 
mededingingsautoriteiten makkelijker te 
maken de artikelen 101 tot en met 106 van 
het Verdrag toe te passen op 
overeenkomsten, besluiten en 
gedragingen met betrekking tot de 
productie van of de handel in 
landbouwproducten.

Or. en

Amendement 2014
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening nr. (EG) nr. 1/20031 is van 
toepassing op de bij deze verordening 
vastgestelde uitzonderingen op de 
toepasselijkheid van de artikelen 101 tot 
en met 106 van het Verdrag. De mogelijke 
uitzonderingen betreffende 
overeenkomsten tussen 
landbouwbedrijven worden behandeld 
onder de voorwaarden van artikel 101, lid 
3, van het Verdrag.
__________________
1 PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.

Or. en

Motivering

De huidige norm in het mededingingsbeleid is dat ondernemingen een zelfbeoordeling 
verrichten van de wettelijkheid van de overeenkomsten die zij sluiten. De bijzonderheden van 
de zelfbeoordelingsprocedure zijn vastgesteld in Verordening 1/2003. Het voordeel van de 
zelfbeoordelingsprocedure is dat zij de werklast van de Commissie verlicht. Voor 
brancheorganisaties stellen wij dezelfde benadering voor (zie ons amendement op artikel 
145).

Amendement 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met name is artikel 101, lid 1, van 
het Verdrag niet van toepassing 
overeenkomsten in de voedselketen die 
zorgen voor eerlijke en redelijke prijzen 
voor de producenten waarborgen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de kosten 
die producenten hebben gemaakt ten 
behoeve van duurzaamheid en 
dierenwelzijn.
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Or. en

Amendement 2016
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onder voorbehoud van het toezicht van 
het Hof van Justitie is uitsluitend de 
Commissie bevoegd om, na de lidstaten te 
hebben geraadpleegd en de 
belanghebbende ondernemingen of 
ondernemersverenigingen, alsmede elke 
andere door haar als ter zake relevant 
beschouwde natuurlijke of rechtspersoon 
te hebben gehoord, in een bij 
uitvoeringshandeling vastgesteld en te 
publiceren besluit te bepalen welke 
overeenkomsten, besluiten en 
gedragingen aan de in lid 1 bedoelde 
voorwaarden voldoen.

Schrappen

De Commissie gaat tot deze vaststelling
over op eigen initiatief of op verzoek van 
een bevoegde autoriteit van een lidstaat of 
van een belanghebbende onderneming of 
ondernemersvereniging.

Or. en

Motivering

De huidige norm in het mededingingsbeleid is dat ondernemingen een zelfbeoordeling 
verrichten van de wettelijkheid van de overeenkomsten die zij sluiten. De bijzonderheden van 
de zelfbeoordelingsprocedure zijn vastgesteld in Verordening 1/2003. Het voordeel van de 
zelfbeoordelingsprocedure is dat zij de werklast van de Commissie verlicht. Voor 
brancheorganisaties stellen wij dezelfde benadering voor (zie ons amendement op artikel 
145).

Amendement 2017
Britta Reimers
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Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het in lid 2, eerste alinea, bedoelde 
besluit worden de betrokken partijen en 
de essentiële gedeelten van de besluit 
bekendgemaakt. Bij de bekendmaking 
wordt rekening gehouden met het 
rechtmatige belang van de 
ondernemingen dat hun zakengeheimen 
niet aan de openbaarheid worden 
prijsgegeven.

Schrappen

Or. en

Motivering

De huidige norm in het mededingingsbeleid is dat ondernemingen een zelfbeoordeling 
verrichten van de wettelijkheid van de overeenkomsten die zij sluiten. De bijzonderheden van 
de zelfbeoordelingsprocedure zijn vastgesteld in Verordening 1/2003. Het voordeel van de 
zelfbeoordelingsprocedure is dat zij de werklast van de Commissie verlicht. Voor 
brancheorganisaties stellen wij dezelfde benadering voor (zie ons amendement op artikel 
145).

Amendement 2018
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd het bepaalde in de 
vorige leden coördineert de Commissie de 
maatregelen van de nationale 
mededingingsautoriteiten om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van het 
mededingingsrecht in de onder deze 
verordening vallende sectoren zo uniform 
mogelijk worden toegepast en 
geïnterpreteerd en dat de beginselen van 
de interne markt in acht worden 
genomen. Zij kan dus richtsnoeren voor 
best practices uitbrengen om de betrokken 
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sector en de verschillende autoriteiten te 
helpen.

Or. es

Amendement 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd het bepaalde in de 
vorige leden coördineert de Commissie de 
maatregelen van de nationale 
mededingingsautoriteiten om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van het
mededingingsrecht in de onder deze 
verordening vallende sectoren zo uniform 
mogelijk worden toegepast en 
geïnterpreteerd. Zij kan dus richtsnoeren 
voor best practices uitbrengen om de 
betrokken sector en de verschillende 
autoriteiten te helpen.

Or. es

Motivering

De regels van het mededingingsbeleid zijn ontworpen voor een perfecte markt met vrije 
mededinging. Als een van de partijen een relatief monopolie heeft, mogen de 
mededingingsregels niet worden gebruikt om tweedracht aan te moedigen die 
productdiversiteit in de weg staat. De landbouwsector moet daarom worden vrijgesteld van 
de Europese mededingingsregels en er moet vooraf worden beslist voor welke situaties 
gevallen deze vrijstelling geldt.

Amendement 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd het bepaalde in de 
vorige leden coördineert de Commissie de 
maatregelen van de nationale 
mededingingsautoriteiten om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van het 
mededingingsrecht in de onder deze 
verordening vallende sectoren zo uniform 
mogelijk worden toegepast en 
geïnterpreteerd en dat de beginselen van 
de interne markt in acht worden 
genomen. Zij kan dus richtsnoeren voor 
best practices uitbrengen om de betrokken 
sector en de verschillende autoriteiten te 
helpen.

Or. es

Motivering

Lidstaten en bevoegde nationale autoriteiten passen de mededingingsregels op uiteenlopende 
wijze toe. Aangezien het op een interne markt niet kan dat dezelfde regels op verschillende 
plaatsen op verschillende wijze worden toegepast, moet de Commissie als coördinator 
optreden en de toepassing van deze regels garanderen, evenwel met inachtneming van de 
autonomie van de verschillende bevoegde nationale autoriteiten.

Amendement 2021
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd het bepaalde in de 
vorige leden houdt de Commissie toezicht 
op de maatregelen van de nationale 
mededingingsautoriteiten om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van het 
mededingingsrecht in de onder deze 
verordening vallende sectoren uniform 
worden toegepast en geïnterpreteerd en 
dat deze maatregelen stroken met de 
beginselen van de interne markt. Zij 
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brengt daartoe richtsnoeren voor best 
practices uit om de betrokken sector en de 
verschillende autoriteiten te helpen.

Or. es

Motivering

Dit amendement beoogt te voorkomen dat de markt wordt verstoord doordat de 
mededingingsregels op verschillende wijze worden toegepast naar gelang van de lidstaat.

Amendement 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomsten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van erkende 
brancheorganisaties

Overeenkomsten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van erkende 
brancheorganisaties, 
producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties

Or. es

Amendement 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomsten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van erkende 
brancheorganisaties

Overeenkomsten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van erkende 
brancheorganisaties, 
producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties

Or. es
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Motivering

Dit amendement beoogt dat erkende producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties op dezelfde wijze gebruik kunnen maken van overeenkomsten, 
besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen als brancheorganisaties. Zo wordt 
de rol van producentenorganisaties en unies van producentenorganisaties versterkt.

Amendement 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 
niet van toepassing op overeenkomsten, 
besluiten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van krachtens artikel 
108 van deze verordening erkende 
brancheorganisaties die dienen voor de 
uitvoering van de in artikel 108, lid 1, 
onder c), van deze verordening vermelde 
activiteiten en, wat de sector olijfolie en 
tafelolijven en de sector tabak betreft,
voor de uitvoering van de in artikel 108, lid 
2, van deze verordening bedoelde
activiteiten.

1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 
niet van toepassing op overeenkomsten, 
besluiten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van krachtens artikel 
108 van deze verordening erkende 
brancheorganisaties die dienen voor de 
uitvoering van de in artikel 108, lid 1, 
onder c), van deze verordening vermelde 
activiteiten, op krachtens artikel 106 van 
deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties die 
dienen voor de uitvoering van de in artikel
106, onder c), van deze verordening
vermelde activiteiten.

Or. es

Amendement 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 
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niet van toepassing op overeenkomsten, 
besluiten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van krachtens artikel 
108 van deze verordening erkende 
brancheorganisaties die dienen voor de 
uitvoering van de in artikel 108, lid 1, 
onder c), van deze verordening vermelde 
activiteiten en, wat de sector olijfolie en 
tafelolijven en de sector tabak betreft, 
voor de uitvoering van de in artikel 108, 
lid 2, van deze verordening bedoelde 
activiteiten.

niet van toepassing op overeenkomsten, 
besluiten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van krachtens artikel 
108 van deze verordening erkende 
brancheorganisaties die dienen voor de 
uitvoering van de in artikel 108, onder c),
van deze verordening vermelde 
activiteiten, op krachtens artikel 106 van 
deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties die 
dienen voor de uitvoering van de in artikel 
106, onder c), van deze verordening 
vermelde activiteiten.

Or. es

Motivering

Door de vermelding van producentenorganisaties en unies van producentenorganisaties 
kunnen deze op dezelfde wijze gebruik maken van overeenkomsten, besluiten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen als brancheorganisaties.

Amendement 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 
niet van toepassing op overeenkomsten, 
besluiten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van krachtens artikel 
108 van deze verordening erkende 
brancheorganisaties die dienen voor de 
uitvoering van de in artikel 108, lid 1, 
onder c), van deze verordening vermelde 
activiteiten en, wat de sector olijfolie en 
tafelolijven en de sector tabak betreft, voor 
de uitvoering van de in artikel 108, lid 2, 
van deze verordening bedoelde activiteiten.

1. Artikel 101, lid 1, van het Verdrag is 
niet van toepassing op overeenkomsten, 
besluiten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van krachtens artikel 
108 van deze verordening erkende 
brancheorganisaties die dienen voor de 
uitvoering van de in artikel 108, lid 1, 
onder c), van deze verordening vermelde 
activiteiten en, wat de sector olijfolie en 
tafelolijven betreft, voor de uitvoering van 
de in artikel 108, lid 2, van deze 
verordening bedoelde activiteiten.

Or. en
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Amendement 2027
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bepalingen van artikel 144, lid 2, 
zijn van toepassing op overeenkomsten, 
besluiten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van krachtens 
artikel 108 van deze verordening erkende 
brancheorganisaties.

Or. en

Motivering

De huidige norm in het mededingingsbeleid is dat ondernemingen een zelfbeoordeling 
verrichten van de wettelijkheid van de overeenkomsten die zij sluiten. De bijzonderheden van 
de zelfbeoordelingsprocedure zijn vastgesteld in Verordening 1/2003. Het voordeel van de 
zelfbeoordelingsprocedure is dat zij de werklast van de Commissie verlicht.

Amendement 2028
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is slechts van toepassing indien: Schrappen
a) de overeenkomsten, besluiten en 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen aan de Commissie zijn 
gemeld;
b) de Commissie niet binnen twee 
maanden na ontvangst van alle vereiste 
gegevens middels uitvoeringshandelingen 
heeft vastgesteld dat deze overeenkomsten, 
besluiten of onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen onverenigbaar zijn 
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met de EU-regelgeving.

Or. en

Amendement 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de Commissie niet binnen twee 
maanden na ontvangst van alle vereiste 
gegevens middels uitvoeringshandelingen 
heeft vastgesteld dat deze overeenkomsten, 
besluiten of onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen onverenigbaar zijn met de 
EU-regelgeving.

b) de Commissie niet binnen twee 
maanden na ontvangst van de 
kennisgeving middels 
uitvoeringshandelingen heeft vastgesteld 
dat deze overeenkomsten, besluiten of 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen onverenigbaar zijn met de 
EU-regelgeving.

Or. es

Amendement 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de Commissie niet binnen twee 
maanden na ontvangst van alle vereiste 
gegevens middels uitvoeringshandelingen 
heeft vastgesteld dat deze overeenkomsten, 
besluiten of onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen onverenigbaar zijn met de 
EU-regelgeving.

b) de Commissie niet binnen twee 
maanden na ontvangst van de 
kennisgeving middels 
uitvoeringshandelingen heeft vastgesteld 
dat deze overeenkomsten, besluiten of 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen onverenigbaar zijn met de 
EU-regelgeving.

Or. es
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Motivering

Als de Commissie na ontvangst van alle documenten twee maanden krijgt om een standpunt in 
te nemen, kunnen brancheorganisaties niet naar behoren functioneren en wordt de procedure 
erg bureaucratisch.

Amendement 2031
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenkomsten, besluiten en 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen mogen pas na het verstrijken 
van de in lid 2, onder b), bedoelde termijn 
ten uitvoer worden gelegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) concurrentieverstoringen kunnen 
teweegbrengen die niet volstrekt 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van de met de activiteit van de 
brancheorganisatie nagestreefde 
doelstellingen van het GLB;

c) concurrentieverstoringen kunnen 
teweegbrengen die niet volstrekt 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van de met de activiteit van de 
brancheorganisatie nagestreefde
voornaamste doelstellingen van het GLB;

Or. en

Amendement 2033
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de vaststelling van prijzen of quota 
omvatten;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Aangezien het voorstel het gebruik van statistische instrumenten en markttoezicht (bv. in de 
zuivelsector), met een indirecte invloed op de prijzen, aanmoedigt en aangezien er weinig 
risico van invloed op de concurrentie is (aangezien de Commissie van de overeenkomsten in 
kennis wordt gesteld alvorens zij in werking treden), moet het verbod op de vaststelling van 
prijzen of quota uit artikel 145, lid 4, onder d), worden geschrapt.

Amendement 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de vaststelling van prijzen of quota 
omvatten;

Schrappen

Or. pt

Amendement 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de vaststelling van prijzen of quota
omvatten;

d) de vaststelling van prijzen of
productiequota omvatten;
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Or. es

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat onder "quota" uisluitend "productiequota" wordt verstaan. Dit zou
beter aansluiten bij de huidige GMO-verordening, waarin productiequota (voor melk, suiker 
en tabak) steeds in kg worden uitgedrukt.

Amendement 2036
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als de Commissie na het verstrijken 
van de in lid 2, onder b), bedoelde termijn 
van twee maanden constateert dat niet 
aan de voorwaarden voor de toepassing 
van lid 1 is voldaan, stelt zij middels 
uitvoeringshandelingen een besluit vast 
waarin zij verklaart dat artikel 101, lid 1, 
van het Verdrag van toepassing is op de 
betrokken overeenkomst, het betrokken 
besluit of de betrokken onderling 
afgestemde gedraging.

Schrappen

Or. en

Amendement 2037
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit besluit van de Commissie wordt op 
zijn vroegst van toepassing op de dag van 
melding ervan aan de betrokken 
brancheorganisatie, tenzij deze laatste
onjuiste gegevens heeft verstrekt of 
misbruik heeft gemaakt van de in lid 1 

Schrappen
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bedoelde vrijstelling.

Or. en

Amendement 2038
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In het geval van 
meerjarenovereenkomsten geldt de 
melding voor het eerste jaar ook voor de 
volgende jaren van de overeenkomst. In 
dat geval kan de Commissie evenwel op 
eigen initiatief of op verzoek van een 
andere lidstaat te allen tijde verklaren dat 
er sprake is van onverenigbaarheid.

Schrappen

Or. en

Amendement 2039
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 145 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In een crisissituatie mogen de 
overeenkomsten, besluiten of onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen worden 
uitgevoerd voordat de Commissie haar 
advies heeft uitgebracht. Als de 
Commissie na afloop van een termijn van 
tien dagen constateert dat niet aan de 
voorwaarden voor de toepassing van lid 1 
is voldaan, stelt zij middels 
uitvoeringshandelingen een besluit vast 
waarin zij verklaart dat artikel 101, lid 1, 
van het Verdrag van toepassing is op de 
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betrokken overeenkomst, het betrokken 
besluit of de betrokken onderling 
afgestemde gedraging.

Or. fr

Motivering

Omdat besluiten en brancheovereenkomsten in geval van crisis snel moeten worden 
toegepast, moet aan artikel 145 een extra lid worden toegevoegd.

Amendement 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 149 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale betalingen voor de suikersector 
in Finland

Nationale betalingen voor de suikersector 
in Finland en andere lidstaten

Or. es

Amendement 2041
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 149 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Finland mag per verkoopseizoen nationale 
betalingen aan suikerbietentelers toekennen 
ten bedrage van maximaal 350 euro per 
hectare.

Finland mag tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019-2020 per 
verkoopseizoen nationale betalingen aan 
suikerbietentelers toekennen ten bedrage 
van maximaal 350 euro per hectare.

Or. fr

Amendement 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 149 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook lidstaten waar suikerbieten worden 
geteeld in gebieden ten zuiden van de 44e 
breedtecirkel mogen nationale betalingen 
per hectare per verkoopseizoen aan 
suikerbietentelers maken.

Or. es

Motivering

Geografische en klimatologische omstandigheden zijn bepalende factoren voor de 
suikerbietproductie, met name in gebieden ten noorden enten zuiden van de voornaamste 
productiegebieden in Europa.

Amendement 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 149 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook lidstaten waar suikerbieten worden 
geteeld ten zuiden van de 44e 
breedtecirkel mogen nationale betalingen 
per hectare per verkoopseizoen aan 
suikerbietentelers maken.

Or. es

Motivering

Er moet ook rekening worden gehouden met de natuurlijke beperkingen in lidstaten ten zuiden 
van de 44e breedtecirkel waar suikerbieten worden geteeld.

Amendement 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 152 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen deze betalingen 
financieren met de opbrengsten van een 
door de betrokken sector te betalen heffing 
of met een andere door de particuliere 
sector te leveren bijdrage.

De lidstaten kunnen deze betalingen uit de 
nationale begroting financieren met de 
opbrengsten van een door de betrokken 
sector te betalen heffing of met een andere 
door de particuliere sector te leveren 
bijdrage.

Or. pl

Motivering

Taalkundige correctie (van toepassing op de Poolse versie) en verduidelijking.

Amendement 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 152 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de in artikel 21 
bedoelde EU-steun aanvullen met nationale 
betalingen ter financiering van de 
begeleidende maatregelen die nodig zijn 
om de EU-regeling voor de verstrekking 
van groente- en fruitproducten, verwerkte 
groente- en fruitproducten en 
banaanproducten doeltreffend te maken in 
de zin van artikel 21, lid 2.

De lidstaten kunnen de in artikel 21 
bedoelde EU-steun aanvullen met nationale 
betalingen ter financiering van de 
begeleidende maatregelen die nodig zijn 
om de EU-regeling voor de verstrekking 
van groente- en fruitproducten, verwerkte 
groente- en fruitproducten en 
banaanproducten doeltreffend te maken in 
de zin van artikel 21, lid 2. De totale 
medefinanciering bedraagt niet meer dan 
100% van de werkelijk gemaakte kosten.

Or. pl

Motivering

In artikel 152 moet duidelijk worden gemaakt dat nationale steun bovenop de EU-steun uit de 
in artikel 21, lid 4, onder b), bedoelde medefinanciering moet komen, en niet bovenop de 
begroting komt die uit de bijdrage van de EU en de lidstaten bestaat.
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Amendement 2046
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 153 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 153 bis
Verkoopbevordering in de sector melk en 

zuivelproducten
Een lidstaat kan aan zijn 
melkproducenten een heffing voor 
verkoopbevordering op de afgezette 
hoeveelheden melk of melkequivalent 
opleggen ter financiering van 
maatregelen om de consumptie in de Unie 
te bevorderen, de afzetmarkten voor melk 
en zuivelproducten uit te breiden en de 
kwaliteit te verbeteren.

Or. de

Amendement 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Deel V – Hoofdstuk -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK -I
Risico- en crisisbeheer

Afdeling 1
Publieke verzekering

Artikel 153 bis
Publieke landbouwverzekering

1. Er wordt een uit de begroting van de 
Unie gefinancierde publieke 
landbouwverzekeringsregeling ingesteld 
om een basisinkomen te garanderen voor 
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landbouwers die getroffen worden door 
extreme weersomstandigheden of andere 
natuurlijke of door de mens veroorzaakte 
rampen, waaronder bosbranden, ziekten 
en plagen. Deze verzekering biedt alle 
landbouwers in alle lidstaten een 
basisbeschermingsniveau.
2. De publieke landbouwverzekering kan 
worden onderverdeeld in 
bedrijfsverzekering, inkomensverzekering, 
veestapelverzekering en 
compensatiefondsen.
3. Het bestaan van deze verzekering laat 
het bestaan van andere specifieke 
verzekeringsregelingen in bepaalde 
sectoren, zoals de in artikel 47 bedoelde 
oogstverzekering in de wijnsector, 
onverlet.
4. De Commissie dient tijdig een voorstel 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een 
publieke landbouwverzekering in zodat de 
verordening op 1 juli 2014 in werking kan 
treden.

Or. pt

Amendement 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere 
marktbeïnvloedende factoren, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde met 

1. Onverminderd de tweede alinea en
rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op een 
aanzienlijk gevaar van ernstige 
marktverstoringen ten gevolge van 
factoren die resulteren in of zeer
waarschijnlijk zullen resulteren in
aanzienlijke prijsstijgingen of -dalingen op 
interne of externe markten, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
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inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten, 
de voor de betrokken sector vereiste 
maatregelen vast te stellen.

overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten, 
de voor de betrokken sector vereiste 
maatregelen vast te stellen.

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen mogen slechts worden 
vastgesteld als alle andere maatregelen 
die in het kader van deze verordening ter 
beschikking staan, ontoereikend blijken te 
zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft de Commissie een coherentere reeks bevoegdheden om bij een crisis 
uitzonderingsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de waarborgen in de huidige tekst 
behouden blijven.

Amendement 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere 
marktbeïnvloedende factoren, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten, 
de voor de betrokken sector vereiste 
maatregelen vast te stellen.

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
marktverstoringen als gevolg van 
aanzienlijke prijsstijgingen of -dalingen op 
interne of externe markten, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten, 
de voor de betrokken sector vereiste 
maatregelen vast te stellen.
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Or. de

Amendement 2050
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere marktbeïnvloedende 
factoren, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde met inachtneming van de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten, de voor de 
betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten, 
als gevolg van een aanzienlijke stijging 
van de productiekosten als bedoeld in 
artikel 7, lid 2, of als gevolg van andere 
marktbeïnvloedende factoren, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten, 
de voor de betrokken sector vereiste 
maatregelen vast te stellen.

Or. fr

Amendement 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of



AM\907936NL.doc 149/171 PE492.804v01-00

NL

-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere marktbeïnvloedende 
factoren, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde met inachtneming van de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten, de voor de 
betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere marktbeïnvloedende 
factoren, waaronder factoren die door een 
stijging van de productiekosten worden 
veroorzaakt, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde met inachtneming van de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten, de voor de 
betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

Or. es

Motivering

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

Amendement 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere marktbeïnvloedende 
factoren, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde met inachtneming van de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten of
een aanzienlijke daling van de marge van 
de producenten, of als gevolg van andere 
marktbeïnvloedende factoren, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde met 
inachtneming van de verplichtingen die 
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gesloten overeenkomsten, de voor de 
betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten, 
de voor de betrokken sector vereiste 
maatregelen vast te stellen.

Or. en

Amendement 2053
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere marktbeïnvloedende 
factoren, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde met inachtneming van de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten, de voor de 
betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten of
een aanzienlijke daling van de marge van 
de producenten, of als gevolg van andere 
marktbeïnvloedende factoren, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten, 
de voor de betrokken sector vereiste 
maatregelen vast te stellen.

Or. en

Amendement 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
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dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere marktbeïnvloedende 
factoren, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde met inachtneming van de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten, de voor de 
betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere marktbeïnvloedende 
factoren, wordt de Commissie, indien die 
situatie waarschijnlijk zal voortduren of 
verslechteren, ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde, met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten
en op voorwaarde dat alle andere 
maatregelen die in het kader van deze 
verordening ter beschikking staan,
ontoereikend blijken te zijn, de voor de 
betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

Or. en

Motivering

Deze maatregelen mogen alleen in een echt noodgeval in werking treden.

Amendement 2055
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere marktbeïnvloedende 
factoren, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde met inachtneming van de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten, de voor de 

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of
-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere marktbeïnvloedende 
factoren, wordt de Commissie, indien die 
situatie waarschijnlijk zal voortduren of 
verslechteren, ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde, met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
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betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

van het Verdrag gesloten overeenkomsten
en op voorwaarde dat alle andere 
maatregelen die in het kader van deze 
verordening ter beschikking staan,
ontoereikend blijken te zijn, de voor de 
betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

Or. en

Amendement 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer dwingende redenen van urgentie 
dat in het geval van in de eerste alinea 
bedoelde dreigende marktverstoringen 
vereisen, is de in artikel 161 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
procedure van toepassing op de op grond 
van deze alinea aangenomen gedelegeerde 
handelingen.

Wanneer dwingende redenen van urgentie 
dat in het geval van in de eerste alinea 
bedoelde marktverstoringen vereisen, is de 
in artikel 161 van de onderhavige 
verordening bedoelde procedure van 
toepassing op de op grond van deze alinea 
aangenomen gedelegeerde handelingen.

Or. de

Amendement 2057
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer dwingende redenen van urgentie 
dat in het geval van in de eerste alinea 
bedoelde dreigende marktverstoringen 
vereisen, is de in artikel 161 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
procedure van toepassing op de op grond 
van deze alinea aangenomen 

Wanneer dwingende redenen van urgentie 
dat in het geval van in de eerste alinea 
bedoelde dreigende marktverstoringen 
vereisen, is de in artikel 161 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
procedure van toepassing.
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gedelegeerde handelingen.

Or. de

Motivering

Dreigende marktverstoringen kunnen met gedelegeerde handelingen volgens de 
spoedprocedure van artikel 161 worden tegengegaan.

Amendement 2058
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke maatregelen kunnen, voor zover 
en zolang dat nodig is, de werkingssfeer, 
de looptijd of andere aspecten van in deze 
verordening bedoelde maatregelen 
uitbreiden of wijzigen, of de invoerrechten 
geheel of gedeeltelijk opschorten, inclusief 
voor bepaalde hoeveelheden of perioden 
wanneer dat nodig is.

Dergelijke maatregelen, die vooraf of 
achteraf kunnen worden genomen,
kunnen, voor zover en zolang dat nodig is, 
de werkingssfeer, de looptijd of andere 
aspecten van in deze verordening bedoelde 
maatregelen uitbreiden of wijzigen, of de 
invoerrechten geheel of gedeeltelijk 
opschorten, inclusief voor bepaalde 
hoeveelheden of perioden wanneer dat 
nodig is.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt welke maatregelen tegen marktverstoringen dienen te worden 
genomen.

Amendement 2059
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke maatregelen kunnen, voor zover 
en zolang dat nodig is, de werkingssfeer, 

Dergelijke maatregelen kunnen, voor zover 
en zolang dat nodig is, de werkingssfeer, 
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de looptijd of andere aspecten van in deze 
verordening bedoelde maatregelen 
uitbreiden of wijzigen, of de invoerrechten 
geheel of gedeeltelijk opschorten, inclusief 
voor bepaalde hoeveelheden of perioden 
wanneer dat nodig is.

de looptijd of andere aspecten van in deze 
verordening bedoelde maatregelen, met 
inbegrip van uitvoerrestituties, uitbreiden 
of wijzigen, of de invoerrechten geheel of 
gedeeltelijk opschorten, inclusief voor 
bepaalde hoeveelheden of perioden 
wanneer dat nodig is.

Or. de

Amendement 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke maatregelen kunnen, voor zover 
en zolang dat nodig is, de werkingssfeer, 
de looptijd of andere aspecten van in deze 
verordening bedoelde maatregelen 
uitbreiden of wijzigen, of de invoerrechten 
geheel of gedeeltelijk opschorten, inclusief 
voor bepaalde hoeveelheden of perioden 
wanneer dat nodig is.

Dergelijke maatregelen kunnen, voor zover 
en zolang dat nodig is, de werkingssfeer, 
de looptijd of andere aspecten van in deze 
verordening bedoelde maatregelen 
uitbreiden of wijzigen, of de invoerrechten 
geheel of gedeeltelijk opschorten, inclusief 
voor bepaalde hoeveelheden of perioden 
wanneer dat nodig is, of voorzien in 
specifieke steun voor producenten om de 
gevolgen van ernstige marktverstoringen 
te beperken. In het specifieke geval van de 
sector groenten en fruit stelt de 
Commissie een regeling voor onttrekking 
aan de markt in werking wanneer op EU-
niveau aan een aantal in de eerste alinea 
vermelde voorwaarden is voldaan, 
teneinde een gelijktijdige onttrekking aan 
de markt in de verschillende lidstaten aan 
te moedigen.

Or. es

Motivering

Tot nog toe is er in de sector groenten en fruit geen specifieke regeling om marktverstoringen 
tegen te gaan. Uit de ervaring die de afgelopen jaren met de GMO voor groenten en fruit is 
opgedaan, blijkt dat er een specifieke regeling op EU-niveau nodig is opdat de sector op 
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dergelijke verstoringen kan reageren.

Amendement 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke maatregelen kunnen, voor zover 
en zolang dat nodig is, de werkingssfeer, 
de looptijd of andere aspecten van in deze 
verordening bedoelde maatregelen 
uitbreiden of wijzigen, of de invoerrechten 
geheel of gedeeltelijk opschorten, inclusief 
voor bepaalde hoeveelheden of perioden 
wanneer dat nodig is.

Dergelijke maatregelen kunnen, voor zover 
en zolang dat nodig is, de werkingssfeer, 
de looptijd of andere aspecten van in deze 
verordening bedoelde maatregelen 
uitbreiden of wijzigen, of de invoerrechten 
geheel of gedeeltelijk opschorten, inclusief 
voor bepaalde hoeveelheden of perioden 
wanneer dat nodig is, of voorzien in 
specifieke steun voor producenten om de 
gevolgen van ernstige marktverstoringen 
te beperken.

Or. es

Motivering

Producenten hebben al eerder (zoals tijdens de crisis in de melksector in 2008-2009) 
specifieke steun gekregen. Deze mogelijkheid moet in deze verordening behouden blijven.

Amendement 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het specifieke geval van de sector 
groenten en fruit stelt de Commissie een 
regeling voor onttrekking aan de markt in 
werking wanneer op EU-niveau aan een 
aantal in de eerste alinea vermelde 
voorwaarden is voldaan, teneinde een 
gelijktijdige onttrekking aan de markt in 
de verschillende lidstaten aan te 
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moedigen.

Or. es

Motivering

Uit de ervaring die de afgelopen jaren met de GMO voor groenten en fruit is opgedaan, blijkt 
dat er een specifieke regeling op EU-niveau nodig is opdat de sector op marktverstoringen 
kan reageren.

Amendement 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn 
niet van toepassing op de in bijlage I, deel 
XXIV, punt 2, vermelde producten.

Schrappen

Or. es

Motivering

Artikel 154 biedt de mogelijkheid om snel en doeltreffend op te treden tegen marktcrises die 
een bedreiging voor de landbouw of de veeteelt vormen. Er mogen geen uitzonderingen zijn.

Amendement 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn 
niet van toepassing op de in bijlage I, deel 
XXIV, punt 2, vermelde producten.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn 
niet van toepassing op de in bijlage I 
vermelde producten.

Or. pt



AM\907936NL.doc 157/171 PE492.804v01-00

NL

Amendement 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de uitvoering van de in lid 1 
bedoelde maatregelen wordt geen gebruik 
gemaakt van medefinanciering door de 
lidstaten.

Or. pt

Amendement 2066
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van lid 1 van het onderhavige 
artikel vereiste maatregelen vaststellen. 
Deze voorschriften kunnen met name 
betrekking hebben op procedures en 
technische criteria. Deze 
uitvoeringshandeling wordt 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Schrappen

Or. de

Amendement 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 154 bis
Maatregelen tegen marktverstoringen in 

de sector groenten en fruit
1. Gezien de specifieke aard en de 
bederfelijkheid van groenten en fruit 
wordt een regeling ingesteld om op 
ernstige marktverstoringen te reageren;
deze kunnen worden veroorzaakt door een 
aanzienlijke daling van de marktprijzen 
ten gevolge van gezondheidsrisico's en 
andere oorzaken die de vraag plotseling 
doen dalen.
2. Deze regeling geldt uitsluitend voor het 
product of de producten in kwestie, is
beperkt in de tijd, kan worden herzien, 
wordt automatisch in werking gesteld en 
is toegankelijk voor alle producenten in 
de sector.
3. De regeling omvat de in artikel 31, lid 
2, onder a), b) en c), van deze verordening 
vermelde maatregelen, maar deze zijn 
onafhankelijk van het beheer van de 
operationele fondsen die door erkende 
organisaties van groenten- en 
fruitproducenten worden gebruikt.
4. De Unie financiert 100% van de 
uitgaven voor de in de leden 1 en 2 van dit 
artikel bedoelde maatregelen.
5. Operaties ter beheersing van ernstige 
crises worden geregeld door de regelingen 
voor crisisbeheersingsoperaties in het 
kader van de operationele programma's. 
Getroffenen die geen lid van een 
producentenorganisatie zijn, sluiten 
overeenkomsten met het oog op de 
coördinatie van crisisbeheersingsoperaties 
af waarin de producentenorganisatie 
bepaalt dat 10% van de steun voor 
beheerskosten wordt gereserveerd.
6. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen om de in de 
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leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde 
maatregelen uit te voeren.
7. Op verzoek van de lidstaten kan de 
Commissie middels 
uitvoeringshandelingen uitzonderlijke 
maatregelen vaststellen. De Commissie 
zorgt ervoor dat het publiek wordt 
geïnformeerd wanneer dergelijke 
maatregelen worden getroffen en in 
kennis wordt gesteld van de producten, de 
gebieden en het steunbedrag in kwestie. 
In geval van gratis verstrekking wordt het 
bedrag van de steun aangepast. Ook het 
einde van de crisis wordt middels een 
uitvoeringshandeling vastgesteld als de 
ernstige marktverstoring eenmaal is 
geëindigd. Deze uitvoeringsmaatregelen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. es

Motivering

De preventie- en crisisbeheersingsregelingen in de huidige EU-regels voor de sector groenten 
en fruit zijn er de afgelopen jaren niet in geslaagd de terugkerende marktcrises te voorkomen. 
In deze verordening moet ervoor worden gezorgd dat de EU vroegtijdig en snel op ernstige 
crises kan reageren.

Amendement 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen in verband met dierziekten en 
verlies van vertrouwen bij de consument 
als gevolg van risico's voor de gezondheid 
van mensen, dieren of planten

Maatregelen in verband met dierziekten en
plantenplagen en verlies van vertrouwen 
bij de consument als gevolg van risico's 
voor de gezondheid van mensen, dieren of 
planten

Or. es
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Amendement 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen in verband met dierziekten en 
verlies van vertrouwen bij de consument 
als gevolg van risico's voor de gezondheid 
van mensen, dieren of planten

Maatregelen in verband met plagen, dier-
en plantenziekten en verlies van 
vertrouwen bij de consument als gevolg 
van risico's voor de gezondheid van 
mensen, dieren of planten

Or. es

Motivering

Plantenplagen en -ziekten moeten onder lid 1, onder a), vallen omdat handelsbeperkingen op 
planten een grotere invloed op de handel hebben dan de marktverstoringen die resulteren uit 
een verlies van het consumentenvertrouwen ten gevolge van risico's voor de gezondheid van 
mens, dier of plant. Daarom moet de titel van het artikel worden gewijzigd.

Amendement 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen in verband met dierziekten en 
verlies van vertrouwen bij de consument 
als gevolg van risico's voor de gezondheid 
van mensen, dieren of planten

Maatregelen in verband met dier- of 
plantenziekten en verlies van vertrouwen 
bij de consument als gevolg van risico's 
voor de gezondheid van mensen, dieren of 
planten

Or. fr

Amendement 2071
Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen uitzonderlijke 
steunmaatregelen aannemen:

1. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen om
uitzonderlijke steunmaatregelen te treffen:

Or. de

Amendement 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen uitzonderlijke 
steunmaatregelen aannemen:

1. De Commissie neemt middels 
uitvoeringshandelingen uitzonderlijke 
steunmaatregelen aan:

Or. es

Amendement 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen uitzonderlijke 
steunmaatregelen aannemen:

1. De Commissie neemt middels 
uitvoeringshandelingen uitzonderlijke 
steunmaatregelen aan:

Or. es
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Motivering

De Commissie moet middels uitvoeringshandelingen de nodige maatregelen kunnen treffen. 
Door dit amendement wordt de lidstaten meer garanties geboden, met name als de 
maatregelen waarin dit artikel voorziet, door de lidstaten moeten worden uitgevoerd.

Amendement 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen uitzonderlijke 
steunmaatregelen aannemen:

1. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen uitzonderlijke 
steunmaatregelen aannemen voor de 
getroffen markt:

Or. en

Motivering

Brengt meer samenhang in de bevoegdheden van de Commissie en houdt de bestaande 
garanties in stand.

Amendement 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ter ondersteuning van de getroffen 
markt, om rekening te houden met de 
beperkingen van het intra-uniale 
handelsverkeer en het handelsverkeer met 
derde landen die kunnen voortvloeien uit 
de toepassing van maatregelen om de 
verspreiding van dierziekten tegen te gaan, 
en

a) ter ondersteuning van de getroffen 
markt, om rekening te houden met de 
beperkingen van het intra-uniale 
handelsverkeer en het handelsverkeer met 
derde landen die kunnen voortvloeien uit 
de toepassing van maatregelen om de 
verspreiding van plagen en ziekten bij 
dieren en planten tegen te gaan, en

Or. es
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Amendement 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ter ondersteuning van de getroffen 
markt, om rekening te houden met de 
beperkingen van het intra-uniale 
handelsverkeer en het handelsverkeer met 
derde landen die kunnen voortvloeien uit 
de toepassing van maatregelen om de 
verspreiding van dierziekten tegen te gaan, 
en

a) ter ondersteuning van de getroffen 
markt, om rekening te houden met de 
beperkingen van het intra-uniale 
handelsverkeer en het handelsverkeer met 
derde landen die kunnen voortvloeien uit 
de toepassing van maatregelen om de 
verspreiding van plagen en ziekten bij 
dieren en planten tegen te gaan, en

Or. es

Motivering

Plantenplagen en -ziekten moeten onder lid 1, onder a), vallen omdat handelsbeperkingen op 
planten een grotere invloed op de handel hebben dan de marktverstoringen die resulteren uit 
een verlies van het consumentenvertrouwen ten gevolge van risico's voor de gezondheid van 
mens, dier of plant.

Amendement 2077
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandeling wordt 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Schrappen

Or. de
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Amendement 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen gelden 
voor de volgende sectoren:

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen gelden 
voor alle in bijlage I vermelde 
landbouwproducten, met uitzondering van 
maatregelen om de verspreiding van 
dierziekten tegen te gaan, die gelden voor 
de volgende sectoren:

Or. es

Amendement 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) aardappelen;
f ter) granen;
f quater) oliehoudende zaden;
f quinquies) eiwithoudende gewassen;

Or. en

Amendement 2080
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) aardappelen;
f ter) granen;
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f quater) oliehoudende zaden;
f quinquies) eiwithoudende gewassen;

Or. en

Amendement 2081
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) aardappelen;
f ter) granen;
f quater) oliehoudende zaden;
f quinquies) eiwithoudende gewassen;

Or. en

Amendement 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) konijnenvlees.

Or. es

Amendement 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) konijnenvlees.

Or. es

Amendement 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder b) bedoelde 
maatregelen in verband met verlies van 
vertrouwen bij de consument als gevolg 
van risico's voor de gezondheid van 
mensen of planten zijn tevens van 
toepassing op alle andere dan de in 
bijlage I, deel XXIV, sectie 2, opgenomen 
landbouwproducten.

Schrappen

Or. es

Amendement 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder b) bedoelde maatregelen 
in verband met verlies van vertrouwen bij 
de consument als gevolg van risico's voor 
de gezondheid van mensen of planten zijn 
tevens van toepassing op alle andere dan 
de in bijlage I, deel XXIV, sectie 2, 
opgenomen landbouwproducten.

De in lid 1, onder b) bedoelde maatregelen 
in verband met verlies van vertrouwen bij 
de consument als gevolg van risico's voor 
de gezondheid van mensen of planten zijn 
tevens van toepassing op eieren en 
pluimveevlees.

Or. en
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Motivering

Het artikel dient niet zo ruim te zijn als de Commissie voorstelt. Het dient, net zoals thans het 
geval is, de sectoren eieren en pluimveevlees te betreffen.

Amendement 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1, onder a), bedoelde 
maatregelen mogen pas worden genomen 
wanneer de betrokken lidstaat de nodige 
sanitaire en veterinaire maatregelen heeft 
genomen om de dierziekte snel uit te roeien 
en voor zover de intensiteit en de duur van 
de maatregelen niet verder gaan dan wat 
strikt noodzakelijk is voor de 
ondersteuning van de betrokken markt.

4. De in lid 1, onder a), bedoelde 
maatregelen mogen pas worden genomen 
wanneer de betrokken lidstaat de nodige
fytosanitaire of sanitaire en veterinaire 
maatregelen heeft genomen om de plaag of
dierziekte snel uit te roeien en voor zover 
de intensiteit en de duur van de 
maatregelen niet verder gaan dan wat strikt 
noodzakelijk is voor de ondersteuning van 
de betrokken markt.

Or. es

Amendement 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1, onder a), bedoelde 
maatregelen mogen pas worden genomen 
wanneer de betrokken lidstaat de nodige 
sanitaire en veterinaire maatregelen heeft 
genomen om de dierziekte snel uit te roeien 
en voor zover de intensiteit en de duur van 
de maatregelen niet verder gaan dan wat 
strikt noodzakelijk is voor de 
ondersteuning van de betrokken markt.

4. De in lid 1, onder a), bedoelde 
maatregelen mogen pas worden genomen 
wanneer de betrokken lidstaat de nodige
fytosanitaire of sanitaire en veterinaire 
maatregelen heeft genomen om de plaag of
dierziekte snel uit te roeien en voor zover 
de intensiteit en de duur van de 
maatregelen niet verder gaan dan wat strikt 
noodzakelijk is voor de ondersteuning van 
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de betrokken markt.

Or. es

Motivering

Plantenplagen en -ziekten moeten onder lid 1, onder a), vallen omdat handelsbeperkingen op 
planten een grotere invloed op de handel hebben dan de marktverstoringen die resulteren uit 
een verlies van het consumentenvertrouwen ten gevolge van risico's voor de gezondheid van 
mens, dier of plant.

Amendement 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Unie cofinanciert 50 % van de 
uitgaven van de lidstaten voor de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

5. De Unie cofinanciert respectievelijk 50 
en 100 % van de uitgaven van de lidstaten 
voor de in lid 1, onder a) en b), bedoelde 
maatregelen.

Or. es

Motivering

In lid 1, onder b), gaat het niet om dezelfde maatregelen als degene die onder het Veterinair 
Fonds vallen of de marktmaatregelen die in geval van dier- of plantenziekten moeten worden 
getroffen (in beide gevallen worden die mede gefinancierd). De maatregelen onder b) 
betreffen uitbraken van ziekten; er zijn duidelijke precedenten van crises in verband met een 
dierziekte met gevolgen voor landen waar die ziekte niet eens is vastgesteld (bv. de vogelgriep 
in 2006).

Amendement 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Unie cofinanciert 50 % van de 5. De Unie cofinanciert respectievelijk 50 
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uitgaven van de lidstaten voor de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

en 100 % van de uitgaven van de lidstaten 
voor de in lid 1, onder a) en b), bedoelde 
maatregelen.

Or. es

Motivering

De maatregelen van lid 1, onder b), moeten, net zoals andere uitzonderlijke maatregelen, 
voor 100% uit de EU-begroting worden gefinancierd. Deze maatregelen zijn niet 
vergelijkbaar met degene die onder het Veterinair Fonds vallen of de marktmaatregelen die in 
geval van dier- of plantenziekten moeten worden getroffen (in beide gevallen worden die 
mede gefinancierd).

Amendement 2090
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Unie cofinanciert 50 % van de 
uitgaven van de lidstaten voor de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

5. De Unie cofinanciert 80 % van de 
uitgaven van de lidstaten voor de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

Or. bg

Amendement 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Unie cofinanciert 50 % van de 
uitgaven van de lidstaten voor de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

5. De Unie cofinanciert 60 % van de 
uitgaven van de lidstaten voor de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

Or. pl
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Amendement 2092
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Unie cofinanciert 50 % van de 
uitgaven van de lidstaten voor de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

5. De Unie cofinanciert 50 % van de 
uitgaven van de lidstaten voor de in lid 1 
bedoelde maatregelen. Deze maatregelen 
kunnen belastingvoordelen of 
preferentiële leningen aan landbouwers, 
te financieren krachtens verordening 
[betreffende plattelandsontwikkeling] 
omvatten.

Or. en

Motivering

Het amendement omvat een aantal maatregelen die de lidstaten vaak nemen om landbouwers 
te vergoeden die door dierziekten of plantenplagen worden getroffen.

Amendement 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de sectoren rundvlees, melk en 
zuivelproducten, varkensvlees en schapen-
en geitenvlees neemt de Unie, in het geval 
van bestrijding van mond- en klauwzeer,
60 % van deze uitgaven voor haar 
rekening.

Voor de sectoren rundvlees, melk en 
zuivelproducten, varkensvlees en schapen-
en geitenvlees neemt de Unie, in het geval 
van bestrijding van mond- en klauwzeer,
70 % van deze uitgaven voor haar 
rekening.

Or. pl

Motivering

Meer medefinanciering zou een snellere en efficiëntere reactie op crises mogelijk maken en 
zou een level playing field tussen alle producenten in alle lidstaten tot stand brengen.
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Amendement 2094
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de sectoren rundvlees, melk en 
zuivelproducten, varkensvlees en schapen-
en geitenvlees neemt de Unie, in het geval 
van bestrijding van mond- en klauwzeer, 
60 % van deze uitgaven voor haar 
rekening.

Voor de sectoren rundvlees, melk en 
zuivelproducten, varkensvlees en schapen-
en geitenvlees neemt de Unie, in het geval 
van bestrijding van mond- en klauwzeer en 
uitroeiing van ziekten die vermeld zijn in 
de voor elke lidstaat goedgekeurde 
programma's, 60 % van deze uitgaven 
voor haar rekening.

Or. fr

Motivering

Voor programma's voor de bestrijding, preventie en uitroeiing van erkende dierziekten die 
vermeld zijn in programma's die in de lidstaten van kracht zijn, moet dezelfde regeling gelden 
als voor maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer. Ook zij moeten voor 60% door 
de EU worden gefinancierd.


