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Amendement 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Deel II – titel II – hoofdstuk I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

TITEL II
HOOFDSTUK I bis

REGELING VAN DE PRODUCTIE
Artikel 100 bis

Quota in de melksector
1. De bestaande quotaregeling voor de 
melkproductie blijft ook na 2015 van 
toepassing. De quota worden zo snel 
mogelijk aangepast aan de behoeften van 
de lidstaten en aan hun respectieve 
niveaus inzake geïnstalleerde 
productiecapaciteit. 
2. De Commissie dient een voorstel in 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
nationale melkquota, aangepast in de zin 
van lid 1; het tijdsschema is van die aard 
dat de verordening in werking kan treden 
op 1 juli 2014.

Artikel 100 ter
Aanplantrechten voor wijnstokken

1. De bestaande regeling voor 
aanplantrechten in de wijnsector blijft ook 
na 2015 van toepassing.
2. De Commissie beoordeelt of er behoefte 
is aan bijstellingen en aanpassingen aan 
de huidige regeling en dient een voorstel 
in voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
een bijzondere regeling voor regio's waar 
de wijnbouw de belangrijkste 
economische activiteit vormt, teneinde de 
distinctieve kenmerken van de 
wijnbouwproducten van deze regio's te 
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vrijwaren; het tijdsschema is van die aard 
dat de verordening in werking kan treden 
op 1 juli 2014. 

Artikel 100 quater
Quota in de suikersector

1. De bestaande quotaregeling in de 
suikersector blijft ook na 2015 van 
toepassing. De quota worden zo snel 
mogelijk aangepast aan de respectieve 
niveaus inzake geïnstalleerde en/of 
potentiële productiecapaciteit van de 
lidstaten. 
2. De Commissie dient een voorstel in 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
nationale suikerquota, aangepast in de zin 
van lid 1; het tijdsschema is van die aard 
dat de verordening in werking kan treden 
op 1 juli 2014.

Artikel 100 quinquies
Overige sectoren

1. Uiterlijk op 1 juli 2014 dient de 
Commissie een studie in over de gevolgen 
van de opheffing van de instrumenten 
voor de regeling en de distributie in de 
lidstaten van de productie in overige 
sectoren.
2. Op basis van de bevindingen van de in 
lid 1 bedoelde studie werkt de Commissie 
te zijner tijd voorstellen uit tot vaststelling 
van quotaregelingen in overige sectoren, 
met name waar dit noodzakelijk is om de 
gelijkmatige spreiding van de productie 
over de lidstaten te waarborgen, waarbij 
rekening wordt gehouden met hun 
individuele mogelijkheden en potentieel 
en waarbij de lidstaten die in de betrokken 
sectoren met de grootste verliezen kampen 
kunnen kiezen voor een differentieerde 
ontwikkeling. 

Or. pt
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Amendement 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Deel II – titel II – hoofdstuk II – sectie 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SPECIFIEKE MAATREGELEN

Or. es

Amendement 1418
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 bis
Duur en herinvoering van quota

Met uitzondering van artikel 101, leden 1, 
2 ter, 2 quinquies en 2 sexies, en artikel 
101 bis, is de onderhavige sectie van 
toepassing tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020.
Aan de lidstaten die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 320/2006 van de 
Raad afstand hebben gedaan van hun 
quota, worden quota toegewezen die 
overeenstemmen met de quota die bij een 
verlenging van de regeling tot het einde 
van het verkoopseizoen 2019/2020 van 
toepassing zouden zijn.
De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
voorwaarden waaronder een lidstaat zijn 
quota mag herinvoeren.

Or. en
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Amendement 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 bis
Duur

Met uitzondering van artikel 101, leden 1, 
2 ter, 2 quinquies en 2 sexies, en artikel 
101 bis, is de onderhavige sectie slechts 
van toepassing tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020.

Or. es

Motivering

Bij alle amendementen op deze sectie gaat het om de overname en actualisering van de 
quotaregeling in de suikersector (en van de artikelen die hier per definitie bij horen), zoals 
vastgesteld in voorstel COM(2010)799 tot aanpassing van de integrale GMO aan het Verdrag 
van Lissabon. Toch is, met het oog op het voorkomen en beheren van spanningen op de markt 
in artikel 101 terdecies, onder e), een mechanisme opgenomen waarbij buiten het quotum 
geproduceerde suiker automatisch geherkwalificeerd wordt als quotumsuiker.

Amendement 1420
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 bis
Duur

De onderhavige sectie is van toepassing 
vanaf het begin van het verkoopseizoen 
2015/2016 voor suiker, met name 
1 oktober 2015. Met uitzondering van 
artikel 101, leden 1, eerste alinea, 2 ter, 2 
quinquies en 2 sexies, en van artikel 101 
bis is zij van toepassing tot het einde van 
het verkoopseizoen 2019/2020 voor suiker, 
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met name 30 september 2020.

Or. pl

Amendement 1421
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 bis
Duur

De onderhavige sectie is van toepassing 
vanaf het begin van het verkoopseizoen 
2015/2016, met name 1 oktober 2015. Met 
uitzondering van artikel 101, leden 1, 
eerste alinea, 2 ter, 2 quinquies en 2 
sexies, en van artikel 101 bis is zij van 
toepassing tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020, met name 30 
september 2020.

Or. fr

Amendement 1422
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 bis
Duur

De onderhavige sectie is van toepassing 
vanaf het begin van het verkoopseizoen 
2015/2016 voor suiker, met name 
1 oktober 2015. Met uitzondering van 
artikel 101, leden 1, eerste alinea, 2 ter, 2 
quinquies en 2 sexies, en van artikel 101 



PE494.484v01-00 8/183 AM\909518NL.doc

NL

bis is zij van toepassing tot het einde van 
het verkoopseizoen 2019/2020 voor suiker, 
met name 30 september 2020. 

Or. en

Motivering

Omdat het nog niet duidelijk is wanneer COM(2011)626 in werking zal treden, tracht dit 
amendement ervoor te zorgen dat er geen discrepanties ontstaan met de uitvoering van het in 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde besluit om de suikerregeling te behouden tot en 
met 30 september 2015. Zo kan worden vermeden dat een en hetzelfde verkoopseizoen aan 
twee verschillende rechtskaders moet voldoen.

Amendement 1423
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 Schrappen
Overeenkomsten in de suikersector

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór 
de inzaai gesloten 
leveringsovereenkomsten, worden 
geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen EU-telers van suikerbieten en 
suikerriet en suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie.
2. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de suikersector, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden betreffende de in lid 1 
van het onderhavige artikel bedoelde 
overeenkomsten.

Or. en
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Amendement 1424
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór 
de inzaai gesloten 
leveringsovereenkomsten, worden 
geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen EU-telers van suikerbieten en 
suikerriet en suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie.

Schrappen

Or. en

Amendement 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór 
de inzaai gesloten 
leveringsovereenkomsten, worden 
geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen EU-telers van suikerbieten en 
suikerriet en suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie.

1. De huidige quotaregeling van de EU 
voor suiker moet worden verlengd tot het 
einde van het verkoopseizoen 2019-2020, 
waarbij buiten het quotum geproduceerde 
suiker automatisch geherkwalificeerd 
wordt als quotumsuiker.

Or. en

Amendement 1426
Petri Sarvamaa
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Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór 
de inzaai gesloten 
leveringsovereenkomsten, worden 
geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen EU-telers van suikerbieten en 
suikerriet en suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie.

1. De huidige quotaregeling van de EU 
voor suiker moet worden verlengd tot het 
einde van het verkoopseizoen 2030, 
waarbij buiten het quotum geproduceerde 
suiker automatisch geherkwalificeerd 
wordt als quotumsuiker.

Or. en

Amendement 1427
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór de 
inzaai gesloten leveringsovereenkomsten,
worden geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen EU-telers van suikerbieten en 
suikerriet en suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie.

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet worden geregeld 
in sectorale overeenkomsten die worden 
gesloten tussen EU-telers van deze 
grondstoffen en suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie.

Or. en

Amendement 1428
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór de 
inzaai gesloten leveringsovereenkomsten, 
worden geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen EU-telers van suikerbieten en 
suikerriet en suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie.

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór de 
inzaai gesloten leveringscontracten, 
worden geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen enerzijds EU-telers van suikerbieten 
en suikerriet of hun belangenorganisaties
en anderzijds suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie of hun 
belangenorganisaties. 

Deze overeenkomsten voldoen aan de 
bepalingen van bijlage III quinquies, 
lid 2 bis, en van bijlage II, deel I bis, 
punt 11 tot en met het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020, op 
30 september 2020.

Or. fr

Amendement 1429
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór de 
inzaai gesloten leveringsovereenkomsten, 
worden geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen EU-telers van suikerbieten en 
suikerriet en suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie.

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór de 
inzaai gesloten leveringscontracten, 
worden geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen enerzijds EU-telers van suikerbieten 
en suikerriet of hun belangenorganisaties
en anderzijds suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie of hun 
belangenorganisaties.

Deze overeenkomsten voldoen aan de 
bepalingen van bijlage III quinquies, 
lid 2 bis, en van bijlage II, deel I bis, 
punt 11 tot en met het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020, op 
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30 september 2020.

Or. en

Motivering

De bepalingen van de eerste alinea moeten zowel voor als na 2020 van toepassing zijn om 
ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor de aankoop van suikerbieten en suikerriet, 
inclusief vóór de inzaai gesloten leveringscontracten, van kracht blijven voor de suikersector. 
De tweede alinea mag echter niet van toepassing zijn na het einde van het verkoopseizoen 
2019/2020 voor suiker, op 30 september 2020, omdat de bijlagen bepaalde voorwaarden 
bevatten die betrekking hebben op de integrale GMO van de EU voor suiker, onder meer 
inzake de quotaregeling.

Amendement 1430
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór de 
inzaai gesloten leveringsovereenkomsten, 
worden geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen EU-telers van suikerbieten en 
suikerriet en suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie.

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór de 
inzaai gesloten leveringscontracten, 
worden geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen enerzijds EU-telers van suikerbieten 
en suikerriet of hun belangenorganisaties
en anderzijds suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie of hun 
belangenorganisaties. Deze 
overeenkomsten voldoen aan de 
bepalingen van bijlage III quinquies, 
lid 2 bis, en van bijlage II, deel I bis, punt 
11 tot en met het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020, op 
30 september 2020.

Or. pl

Amendement 1431
Younous Omarjee
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Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór de 
inzaai gesloten leveringsovereenkomsten, 
worden geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen EU-telers van suikerbieten en 
suikerriet en suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie.

1. De voorwaarden voor de aankoop van 
suikerbieten en suikerriet, inclusief vóór de 
inzaai gesloten leveringscontracten, 
worden geregeld in schriftelijke sectorale 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen enerzijds EU-telers van suikerbieten 
en suikerriet of hun belangenorganisaties
en anderzijds suikerproducerende 
ondernemingen van de Unie. Deze 
overeenkomsten voldoen aan de 
bepalingen van bijlage III quinquies, 
lid 2 bis, en van bijlage II, deel I bis, 
punt 11.

Or. fr

Amendement 1432
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De sectorale overeenkomsten en de 
leveringscontracten voldoen aan lid 3 en 
aan de door de Commissie vast te stellen 
aankoopvoorwaarden, met name wat de 
voorwaarden voor de aankoop, de 
levering, de overname en de betaling van 
de bieten betreft.

Or. en

Amendement 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de suikersector, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden betreffende de in lid 1 
van het onderhavige artikel bedoelde 
overeenkomsten.

Schrappen

Or. en

Amendement 1434
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de suikersector, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden betreffende de in lid 1 
van het onderhavige artikel bedoelde 
overeenkomsten.

Schrappen

Or. en

Amendement 1435
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om rekening te houden met de Schrappen
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specifieke kenmerken van de suikersector, 
wordt de Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden betreffende de in lid 1 
van het onderhavige artikel bedoelde 
overeenkomsten.

Or. fr

Amendement 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In de leveringscontracten wordt 
aangegeven of de uit de suikerbieten te 
verkrijgen hoeveelheden suiker dienen te 
worden beschouwd:
a) als quotumsuiker of
b) als buiten het quotum geproduceerde 
suiker.

Or. es

Amendement 1437
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In de leveringscontracten wordt 
aangegeven of de uit de suikerbieten te 
verkrijgen hoeveelheden suiker dienen te 
worden beschouwd:
a) als quotumsuiker of
b) als buiten het quotum geproduceerde 
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suiker.

Or. en

Amendement 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Elke suikerproducerende 
onderneming verstrekt de lidstaat waar zij 
suiker produceert de volgende gegevens:
a) de hoeveelheden bieten als bedoeld in 
lid 2 bis, onder a), waarvoor zij vóór de 
inzaai leveringscontracten heeft gesloten, 
en het suikergehalte waarop die 
contracten zijn gebaseerd;
b) het daarmee overeenstemmende 
geschatte rendement.
De lidstaten kunnen om aanvullende 
gegevens verzoeken.

Or. es

Amendement 1439
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Elke suikerproducerende 
onderneming verstrekt de lidstaat waar zij 
suiker produceert de volgende gegevens:
a) de hoeveelheden bieten als bedoeld in 
lid 3, onder a), waarvoor zij vóór de inzaai 
leveringscontracten heeft gesloten, en het 
suikergehalte waarop die contracten zijn 
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gebaseerd;
b) het daarmee overeenstemmende 
geschatte rendement.
De lidstaten kunnen om aanvullende 
gegevens verzoeken.

Or. en

Amendement 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Suikerproducerende 
ondernemingen die vóór de inzaai geen 
leveringscontracten op basis van de 
minimumprijs voor quotumbieten als 
bedoeld in artikel 101 octies hebben 
gesloten voor een met hun quotumsuiker 
overeenstemmende hoeveelheid bieten, in 
voorkomend geval aangepast door middel 
van de overeenkomstig artikel 101 
quinquies, lid 2, eerste alinea, vastgestelde 
coëfficiënt voor preventieve onttrekking 
aan de markt, moeten ten minste de 
minimumprijs voor quotumbieten betalen 
voor alle suikerbieten die zij tot suiker 
verwerken.

Or. es

Amendement 1441
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Suikerproducerende 
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ondernemingen die vóór de inzaai geen 
leveringscontracten op basis van de 
minimumprijs voor quotumbieten hebben 
gesloten voor een met hun quotumsuiker 
overeenstemmende hoeveelheid bieten, 
moeten ten minste de minimumprijs voor 
quotumbieten betalen voor alle 
suikerbieten die zij tot suiker verwerken.

Or. en

Amendement 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Met instemming van de 
betrokken lidstaat mag in sectorale 
overeenkomsten van de leden 2 bis, 2 ter 
en 2 quater worden afgeweken.

Or. es

Amendement 1443
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Met instemming van de 
betrokken lidstaat mag in sectorale 
overeenkomsten van de leden 3 en 4 
worden afgeweken.

Or. en
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Amendement 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 sexies. Bij ontstentenis van sectorale 
overeenkomsten neemt de betrokken 
lidstaat de nodige, met deze verordening 
verenigbare maatregelen om de belangen 
van de betrokken partijen te beschermen.

Or. es

Amendement 1445
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 sexies. Bij ontstentenis van sectorale 
overeenkomsten neemt de betrokken 
lidstaat de nodige, met deze verordening 
verenigbare maatregelen om de belangen 
van de betrokken partijen te beschermen.

Or. en

Amendement 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 bis
Mededeling van de prijzen op de 

suikermarkt
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De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen die zijn 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
162, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure, 
een informatiesysteem inzake prijzen op 
de suikermarkt opzetten, met inbegrip van 
een systeem voor de bekendmaking van de 
prijsniveaus voor de suikermarkt.
Het systeem is gebaseerd op informatie 
die wordt verstrekt door ondernemingen 
die witte suiker produceren, of door 
andere bij de handel in suiker betrokken 
marktdeelnemers. Deze informatie wordt 
vertrouwelijk behandeld.
De Commissie zorgt ervoor dat de 
bekendgemaakte informatie niet te 
herleiden is tot de prijzen van de 
individuele ondernemingen of 
marktdeelnemers.

Or. es

Amendement 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 ter
Productierestitutie

1. Voor de in bijlage I, deel III, onder b) 
tot en met e), genoemde producten van de 
suikersector kan tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020 een 
productierestitutie worden toegekend 
indien voor de vervaardiging van 
producten als bedoeld in artikel 101 
quaterdecies, lid 2, onder b) en c), geen 
overtollige of ingevoerde suiker, 
overtollige isoglucose of overtollige 
inulinestroop beschikbaar is tegen een 
prijs die overeenstemt met de 
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wereldmarktprijs.
2. De in lid 1 bedoelde productierestituties 
worden door de Commissie bepaald door 
middel van uitvoeringshandelingen 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
162, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
3. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de EU-markt 
voor buiten het quotum geproduceerde 
suiker, kan de Commissie overeenkomstig 
de in artikel 160 bedoelde 
onderzoeksprocedure gedelegeerde 
handelingen vaststellen om de 
voorschriften te bepalen voor de verlening 
van de in de onderhavige sectie bedoelde 
productierestituties.

Or. es

Amendement 1448
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 quinquies
Onttrekking van suiker aan de markt

1. Rekening houdend met de noodzaak om 
het hoofd te bieden aan bepaalde situaties 
van overschot op de geraamde 
voorzieningsbalans, en rekening houdend 
met de verplichtingen die voor de Unie 
voortvloeien uit de overeenkomstig artikel 
218 van het Verdrag gesloten 
overeenkomsten, kan de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen 
besluiten om de hoeveelheden in het 
kader van de quota geproduceerde suiker, 
isoglucose of inulinestroop die de 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
berekende drempel overschrijden, voor 
een bepaald verkoopseizoen aan de markt 
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te onttrekken.
In dat geval wordt ingevoerde witte en 
ruwe suiker, van welke oorsprong dan 
ook, in dezelfde mate aan de markt 
onttrokken voor het betrokken 
verkoopseizoen.
2. Voor elke onderneming die over een 
quotum beschikt, wordt de in lid 1 
bedoelde onttrekkingsdrempel berekend 
door haar quotum te vermenigvuldigen 
met een coëfficiënt die de Commissie 
uiterlijk op 28 februari van het 
voorafgaande verkoopseizoen op basis 
van de verwachte markttendensen kan 
bepalen door middel van 
uitvoeringshandelingen vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.
Op basis van geactualiseerde 
markttendensen kan de Commissie 
uiterlijk op 31 oktober van het betrokken 
verkoopseizoen door middel van 
uitvoeringshandelingen besluiten de 
coëfficiënt aan te passen of, indien uit 
hoofde van de eerste alinea geen 
coëfficiënt is bepaald, alsnog een 
coëfficiënt te bepalen.
3. Elke onderneming die over een quotum 
of een invoercertificaat beschikt, slaat de 
suiker die binnen haar quotum boven de 
overeenkomstig lid 2 berekende drempel 
wordt geproduceerd, op eigen kosten op 
tot het begin van het volgende 
verkoopseizoen. De in een verkoopseizoen 
aan de markt onttrokken hoeveelheden 
suiker, isoglucose of inulinestroop worden 
behandeld als de eerste hoeveelheden die 
worden geproduceerd binnen het quotum 
voor het volgende verkoopseizoen.
In afwijking van de eerste alinea en met 
inachtneming van de verwachte 
tendensen op de suikermarkt kan de 
Commissie evenwel door middel van 
uitvoeringshandelingen besluiten om alle 
aan de markt onttrokken suiker, 
isoglucose of inulinestroop dan wel een 
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deel daarvan voor het lopende en/of het 
volgende verkoopseizoen te beschouwen 
als:
a) hetzij overtollige suiker, overtollige 
isoglucose of overtollige inulinestroop die 
beschikbaar is om industriële suiker, 
industriële isoglucose of industriële 
inulinestroop te worden; 
b) hetzij tijdelijke quotumproductie 
waarvan een deel kan worden 
gereserveerd voor uitvoer met 
inachtneming van de verbintenissen van 
de Unie die voortvloeien uit de 
overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag gesloten overeenkomsten.
4. Als de suikervoorziening in de Unie 
ontoereikend is, kan de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen 
besluiten dat een bepaalde hoeveelheid 
aan de markt onttrokken suiker, 
isoglucose of inulinestroop vóór het einde 
van de periode van onttrekking aan de 
markt op de EU-markt mag worden 
verkocht.
5. Wanneer aan de markt onttrokken 
suiker wordt behandeld als de eerste 
suikerproductie van het volgende 
verkoopseizoen, wordt aan de 
bietenproducenten de minimumprijs van 
dat verkoopseizoen betaald.
Wanneer aan de markt onttrokken suiker 
industriële suiker wordt of wordt 
uitgevoerd overeenkomstig lid 3, onder 
respectievelijk a) of b), van het 
onderhavige artikel, zijn de voorschriften 
van artikel 101 (x) betreffende de 
minimumprijs niet van toepassing.
Wanneer aan de markt onttrokken suiker 
vóór het einde van de periode van 
onttrekking aan de markt op de EU-markt 
wordt verkocht overeenkomstig lid 4, 
wordt aan de bietenproducenten de 
minimumprijs van het lopende 
verkoopseizoen betaald.
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6. De uitvoeringshandelingen uit hoofde 
van het onderhavige artikel worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 1449
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 quinquies
Onttrekking van suiker aan de markt

1. Rekening houdend met de noodzaak om 
het hoofd te bieden aan bepaalde situaties 
van overschot op de geraamde 
voorzieningsbalans, en rekening houdend 
met de verplichtingen die voor de Unie 
voortvloeien uit de overeenkomstig artikel 
218 van het Verdrag gesloten 
overeenkomsten, kan de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen 
besluiten om de hoeveelheden in het 
kader van de quota geproduceerde suiker, 
isoglucose of inulinestroop die de 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
berekende drempel overschrijden, voor 
een bepaald verkoopseizoen aan de markt 
te onttrekken. In dat geval wordt 
ingevoerde witte en ruwe suiker, van 
welke oorsprong dan ook, in dezelfde 
mate aan de markt onttrokken voor het 
betrokken verkoopseizoen.
2. Voor elke onderneming die over een 
quotum beschikt, wordt de in lid 1 
bedoelde onttrekkingsdrempel berekend 
door haar quotum te vermenigvuldigen 
met een coëfficiënt die de Commissie 
uiterlijk op 28 februari van het 
voorafgaande verkoopseizoen op basis 
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van de verwachte markttendensen kan
bepalen door middel van 
uitvoeringshandelingen vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. Op basis 
van geactualiseerde markttendensen kan 
de Commissie uiterlijk op 31 oktober van 
het betrokken verkoopseizoen door middel 
van uitvoeringshandelingen besluiten de 
coëfficiënt aan te passen of, indien uit 
hoofde van de eerste alinea geen 
coëfficiënt is bepaald, alsnog een 
coëfficiënt te bepalen.
3. Elke onderneming die over een quotum 
of een invoercertificaat beschikt, slaat de 
suiker die binnen haar quotum boven de 
overeenkomstig lid 2 berekende drempel 
wordt geproduceerd, op eigen kosten op 
tot het begin van het volgende 
verkoopseizoen. De in een verkoopseizoen 
aan de markt onttrokken hoeveelheden 
suiker, isoglucose of inulinestroop worden 
behandeld als de eerste hoeveelheden die 
worden geproduceerd binnen het quotum 
voor het volgende verkoopseizoen. In 
afwijking van de eerste alinea en met 
inachtneming van de verwachte 
tendensen op de suikermarkt kan de 
Commissie evenwel door middel van 
uitvoeringshandelingen besluiten om alle 
aan de markt onttrokken suiker, 
isoglucose of inulinestroop dan wel een 
deel daarvan voor het lopende en/of het 
volgende verkoopseizoen te beschouwen 
als:
a) hetzij overtollige suiker, overtollige 
isoglucose of overtollige inulinestroop die 
beschikbaar is om industriële suiker, 
industriële isoglucose of industriële 
inulinestroop te worden;
b) hetzij tijdelijke quotumproductie 
waarvan een deel kan worden 
gereserveerd voor uitvoer met 
inachtneming van de verbintenissen van 
de Unie die voortvloeien uit de 
overeenkomstig artikel 218 van het 
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Verdrag gesloten overeenkomsten.
4. Als de suikervoorziening in de Unie 
ontoereikend is, kan de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen 
besluiten dat een bepaalde hoeveelheid 
aan de markt onttrokken suiker, 
isoglucose of inulinestroop vóór het einde 
van de periode van onttrekking aan de 
markt op de EU-markt mag worden 
verkocht.
5. Wanneer aan de markt onttrokken 
suiker wordt behandeld als de eerste 
suikerproductie van het volgende 
verkoopseizoen, wordt aan de 
bietenproducenten de minimumprijs van 
dat verkoopseizoen betaald.
Wanneer aan de markt onttrokken suiker 
industriële suiker wordt of wordt 
uitgevoerd overeenkomstig lid 3, onder 
respectievelijk a) of b), van het 
onderhavige artikel, zijn de voorschriften 
van artikel 101 octies betreffende de 
minimumprijs niet van toepassing.
Wanneer aan de markt onttrokken suiker 
vóór het einde van de periode van 
onttrekking aan de markt op de EU-markt 
wordt verkocht overeenkomstig lid 4, 
wordt aan de bietenproducenten de 
minimumprijs van het lopende 
verkoopseizoen betaald.
6. De uitvoeringshandelingen uit hoofde 
van het onderhavige artikel worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. pl

Amendement 1450
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 quinquies
Onttrekking van suiker aan de markt

1. Rekening houdend met de noodzaak om 
het hoofd te bieden aan bepaalde situaties 
van overschot op de geraamde 
voorzieningsbalans, en rekening houdend 
met de verplichtingen die voor de Unie 
voortvloeien uit de overeenkomstig artikel 
218 van het Verdrag gesloten 
overeenkomsten, kan de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen 
besluiten om de hoeveelheden in het 
kader van de quota geproduceerde suiker, 
isoglucose of inulinestroop die de 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
berekende drempel overschrijden, voor 
een bepaald verkoopseizoen aan de markt 
te onttrekken.
In dat geval wordt ingevoerde witte en 
ruwe suiker, van welke oorsprong dan 
ook, in dezelfde mate aan de markt 
onttrokken voor het betrokken 
verkoopseizoen.
2. Voor elke onderneming die over een 
quotum beschikt, wordt de in lid 1 
bedoelde onttrekkingsdrempel berekend 
door haar quotum te vermenigvuldigen 
met een coëfficiënt die de Commissie 
uiterlijk op 28 februari van het 
voorafgaande verkoopseizoen op basis 
van de verwachte markttendensen kan 
bepalen door middel van 
uitvoeringshandelingen vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.
Op basis van geactualiseerde 
markttendensen kan de Commissie 
uiterlijk op 31 oktober van het betrokken 
verkoopseizoen door middel van 
uitvoeringshandeling besluiten de 
coëfficiënt aan te passen of, indien uit 
hoofde van de eerste alinea geen 
coëfficiënt is bepaald, alsnog een 
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coëfficiënt te bepalen.
3. Elke onderneming die over een quotum 
beschikt, slaat de suiker die binnen haar 
quotum boven de overeenkomstig lid 2 
berekende drempel wordt geproduceerd, 
op eigen kosten op tot het begin van het 
volgende verkoopseizoen. De in een 
verkoopseizoen aan de markt onttrokken 
hoeveelheden suiker, isoglucose of 
inulinestroop worden behandeld als de 
eerste hoeveelheden die worden 
geproduceerd binnen het quotum voor het 
volgende verkoopseizoen.
In afwijking van de eerste alinea en met 
inachtneming van de verwachte 
tendensen op de suikermarkt kan de 
Commissie evenwel door middel van 
uitvoeringshandelingen besluiten om alle 
aan de markt onttrokken suiker, 
isoglucose of inulinestroop dan wel een 
deel daarvan voor het lopende en/of het 
volgende verkoopseizoen te beschouwen 
als:
a) hetzij overtollige suiker, overtollige 
isoglucose of overtollige inulinestroop die 
beschikbaar is om industriële suiker, 
industriële isoglucose of industriële 
inulinestroop te worden;
b) hetzij tijdelijke quotumproductie 
waarvan een deel kan worden 
gereserveerd voor uitvoer met 
inachtneming van de verbintenissen van 
de Unie die voortvloeien uit de 
overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag gesloten overeenkomsten.
4. Als de suikervoorziening in de Unie 
ontoereikend is, kan de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen 
besluiten dat een bepaalde hoeveelheid 
aan de markt onttrokken suiker, 
isoglucose of inulinestroop vóór het einde 
van de periode van onttrekking aan de 
markt op de EU-markt mag worden 
verkocht.
5. Wanneer aan de markt onttrokken 
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suiker wordt behandeld als de eerste 
suikerproductie van het volgende 
verkoopseizoen, wordt aan de 
bietenproducenten de minimumprijs van 
dat verkoopseizoen betaald.
Wanneer aan de markt onttrokken suiker 
industriële suiker wordt of wordt 
uitgevoerd overeenkomstig lid 3, onder 
respectievelijk a) of b), van het 
onderhavige artikel, zijn de voorschriften 
van artikel 101 octies betreffende de 
minimumprijs niet van toepassing.
Wanneer aan de markt onttrokken suiker 
vóór het einde van de periode van 
onttrekking aan de markt op de EU-markt 
wordt verkocht overeenkomstig lid 4, 
wordt aan de bietenproducenten de 
minimumprijs van het lopende 
verkoopseizoen betaald.
6. De uitvoeringshandelingen uit hoofde 
van het onderhavige artikel worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. fr

Amendement 1451
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 quinquies
Onttrekking van suiker aan de markt

1. Rekening houdend met de noodzaak om 
het hoofd te bieden aan bepaalde situaties 
van overschot op de geraamde 
voorzieningsbalans, en rekening houdend 
met de verplichtingen die voor de Unie 
voortvloeien uit de overeenkomstig artikel 
218 van het Verdrag gesloten 
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overeenkomsten, kan de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen 
besluiten om de hoeveelheden in het 
kader van de quota geproduceerde suiker, 
isoglucose of inulinestroop die de 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
berekende drempel overschrijden, voor 
een bepaald verkoopseizoen aan de markt 
te onttrekken.
In dat geval wordt ingevoerde witte en 
ruwe suiker, van welke oorsprong dan 
ook, in dezelfde mate aan de markt 
onttrokken voor het betrokken 
verkoopseizoen.
2. Voor elke onderneming die over een 
quotum beschikt, wordt de in lid 1 
bedoelde onttrekkingsdrempel berekend 
door haar quotum te vermenigvuldigen 
met een coëfficiënt die de Commissie 
uiterlijk op 28 februari van het 
voorafgaande verkoopseizoen op basis 
van de verwachte markttendensen kan 
bepalen door middel van 
uitvoeringshandelingen vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.
Op basis van geactualiseerde 
markttendensen kan de Commissie 
uiterlijk op 31 oktober van het betrokken 
verkoopseizoen door middel van 
uitvoeringshandelingen besluiten de 
coëfficiënt aan te passen of, indien uit 
hoofde van de eerste alinea geen 
coëfficiënt is bepaald, alsnog een 
coëfficiënt te bepalen.
3. Elke onderneming die over een quotum 
of een invoercertificaat beschikt, slaat de 
suiker die binnen haar quotum boven de 
overeenkomstig lid 2 berekende drempel 
wordt geproduceerd, op eigen kosten op 
tot het begin van het volgende 
verkoopseizoen. De in een verkoopseizoen 
aan de markt onttrokken hoeveelheden 
suiker, isoglucose of inulinestroop worden 
behandeld als de eerste hoeveelheden die 
worden geproduceerd binnen het quotum 



AM\909518NL.doc 31/183 PE494.484v01-00

NL

voor het volgende verkoopseizoen.
In afwijking van de eerste alinea en met 
inachtneming van de verwachte 
tendensen op de suikermarkt kan de 
Commissie evenwel door middel van 
uitvoeringshandelingen besluiten om alle 
aan de markt onttrokken suiker, 
isoglucose of inulinestroop dan wel een 
deel daarvan voor het lopende en/of het 
volgende verkoopseizoen te beschouwen 
als:
a) hetzij overtollige suiker, overtollige 
isoglucose of overtollige inulinestroop die 
beschikbaar is om industriële suiker, 
industriële isoglucose of industriële 
inulinestroop te worden;
b) hetzij tijdelijke quotumproductie 
waarvan een deel kan worden 
gereserveerd voor uitvoer met 
inachtneming van de verbintenissen van 
de Unie die voortvloeien uit de 
overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag gesloten overeenkomsten.
4. Als de suikervoorziening in de Unie 
ontoereikend is, kan de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen 
besluiten dat een bepaalde hoeveelheid 
aan de markt onttrokken suiker, 
isoglucose of inulinestroop vóór het einde 
van de periode van onttrekking aan de 
markt op de EU-markt mag worden 
verkocht.
5. Wanneer aan de markt onttrokken 
suiker wordt behandeld als de eerste 
suikerproductie van het volgende 
verkoopseizoen, wordt aan de 
bietenproducenten de minimumprijs van 
dat verkoopseizoen betaald.
Wanneer aan de markt onttrokken suiker 
industriële suiker wordt of wordt 
uitgevoerd overeenkomstig lid 3, onder 
respectievelijk a) of b), van het 
onderhavige artikel, zijn de voorschriften 
van artikel 101 octies betreffende de 
minimumprijs niet van toepassing.
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Wanneer aan de markt onttrokken suiker 
vóór het einde van de periode van 
onttrekking aan de markt op de EU-markt 
wordt verkocht overeenkomstig lid 4, 
wordt aan de bietenproducenten de 
minimumprijs van het lopende 
verkoopseizoen betaald.
6. De uitvoeringshandelingen uit hoofde 
van het onderhavige artikel worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. 

Or. en

Motivering

Artikel 45 van COM(2010)799. De eerste alinea wordt geamendeerd omdat het structurele 
marktevenwicht moet worden gezien in verhouding tot de volumes (en niet tot de prijzen) 
zoals bepaald op basis van de analyse van kwantitatieve gegevens. Voorts verdienen de 
termen "overschot" en "tekort" de voorkeur op "overproductie" en "onderproductie". Tot slot 
zijn de toevoegingen "of een invoercertificaat" en "van welke oorsprong dan ook" erop 
gericht dat álle partijen aanpassingen doorvoeren om de markt in evenwicht te brengen - op 
dit moment worden alleen de producenten van suikerbieten geconfronteerd met ontrekking 
aan de markt.

Amendement 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 quinquies
Onttrekking van suiker aan de markt

2. Voor elke onderneming die over een 
quotum beschikt, wordt de in lid 1 
bedoelde onttrekkingsdrempel berekend 
door haar quotum te vermenigvuldigen 
met een voor de hele Unie geldende 
coëfficiënt die de Commissie uiterlijk op 
28 februari van het voorafgaande 
verkoopseizoen op basis van de verwachte 
markttendensen kan bepalen door middel 
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van uitvoeringshandelingen vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.
Op basis van geactualiseerde 
markttendensen kan de Commissie 
uiterlijk op 31 oktober van het betrokken 
verkoopseizoen door middel van 
uitvoeringshandelingen besluiten de 
coëfficiënt aan te passen of, indien uit 
hoofde van de eerste alinea geen 
coëfficiënt is bepaald, alsnog een 
coëfficiënt te bepalen.
In dat geval wordt de traditionele 
voorzieningsbehoefte aan ingevoerde 
ruwe suiker voor raffinage voor het 
betrokken verkoopseizoen met hetzelfde 
percentage verlaagd.
3. Elke onderneming die over een quotum 
beschikt, slaat de suiker die binnen haar 
quotum boven de overeenkomstig lid 2 
berekende drempel wordt geproduceerd, 
op eigen kosten op tot het begin van het 
volgende verkoopseizoen. De in een 
verkoopseizoen aan de markt onttrokken 
hoeveelheden suiker, isoglucose of 
inulinestroop worden behandeld als de 
eerste hoeveelheden die worden 
geproduceerd binnen het quotum voor het 
volgende verkoopseizoen.
In afwijking van de eerste alinea en met 
inachtneming van de verwachte 
tendensen op de suikermarkt kan de 
Commissie evenwel door middel van 
uitvoeringshandelingen besluiten om alle 
aan de markt onttrokken suiker, 
isoglucose of inulinestroop dan wel een 
deel daarvan voor het lopende en/of het 
volgende verkoopseizoen te beschouwen 
als:
a) hetzij overtollige suiker, overtollige 
isoglucose of overtollige inulinestroop die 
beschikbaar is om industriële suiker, 
industriële isoglucose of industriële 
inulinestroop te worden;
b) hetzij tijdelijke quotumproductie 
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waarvan een deel kan worden 
gereserveerd voor uitvoer met 
inachtneming van de verbintenissen van 
de Unie die voortvloeien uit de 
overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag gesloten overeenkomsten.
4. Als de suikervoorziening in de Unie 
ontoereikend is, kan de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen 
besluiten dat een bepaalde hoeveelheid 
aan de markt onttrokken suiker, 
isoglucose of inulinestroop vóór het einde 
van de periode van onttrekking aan de 
markt op de EU-markt mag worden 
verkocht.
5. Wanneer aan de markt onttrokken 
suiker wordt behandeld als de eerste 
suikerproductie van het volgende 
verkoopseizoen, wordt aan de 
bietenproducenten de minimumprijs van 
dat verkoopseizoen betaald.
Wanneer aan de markt onttrokken suiker 
industriële suiker wordt of wordt 
uitgevoerd overeenkomstig lid 3, onder 
respectievelijk a) of b), van het 
onderhavige artikel, zijn de voorschriften 
van artikel 101 octies betreffende de 
minimumprijs niet van toepassing.
Wanneer aan de markt onttrokken suiker 
vóór het einde van de periode van 
onttrekking aan de markt op de EU-markt 
wordt verkocht overeenkomstig lid 4, 
wordt aan de bietenproducenten de 
minimumprijs van het lopende 
verkoopseizoen betaald.
5 bis. Suiker die overeenkomstig de 
bepalingen van het onderhavige artikel 
wordt opgeslagen, komt niet in 
aanmerking voor de in artikel 17 bedoelde 
steun voor particuliere opslag.
6. De uitvoeringshandelingen uit hoofde 
van het onderhavige artikel worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
162, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
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Or. es

Amendement 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 sexies
Gedelegeerde bevoegdheden

Om rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de suikersector en om 
ervoor te zorgen dat de belangen van alle 
partijen terdege in aanmerking worden 
genomen, kan de Commissie door middel 
van overeenkomstig artikel 160 
vastgestelde gedelegeerde handelingen 
voorschriften bepalen inzake:
a) de leveringscontracten en 
aankoopvoorwaarden als bedoeld in 
artikel 101, lid 1;
b) de criteria die de suikerondernemingen 
moeten toepassen bij de verdeling over de 
bietenverkopers van de hoeveelheden 
bieten waarop de vóór de inzaai gesloten 
leveringscontracten als bedoeld in artikel 
101, lid 2 ter, betrekking moeten hebben.

Or. es

Amendement 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 septies
Quota in de suikersector



PE494.484v01-00 36/183 AM\909518NL.doc

NL

1. Voor suiker, isoglucose en 
inulinestroop wordt een quotaregeling 
toegepast.
2. Als een producent met betrekking tot de 
in lid 1 van het onderhavige artikel 
bedoelde quotaregeling de desbetreffende 
quota overschrijdt en geen gebruik maakt 
van de in artikel 101 terdecies bedoelde 
overtollige hoeveelheden, wordt op die 
hoeveelheden een overschotheffing 
opgelegd met inachtneming van de in de 
artikelen 101 terdecies tot en met 
101 sexdecies vastgestelde voorwaarden.

Or. es

Amendement 1455
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 septies
Quota in de suikersector

Voor suiker, isoglucose en inulinestroop 
wordt een quotaregeling toegepast.

Or. fr

Amendement 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 octies
Minimumprijs voor bieten
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1. De minimumprijs voor quotumbieten 
bedraagt 26,29 euro per ton tot het einde 
van het verkoopseizoen 2019/2020.
2. De in lid 1 bedoelde minimumprijs 
geldt voor suikerbieten van de in bijlage 
III, punt B, omschreven 
standaardkwaliteit.
3. Suikerproducerende ondernemingen 
die quotumbieten kopen die geschikt zijn 
voor verwerking tot suiker en bestemd zijn 
voor verwerking tot quotumsuiker, moeten 
ten minste de minimumprijs betalen, met 
toepassing van verhogingen of 
verlagingen bij afwijkingen ten opzichte 
van standaardkwaliteit.
Met het oog op de aanpassing van de prijs 
in gevallen waar de werkelijke kwaliteit 
van de suikerbieten afwijkt van de 
standaardkwaliteit, worden de in de eerste 
alinea bedoelde verhogingen en 
verlagingen toegepast in 
overeenstemming met de voorschriften die 
de Commissie bepaalt door middel van 
gedelegeerde handelingen uit hoofde van 
artikel 101 septdecies, lid 5.
4. Voor de hoeveelheden suikerbieten die 
overeenstemmen met de hoeveelheden 
industriële suiker of overtollige suiker 
waarvoor de in artikel 101 sexdecies 
bedoelde overschotheffing wordt 
opgelegd, past de betrokken 
suikerproducerende onderneming de 
aankoopprijs op zodanige wijze aan dat 
deze ten minste gelijk is aan de 
minimumprijs voor quotumbieten.

Or. es

Amendement 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 1 nonies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 nonies
Toewijzing van quota

1. De huidige quota voor de productie van 
suiker, isoglucose en inulinestroop op 
nationaal of regionaal niveau worden 
vastgesteld in bijlage III ter. Als de quota 
niet zoals gepland worden afgeschaft in 
2015, moet de huidige quotaregeling 
worden herzien en verlengd tot het einde 
van het verkoopseizoen 2019/2020. De 
herziene regeling moet alle lidstaten de 
kans geven om wanneer zij dit wensen 
gebruik te maken van de suikerquota. De 
EU-steun moet gericht zijn op de 
uitbreiding van de suikerindustrie in de 
Unie, en er moet worden bijgedragen in 
de aanloopkosten van suikerverwerkende 
ondernemingen in de lidstaten.
2. De lidstaten wijzen een quotum toe aan 
elke suiker-, isoglucose- of 
inulinestroopproducerende onderneming 
die op hun grondgebied is gevestigd en 
overeenkomstig artikel 101 decies is 
erkend.
3. Bij de toewijzing van een quotum aan 
een suikerproducerende onderneming die 
meer dan één productie-eenheid heeft, 
nemen de lidstaten de maatregelen die zij 
noodzakelijk achten om terdege rekening 
te houden met de belangen van de 
suikerbieten- en de suikerriettelers.

Or. en

Amendement 1458
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 nonies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 nonies
Toewijzing van quota

1. De quota voor de productie van suiker, 
isoglucose en inulinestroop op nationaal 
en regionaal niveau worden vastgesteld in 
bijlage III ter. 
2. De lidstaten wijzen een quotum toe aan 
elke suiker-, isoglucose- of 
inulinestroopproducerende onderneming 
die op hun grondgebied is gevestigd en 
overeenkomstig artikel 101 decies is 
erkend.
Voor elke onderneming is het toe te wijzen 
quotum gelijk aan het quotum dat uit 
hoofde van bijlage III ter aan de 
onderneming was toegewezen voor het 
verkoopseizoen 2010/2011.
3. Bij de toewijzing van een quotum aan 
een suikerproducerende onderneming die 
meer dan één productie-eenheid heeft, 
nemen de lidstaten de maatregelen die zij 
noodzakelijk achten om terdege rekening 
te houden met de belangen van de 
suikerbieten- en de suikerriettelers.

Or. fr

Amendement 1459
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 nonies
Toewijzing van quota

1. De quota voor de productie van suiker, 
isoglucose en inulinestroop op nationaal 
en regionaal niveau worden vastgesteld in 
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bijlage III ter. 
2. De lidstaten wijzen een quotum toe aan 
elke suiker-, isoglucose- of 
inulinestroopproducerende onderneming 
die op hun grondgebied is gevestigd en 
overeenkomstig artikel 101 decies is 
erkend. Voor elke onderneming is het toe 
te wijzen quotum gelijk aan het quotum 
dat uit hoofde van bijlage III ter (nieuw) 
van Verordening (EG) nr. 513/2010 aan 
de onderneming was toegewezen voor het 
verkoopseizoen 2010/2011.
3. Bij de toewijzing van een quotum aan 
een suikerproducerende onderneming die 
meer dan één productie-eenheid heeft, 
nemen de lidstaten de maatregelen die zij 
noodzakelijk achten om terdege rekening 
te houden met de belangen van de 
suikerbieten- en de suikerriettelers.

Or. fr

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit artikel 56 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad. 
Het betreft een technisch amendement: Verordening (EG) nr. 513/2010 (waar bijlage III ter 
(nieuw) bij hoort) is de meeste recente verordening tot vaststelling van quota in de 
suikersector.

Amendement 1460
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 nonies
Toewijzing van quota

1. De quota voor de productie van suiker, 
isoglucose en inulinestroop op nationaal 
en regionaal niveau worden vastgesteld in 
bijlage XX. 
2. De lidstaten wijzen een quotum toe aan 
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elke suiker-, isoglucose- of 
inulinestroopproducerende onderneming 
die op hun grondgebied is gevestigd en 
overeenkomstig artikel XX is erkend.
Voor elke onderneming is het toe te wijzen 
quotum gelijk aan het quotum dat uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 318/2006 aan de onderneming was 
toegekend voor het verkoopseizoen 
2005/2006.
3. Bij de toewijzing van een quotum aan 
een suikerproducerende onderneming die 
meer dan één productie-eenheid heeft, 
nemen de lidstaten de maatregelen die zij 
noodzakelijk achten om terdege rekening 
te houden met de belangen van de 
suikerbieten- en de suikerriettelers.

Or. fr

Amendement 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 nonies
Toewijzing van quota

1. De quota voor de productie van suiker, 
isoglucose en inulinestroop op nationaal 
of regionaal niveau worden vastgesteld in 
bijlage III ter.
2. De lidstaten wijzen een quotum toe aan 
elke suiker-, isoglucose- of 
inulinestroopproducerende onderneming 
die op hun grondgebied is gevestigd en 
overeenkomstig artikel 101 decies is 
erkend.
Voor elke onderneming is het toe te wijzen 
quotum gelijk aan het quotum dat uit 
hoofde van Verordening (EG) 
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nr. 513/2010 aan de onderneming was 
toegekend voor het verkoopseizoen 
2010/2011.
3. Bij de toewijzing van een quotum aan 
een suikerproducerende onderneming die 
meer dan één productie-eenheid heeft, 
nemen de lidstaten de maatregelen die zij 
noodzakelijk achten om terdege rekening 
te houden met de belangen van de 
suikerbieten- en de suikerriettelers.

Or. es

Amendement 1462
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 nonies
Toewijzing van quota

1. De quota voor de productie van suiker, 
isoglucose en inulinestroop op nationaal 
of regionaal niveau worden vastgesteld in 
bijlage III ter.
2. De lidstaten wijzen een quotum toe aan 
elke suiker-, isoglucose- of 
inulinestroopproducerende onderneming 
die op hun grondgebied is gevestigd en 
overeenkomstig artikel 101 decies is 
erkend.
Voor elke onderneming is het toe te wijzen 
quotum gelijk aan het quotum dat uit 
hoofde van bijlage III ter aan de 
onderneming was toegewezen vanaf het 
verkoopseizoen 2010/2011.

Or. pl
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Amendement 1463
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 decies
Erkende ondernemingen

1. Op verzoek verlenen de lidstaten een 
erkenning aan een onderneming die 
suiker, isoglucose of inulinestroop 
produceert, of aan een onderneming die 
deze producten verwerkt bij de 
vervaardiging van een product dat 
voorkomt op de in artikel XX bedoelde 
lijst, op voorwaarde dat de onderneming:
a) het bewijs levert van haar professionele 
productiecapaciteit;
b) ermee instemt alle vereiste informatie 
te verstrekken en controles te ondergaan 
die verband houden met deze 
verordening;
c) niet het voorwerp is van een schorsing 
of intrekking van de erkenning.
2. De erkende ondernemingen verstrekken 
de lidstaat op het grondgebied waarvan de 
oogst van de suikerbieten of van het 
suikerriet of de raffinage plaatsvindt, de 
volgende gegevens:
a) de hoeveelheden suikerbieten of 
suikerriet waarvoor een leveringscontract 
is gesloten, en de desbetreffende 
schattingen van de opbrengsten aan 
suikerbieten of suikerriet en aan suiker 
per hectare;
b) de gegevens over de verwachte en 
werkelijke leveringen van suikerbieten, 
suikerriet en ruwe suiker en over de 
suikerproductie, alsmede opgaven van de 
suikervoorraden;
c) de verkochte hoeveelheden witte suiker 
en de desbetreffende prijzen en 
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voorwaarden.

Or. fr

Amendement 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 decies
Erkende ondernemingen

1. Op verzoek verlenen de lidstaten een 
erkenning aan een onderneming die 
suiker, isoglucose of inulinestroop 
produceert, of aan een onderneming die 
deze producten verwerkt bij de 
vervaardiging van een product dat 
voorkomt op de in artikel 101 
quaterdecies, lid 2, bedoelde lijst, op 
voorwaarde dat de onderneming:
a) het bewijs levert van haar professionele 
productiecapaciteit;
b) ermee instemt alle informatie te 
verstrekken en controles te ondergaan die 
verband houden met deze verordening;
c) niet het voorwerp is van een schorsing 
of intrekking van de erkenning.
2. De erkende ondernemingen verstrekken 
de lidstaat op het grondgebied waarvan de 
oogst van de suikerbieten of van het 
suikerriet of de raffinage plaatsvindt, de 
volgende gegevens:
a) de hoeveelheden suikerbieten of 
suikerriet waarvoor een leveringscontract 
is gesloten, en de desbetreffende 
schattingen van de opbrengsten aan 
suikerbieten of suikerriet en aan suiker 
per hectare;
b) de gegevens over de verwachte en 
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werkelijke leveringen van suikerbieten, 
suikerriet en ruwe suiker en over de 
suikerproductie, alsmede opgaven van de 
suikervoorraden;
c) de verkochte hoeveelheden witte suiker 
en de desbetreffende prijzen en 
voorwaarden.

Or. es

Amendement 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 undecies
Aanpassing van het nationale quotum

De Commissie kan, door middel van 
overeenkomstig artikel 160 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen, de in 
bijlage III ter vastgestelde quota 
aanpassen als gevolg van besluiten die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 101 
duodecies nemen.

Or. es

Amendement 1466
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 duodecies
Herverdeling van het nationale quotum

Een lidstaat kan de suiker-, isoglucose- of 
inulinestroopquota die aan een op zijn 



PE494.484v01-00 46/183 AM\909518NL.doc

NL

grondgebied gevestigde onderneming zijn 
toegewezen, verlagen (en eventueel 
opnieuw toewijzen):
a) met maximaal 10%
Deze optie is evenwel uitgesloten als een 
onderneming haar quota in de afgelopen 
verkoopseizoenen volledig heeft 
geproduceerd;
of
b) overeenkomstig de in bijlage (x) 
vastgestelde regels.
De lidstaten passen daarbij objectieve en 
niet-discriminerende criteria toe.

Or. en

Amendement 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 duodecies
Herverdeling van het nationale quotum 

en verlaging van quota
1. Een lidstaat kan de suiker- of 
isoglucosequota die aan een op zijn 
grondgebied gevestigde onderneming zijn 
toegewezen, verlagen met maximaal 10%. 
De lidstaten passen daarbij objectieve en 
niet-discriminerende criteria toe.
2. De lidstaten kunnen quota tussen 
ondernemingen overdragen 
overeenkomstig de in bijlage III quater 
vastgestelde voorwaarden en met 
inachtneming van de belangen van elk 
van de betrokken partijen, in het bijzonder 
de suikerbieten- en de suikerriettelers.
3. De overeenkomstig de leden 1 en 2 
verlaagde hoeveelheden worden door de 
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betrokken lidstaat toegewezen aan één of 
meer ondernemingen op zijn grondgebied 
die al dan niet over een quotum 
beschikken.

Or. es

Amendement 1468
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 duodecies
Herverdeling van het nationale quotum 

en verlaging van quota
1. Een lidstaat kan de suiker- of 
isoglucosequota die aan een op zijn 
grondgebied gevestigde onderneming zijn 
toegewezen, verlagen met maximaal 10%. 
De lidstaten passen daarbij objectieve en 
niet-discriminerende criteria toe.
2. De lidstaten kunnen quota tussen 
ondernemingen overdragen 
overeenkomstig de in bijlage XX 
vastgestelde voorwaarden en met 
inachtneming van de belangen van elk 
van de betrokken partijen, in het bijzonder 
de suikerbieten- en de suikerriettelers.
3. De overeenkomstig de leden 1 en 2 
verlaagde hoeveelheden worden door de 
betrokken lidstaat toegewezen aan één of 
meer ondernemingen op zijn grondgebied 
die al dan niet over een quotum 
beschikken.

Or. fr

Amendement 1469
Britta Reimers, George Lyon



PE494.484v01-00 48/183 AM\909518NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 terdecies
Quotumoverschrijding

1. De suiker, isoglucose of inulinestroop 
die in een verkoopseizoen boven het in 
artikel 101 nonies bedoelde quotum wordt 
geproduceerd, mag:
a) worden gebruikt voor de vervaardiging 
van bepaalde producten als bedoeld in 
artikel 101 quaterdecies;
b) overeenkomstig artikel 101 quindecies 
worden overgeboekt naar de 
quotumproductie van het volgende 
verkoopseizoen;
c) worden gebruikt voor de specifieke 
voorzieningsregeling ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden, overeenkomstig 
[hoofdstuk III van Verordening [ex (EG) 
nr. 247/2006] van het Europees 
Parlement en de Raad];
d) worden uitgevoerd binnen de 
kwantitatieve grens die de Commissie, 
door middel van uitvoeringshandelingen, 
vaststelt met inachtneming van de 
verbintenissen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten; of
e) automatisch op de interne markt als 
quotumsuiker worden vrijgegeven om de 
voorziening aan te passen aan de 
ontwikkeling van de vraag, als onderdeel 
van het in artikel 101, lid 1 ter, 
beschreven tijdelijke mechanisme voor 
marktbeheer.

Or. en



AM\909518NL.doc 49/183 PE494.484v01-00

NL

Amendement 1470
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 terdecies
Quotumoverschrijding

De suiker, isoglucose of inulinestroop die 
in een verkoopseizoen boven het in artikel 
XX bedoelde quotum wordt geproduceerd, 
mag:
a) worden gebruikt voor de vervaardiging 
van bepaalde producten als bedoeld in 
artikel XX;
b) overeenkomstig artikel XX worden 
overgeboekt naar de quotumproductie van 
het volgende verkoopseizoen;
c) worden gebruikt voor de specifieke 
voorzieningsregeling ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden, overeenkomstig 
[hoofdstuk III van Verordening [ex (EG) 
nr. 247/2006] van het Europees 
Parlement en de Raad];
d) worden uitgevoerd binnen de 
kwantitatieve grens die de Commissie, 
door middel van uitvoeringshandelingen, 
vaststelt met inachtneming van de 
verbintenissen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten; of
e) automatisch op de interne markt als 
quotumsuiker worden vrijgegeven om de 
voorziening aan te passen aan de 
ontwikkeling van de vraag, waarbij de 
Commissie de hoeveelheden en 
voorwaarden vaststelt door middel van 
gedelegeerde handelingen uit hoofde van 
artikel 101 septdecies, lid 6, en op basis 
van de geraamde voorzieningsbalans.
De in het onderhavige artikel genoemde 
maatregelen dienen te worden uitgevoerd 
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voordat er enige maatregelen ter 
voorkoming van marktverstoringen als 
bedoeld in artikel 154, lid 1, kunnen 
worden geactiveerd.
De overige hoeveelheden worden 
onderworpen aan de in artikel XX
bedoelde overschotheffing.

Or. fr

Amendement 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 terdecies
Quotumoverschrijding

1. De suiker, isoglucose of inulinestroop 
die in een verkoopseizoen boven het in 
artikel 101 nonies bedoelde quotum wordt 
geproduceerd, mag:
a) worden gebruikt voor de vervaardiging 
van bepaalde producten als bedoeld in 
artikel 101 quaterdecies;
b) overeenkomstig artikel 101 quindecies 
worden overgeboekt naar de 
quotumproductie van het volgende 
verkoopseizoen;
c) worden gebruikt voor de specifieke 
voorzieningsregeling ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden, overeenkomstig 
[hoofdstuk III van Verordening [ex (EG) 
nr. 247/2006] van het Europees 
Parlement en de Raad];
d) worden uitgevoerd binnen de 
kwantitatieve grens die de Commissie, 
door middel van uitvoeringshandelingen, 
vaststelt met inachtneming van de 
verbintenissen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
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gesloten overeenkomsten; of
e) automatisch op de interne markt als 
quotumsuiker worden vrijgegeven om de 
voorziening aan te passen aan de 
ontwikkeling van de vraag, waarbij de 
Commissie de hoeveelheden en 
voorwaarden vaststelt door middel van 
gedelegeerde handelingen uit hoofde van 
artikel 101 septdecies, lid 6, en op basis 
van de geraamde voorzieningsbalans.
De in het onderhavige artikel genoemde 
maatregelen dienen te worden uitgevoerd 
voordat er enige maatregelen ter 
voorkoming van marktverstoringen als 
bedoeld in artikel 154, lid 1, kunnen 
worden geactiveerd.
De overige hoeveelheden worden 
onderworpen aan de in artikel 101 
sexdecies bedoelde overschotheffing.
2. De uitvoeringshandelingen uit hoofde 
van het onderhavige artikel worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 1472
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 terdecies
Quotumoverschrijding

1. De suiker, isoglucose of inulinestroop 
die in een verkoopseizoen boven het in 
artikel 101 nonies bedoelde quotum wordt 
geproduceerd, mag:
a) worden gebruikt voor de vervaardiging 
van bepaalde producten als bedoeld in 
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artikel 101 quaterdecies;
b) overeenkomstig artikel 101 quindecies 
worden overgeboekt naar de 
quotumproductie van het volgende 
verkoopseizoen;
c) worden gebruikt voor de specifieke 
voorzieningsregeling ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden, overeenkomstig 
[hoofdstuk III van Verordening [ex (EG) 
nr. 247/2006] van het Europees 
Parlement en de Raad];
d) worden uitgevoerd binnen de 
kwantitatieve grens die de Commissie, 
door middel van uitvoeringshandelingen, 
vaststelt met inachtneming van de 
verbintenissen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten; of
e) automatisch op de interne markt 
worden vrijgegeven om de voorziening 
aan te passen aan de ontwikkeling van de 
vraag, waarbij de Commissie de 
hoeveelheden en voorwaarden vaststelt op 
basis van de geraamde 
voorzieningsbalans.
De in het onderhavige artikel genoemde 
maatregelen dienen te worden uitgevoerd 
voordat er enige maatregelen ter 
voorkoming van marktverstoringen als 
bedoeld in artikel 154, lid 1, kunnen 
worden geactiveerd. De overige 
hoeveelheden worden onderworpen aan 
de in artikel 101 sexdecies bedoelde 
overschotheffing.
2. De uitvoeringshandelingen uit hoofde 
van het onderhavige artikel worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. pl
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Amendement 1473
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 terdecies
Quotumoverschrijding

1. De suiker, isoglucose of inulinestroop 
die in een verkoopseizoen boven het in
artikel 101 nonies bedoelde quotum wordt 
geproduceerd, mag:
a) worden gebruikt voor de vervaardiging 
van bepaalde producten als bedoeld in 
artikel 101 quaterdecies;
b) overeenkomstig artikel 101 worden 
overgeboekt naar de quotumproductie van 
het volgende verkoopseizoen;
c) worden gebruikt voor de specifieke 
voorzieningsregeling ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden, overeenkomstig 
[hoofdstuk III van Verordening [ex (EG) 
nr. 247/2006] van het Europees 
Parlement en de Raad];
d) worden uitgevoerd binnen de 
kwantitatieve grens die de Commissie, 
door middel van uitvoeringshandelingen, 
vaststelt met inachtneming van de 
verbintenissen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten; of
e) automatisch op de interne markt 
worden vrijgegeven om de voorziening 
aan te passen aan de ontwikkeling van de 
vraag, waarbij de Commissie de 
hoeveelheden en voorwaarden vaststelt op 
basis van de geraamde 
voorzieningsbalans.
De in het onderhavige artikel genoemde 
maatregelen dienen te worden uitgevoerd 
voordat er enige maatregelen ter 
voorkoming van marktverstoringen als 
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bedoeld in artikel 154, lid 1, kunnen 
worden geactiveerd.
De overige hoeveelheden worden 
onderworpen aan de in artikel 101 
sedecies bedoelde overschotheffing.
2. De uitvoeringshandelingen uit hoofde 
van het onderhavige artikel worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. 

Or. en

Motivering

Dit amendement formaliseert de bestaande situatie, waarbij de mogelijkheid wordt geboden 
om bepaalde hoeveelheden buiten het quotum geproduceerde suiker op de EU-markt vrij te 
geven. Het doel bestaat erin juridische duidelijkheid en stabiliteit op de markt te creëren. Het 
besluit om buiten het quotum geproduceerde suiker vrij te geven (en niet te herkwalificeren) 
moet met name berusten op een analyse van kwantitatieve gegevens (en niet op "aanzienlijke 
en herhaaldelijke" spanningen op de markt, want dat zijn subjectieve termen).

Amendement 1474
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 terdecies
Quotumoverschrijding

1. De suiker, isoglucose of inulinestroop 
die in een verkoopseizoen boven het in 
artikel 101 (x) bedoelde quotum wordt 
geproduceerd, mag:
a) worden gebruikt voor de vervaardiging 
van bepaalde producten als bedoeld in 
artikel 101 (x);
b) overeenkomstig artikel 101 (x) worden 
overgeboekt naar de quotumproductie van 
het volgende verkoopseizoen;
c) worden gebruikt voor de specifieke 
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voorzieningsregeling ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden, overeenkomstig 
[hoofdstuk III van Verordening [ex (EG) 
nr. 247/2006] van het Europees 
Parlement en de Raad];
d) worden uitgevoerd binnen de 
kwantitatieve grens die de Commissie, 
door middel van uitvoeringshandelingen, 
vaststelt met inachtneming van de 
verbintenissen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten; of
e) automatisch op de interne markt 
worden vrijgegeven om de voorziening 
aan te passen aan de ontwikkeling van de 
vraag, waarbij de Commissie de 
hoeveelheden en voorwaarden vaststelt op 
basis van de geraamde 
voorzieningsbalans.
De in het onderhavige artikel genoemde 
maatregelen dienen te worden uitgevoerd 
voordat er enige maatregelen ter 
voorkoming van marktverstoringen als 
bedoeld in artikel 154, lid 1, kunnen 
worden geactiveerd.
De overige hoeveelheden worden 
onderworpen aan de in artikel 101 (x) 
sedecies bedoelde overschotheffing.
2. De uitvoeringshandelingen uit hoofde 
van het onderhavige artikel worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 1475
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 terdecies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 terdecies
Quotumoverschrijding

1. De suiker, isoglucose of inulinestroop 
die in een verkoopseizoen boven het in 
artikel 101 nonies bedoelde quotum wordt 
geproduceerd, mag:
a) worden gebruikt voor de vervaardiging 
van bepaalde producten als bedoeld in 
artikel 101 quaterdecies;
b) overeenkomstig artikel 101 quindecies 
worden overgeboekt naar de 
quotumproductie van het volgende 
verkoopseizoen;
c) worden gebruikt voor de specifieke 
voorzieningsregeling ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden, overeenkomstig 
[hoofdstuk III van Verordening [ex (EG) 
nr. 247/2006] van het Europees 
Parlement en de Raad];
d) worden uitgevoerd binnen de 
kwantitatieve grens die de Commissie, 
door middel van uitvoeringshandelingen, 
vaststelt met inachtneming van de 
verbintenissen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten; of
e) automatisch op de interne markt 
worden vrijgegeven om de voorziening 
aan te passen aan de ontwikkeling van de 
vraag, waarbij de Commissie de 
hoeveelheden en voorwaarden vaststelt op 
basis van de geraamde 
voorzieningsbalans.
De in het onderhavige artikel genoemde 
maatregelen dienen te worden uitgevoerd 
voordat er enige maatregelen ter 
voorkoming van marktverstoringen als 
bedoeld in artikel 154, lid 1, kunnen 
worden geactiveerd.
De overige hoeveelheden worden 
onderworpen aan de in artikel 101 
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sexdecies bedoelde overschotheffing.
2. De uitvoeringshandelingen uit hoofde 
van het onderhavige artikel worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. fr

Amendement 1476
Britta Reimers, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 quaterdecies
Tijdelijk mechanisme voor marktbeheer

Tot het einde van de quotaregeling wordt 
gebruikt gemaakt van een tijdelijk 
mechanisme voor marktbeheer om de 
markt in evenwicht te houden, waarbij 
automatisch de volgende maatregelen in 
werking worden gesteld:
- schorsing van de invoerrechten, zoals 
bepaald in artikel 130 ter; en
- vrijgeving van buiten het quotum 
geproduceerde hoeveelheden, zoals 
bepaald in artikel 101 terdecies, lid 1, 
onder e), op basis van een nulheffing en 
indien mogelijk in een hoeveelheid die 
vergelijkbaar is met de via de schorsing 
van invoerrechten toegewezen 
hoeveelheid.
Het tijdelijke mechanisme voor 
marktbeheer zal automatisch in werking 
worden gesteld zodra uit de gegevens van 
de Europese Commissie blijkt dat de 
ingevoerde hoeveelheid ruwe suiker in het 
betrokken verkoopseizoen onder het 
niveau van 3,5 miljoen ton blijft. Deze 
beoordelingen beginnen voor ieder 
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verkoopseizoen uiterlijk op 30 oktober.
Vóór 1 maart 2014 zal de Europese 
Commissie, door middel van een 
gedelegeerde handeling uit hoofde van 
artikel 101, lid 1 ter, alle voor de 
uitvoering van het onderhavige artikel 
noodzakelijke voorwaarden bepalen.

Or. en

Motivering

De quotaregeling voor de suikersector beperkt de productie van witte suiker tot 13,3 miljoen 
ton, terwijl er ongeveer 16,8 miljoen ton geconsumeerd wordt. Als de preferentiële invoer niet 
volgens plan verloopt, moet het mogelijk zijn de suikervoorziening uit andere bronnen te 
verhogen, zodat de EU-markt geen verlies lijdt. Om discriminatie te voorkomen, moeten alle 
actoren die deel uitmaken van de keten (dus niet alleen de leveranciers) in gelijke mate 
toegang hebben tot dit tijdelijke mechanisme voor marktbeheer.

Amendement 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 quaterdecies
Industriële suiker

1. Industriële suiker, industriële 
isoglucose of industriële inulinestroop 
wordt gereserveerd voor de vervaardiging 
van een van de in lid 2 bedoelde 
producten indien:
a) daarvoor vóór het einde van het 
verkoopseizoen een leveringscontract is 
gesloten tussen de producent en een 
gebruiker, welke beiden overeenkomstig 
artikel 101 decies zijn erkend; en
b) deze suiker, isoglucose of inulinestroop 
uiterlijk op 30 november van het volgende 
verkoopseizoen aan de gebruiker is 
geleverd.
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2. Om rekening te houden met de 
technische evolutie, kan de Commissie 
door middel van overeenkomstig artikel 
160 vastgestelde gedelegeerde 
handelingen een lijst opstellen van 
producten die met industriële suiker, 
industriële isoglucose of industriële 
inulinestroop mogen worden vervaardigd.
Deze lijst behelst met name:
a) bioethanol, alcohol, rum, levende 
gisten, hoeveelheden smeerstroop en 
hoeveelheden stroop voor de 
vervaardiging van Rinse appelstroop;
b) bepaalde industriële producten die geen 
suiker bevatten maar bij de vervaardiging 
waarvan suiker, isoglucose of 
inulinestroop wordt gebruikt;
c) bepaalde producten van de chemische 
of farmaceutische industrie die suiker, 
isoglucose of inulinestroop bevatten.

Or. es

Amendement 1478
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 quaterdecies
Industriële suiker

1. Industriële suiker, industriële 
isoglucose of industriële inulinestroop 
wordt gereserveerd voor de vervaardiging 
van een van de in lid 2 bedoelde 
producten indien:
a) daarvoor vóór het einde van het 
verkoopseizoen een leveringscontract is 
gesloten tussen de producent en een 
gebruiker, welke beiden overeenkomstig 
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artikel XX zijn erkend; en
b) deze suiker, isoglucose of inulinestroop 
uiterlijk op 30 november van het volgende 
verkoopseizoen aan de gebruiker is 
geleverd.
2. De Commissie kan een lijst opstellen 
van producten die met industriële suiker, 
industriële isoglucose of industriële 
inulinestroop mogen worden vervaardigd.
Deze lijst behelst met name:
a) bioethanol, alcohol, rum, levende 
gisten, hoeveelheden smeerstroop en 
hoeveelheden stroop voor de 
vervaardiging van Rinse appelstroop;
b) bepaalde industriële producten die geen 
suiker bevatten maar bij de vervaardiging 
waarvan suiker, isoglucose of 
inulinestroop wordt gebruikt;
c) bepaalde producten van de chemische 
of farmaceutische industrie die suiker, 
isoglucose of inulinestroop bevatten.

Or. fr

Amendement 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 quindecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 quindecies
Overboeking van overtollige suiker

1. Elke onderneming kan besluiten de 
hoeveelheden die zij boven haar 
suikerquotum, haar isoglucosequotum of 
haar inulinestroopquotum produceert, 
geheel of gedeeltelijk over te boeken voor 
behandeling als een deel van de productie 
van het volgende verkoopseizoen. 
Onverminderd lid 3 is een dergelijk 
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besluit onherroepelijk.
2. Ondernemingen die het in lid 1 
bedoelde besluit nemen:
a) stellen de betrokken lidstaat vóór een 
door deze lidstaat te bepalen datum
tussen 1 februari en 15 augustus van het 
lopende verkoopseizoen in kennis van de 
hoeveelheden rietsuiker die worden 
overgeboekt,
tussen 1 februari en 15 augustus van het 
lopende verkoopseizoen in kennis van de 
hoeveelheden suiker of inulinestroop die 
worden overgeboekt;
b) verbinden zich ertoe die hoeveelheden 
op eigen kosten tot het einde van het 
lopende verkoopseizoen op te slaan.
3. Indien de definitieve productie van de 
onderneming in het betrokken 
verkoopseizoen kleiner was dan de 
schatting die is gemaakt toen het in lid 1 
bedoelde besluit werd genomen, mag de 
overgeboekte hoeveelheid uiterlijk op 31 
oktober van het volgende verkoopseizoen 
met terugwerkende kracht worden 
aangepast.
4. De overgeboekte hoeveelheden worden 
beschouwd als de eerste hoeveelheden die 
binnen het quotum van het volgende 
verkoopseizoen worden geproduceerd.
5. Voor suiker die overeenkomstig het 
onderhavige artikel tijdens een 
verkoopseizoen is opgeslagen, mogen 
geen andere opslagmaatregelen op grond 
van artikel 16 of artikel 101 quinquies 
worden toegepast.

Or. es

Amendement 1480
Younous Omarjee
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Voorstel voor een verordening
Artikel 101 quindecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 quindecies
Overboeking van overtollige suiker

1. Elke onderneming kan besluiten de 
hoeveelheden die zij boven haar 
suikerquotum, haar isoglucosequotum of 
haar inulinestroopquotum produceert, 
geheel of gedeeltelijk over te boeken voor 
behandeling als een deel van de productie 
van het volgende verkoopseizoen. 
Onverminderd lid 3 is een dergelijk 
besluit onherroepelijk.
2. Ondernemingen die het in lid 1 
bedoelde besluit nemen:
a) stellen de betrokken lidstaat vóór een 
door deze lidstaat te bepalen datum
tussen 1 februari en 15 augustus van het 
lopende verkoopseizoen in kennis van de 
hoeveelheden rietsuiker die worden 
overgeboekt,
tussen 1 februari en 15 augustus van het 
lopende verkoopseizoen in kennis van de 
hoeveelheden suiker of inulinestroop die 
worden overgeboekt;
b) verbinden zich ertoe die hoeveelheden 
op eigen kosten tot het einde van het 
lopende verkoopseizoen op te slaan.
3. Indien de definitieve productie van de 
onderneming in het betrokken 
verkoopseizoen kleiner was dan de 
schatting die is gemaakt toen het in lid 1 
bedoelde besluit werd genomen, mag de 
overgeboekte hoeveelheid uiterlijk op 31 
oktober van het volgende verkoopseizoen 
met terugwerkende kracht worden 
aangepast.
4. De overgeboekte hoeveelheden worden 
beschouwd als de eerste hoeveelheden die 
binnen het quotum van het volgende 
verkoopseizoen worden geproduceerd.



AM\909518NL.doc 63/183 PE494.484v01-00

NL

5. Voor suiker die overeenkomstig het 
onderhavige artikel tijdens een 
verkoopseizoen is opgeslagen, mogen 
geen andere opslagmaatregelen op grond 
van artikel XX, XX of XX worden 
toegepast.

Or. fr

Amendement 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 sexdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 sexdecies
Overschotheffing

1. Er wordt een overschotheffing gelegd 
op:
a) de in een verkoopseizoen 
geproduceerde hoeveelheden overtollige 
suiker, isoglucose en inulinestroop, met 
uitzondering van de overeenkomstig 
artikel 101 quindecies naar de 
quotumproductie van het volgende 
verkoopseizoen overgeboekte en 
opgeslagen hoeveelheden of de in artikel 
101 terdecies, lid 1, onder c), d) en e), 
bedoelde hoeveelheden;
b) de hoeveelheden industriële suiker, 
industriële isoglucose en industriële 
inulinestroop waarvoor uiterlijk op een 
door de Commissie door middel van 
overeenkomstig artikel 162 vastgestelde 
uitvoeringshandelingen te bepalen datum 
nog geen bewijs is geleverd dat die 
hoeveelheden zijn verwerkt bij de 
vervaardiging van een van de in artikel 
101 quaterdecies, lid 2, bedoelde 
producten;
c) de overeenkomstig artikel 101 
quinquies aan de markt onttrokken 
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hoeveelheden suiker, isoglucose en 
isoglucose waarvoor niet is voldaan aan 
de in artikel 101 quinquies, lid 3, bedoelde 
verplichtingen.
2. De overschotheffing wordt door de 
Commissie, door middel van 
uitvoeringshandelingen vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure, bepaald 
op een niveau dat hoog genoeg is om de 
opeenstapeling van de in lid 1 bedoelde 
hoeveelheden te voorkomen.
3. De in lid 1 bedoelde overschotheffing 
wordt door de lidstaat aan de 
ondernemingen op zijn grondgebied in 
rekening gebracht op basis van de in lid 1 
bedoelde geproduceerde hoeveelheden die 
voor de ondernemingen voor het 
betrokken verkoopseizoen zijn 
geconstateerd.

Or. es

Amendement 1482
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 sexdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 sexdecies
Overschotheffing

1. Er wordt een overschotheffing gelegd 
op:
a) de in een verkoopseizoen 
geproduceerde hoeveelheden overtollige 
suiker, isoglucose en inulinestroop, met 
uitzondering van de overeenkomstig 
artikel XX naar de quotumproductie van 
het volgende verkoopseizoen overgeboekte 
en opgeslagen hoeveelheden of de in 
artikel XX, lid 1, onder c), d) en e), 
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bedoelde hoeveelheden;
b) de hoeveelheden industriële suiker, 
industriële isoglucose en industriële 
inulinestroop waarvoor uiterlijk op een 
door de Commissie, door middel van 
overeenkomstig de in artikel 162 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgestelde 
uitvoeringshandelingen, te bepalen datum 
nog geen bewijs is geleverd dat die 
hoeveelheden zijn verwerkt bij de 
vervaardiging van een van de in artikel 
XX, lid XX, bedoelde producten;
c) de overeenkomstig artikel XX aan de 
markt onttrokken hoeveelheden suiker, 
isoglucose en inulinestroop waarvoor niet 
is voldaan aan de in artikel XX, lid XX, 
bedoelde verplichtingen.
2. De overschotheffing wordt door de 
Commissie, door middel van 
uitvoeringshandelingen vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure, bepaald 
op een niveau dat hoog genoeg is om de 
opeenstapeling van de in lid 1 bedoelde 
hoeveelheden te voorkomen.
3. De in lid 1 bedoelde overschotheffing 
wordt door de lidstaat aan de 
ondernemingen op zijn grondgebied in 
rekening gebracht op basis van de in lid 1 
bedoelde geproduceerde hoeveelheden die 
voor de ondernemingen voor het 
betrokken verkoopseizoen zijn 
geconstateerd.

Or. fr

Amendement 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 septdecies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 septdecies
Gedelegeerde bevoegdheden

1. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 2 
tot en met 6 van het onderhavige artikel 
opgesomde maatregelen te treffen.
2. Om ervoor te zorgen dat de in artikel 
101 decies bedoelde ondernemingen hun 
verplichtingen nakomen, kan de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen voorschriften over de 
verlening en de intrekking van de 
erkenning van deze ondernemingen 
vaststellen, alsmede de criteria inzake 
administratieve sancties.
3. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de suikersector 
en om ervoor te zorgen dat de belangen 
van alle partijen terdege in aanmerking 
worden genomen, kan de Commissie door 
middel van gedelegeerde handelingen 
aanvullende definities vaststellen van, 
onder meer, de suiker-, de isoglucose- en 
de inulinestroopproductie, de productie 
van een onderneming en de voorwaarden 
voor de verkoop aan ultraperifere 
gebieden.
4. Om ervoor te zorgen dat de bietentelers 
nauw worden betrokken bij een besluit om 
een bepaalde hoeveelheid van de 
productie over te boeken, kan de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen voorschriften inzake de 
overboeking van suiker vaststellen.
5. Om ervoor te zorgen dat de 
minimumprijs van suikerbieten wordt 
aangepast wanneer er een verschil is 
tussen de werkelijke kwaliteit en de 
standaardkwaliteit, kan de Commissie 
door middel van gedelegeerde 
handelingen de voorwaarden vaststellen 
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voor de in artikel 101 octies, lid 3, 
bedoelde verhogingen en verlagingen.
6. Om ervoor te zorgen dat elke 
marktverstoring wordt voorkomen kan de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen de voorwaarden vaststellen 
waaronder buiten het quotum 
geproduceerde suiker als bedoeld in 
artikel 101 terdecies, lid 1, onder e), wordt 
vrijgegeven op de markt als 
quotumsuiker.

Or. es

Amendement 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 septdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 septdecies
Gedelegeerde bevoegdheden

Om rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de suikersector en om 
ervoor te zorgen dat de belangen van alle 
partijen terdege in aanmerking worden 
genomen, kan de Commissie door middel 
van gedelegeerde handelingen 
voorschriften vaststellen inzake de uit 
hoofde van artikel 101 octies, lid 3, toe te 
passen prijsaanpassingen.

Or. en

Amendement 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 octodecies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 octodecies
Uitvoeringsbevoegdheden

De Commissie kan met betrekking tot de 
in artikel 101 decies bedoelde 
ondernemingen, door middel van 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgestelde uitvoeringshandelingen, 
voorschriften bepalen betreffende:
a) door de ondernemingen ingediende 
aanvragen voor erkenning, door de 
erkende ondernemingen bij te houden 
documentatie en door de erkende 
ondernemingen in te dienen gegevens;
b) het systeem van door de lidstaten te 
verrichten controles van de erkende 
ondernemingen;
c) de mededelingen van de lidstaten aan 
de Commissie en aan de erkende 
ondernemingen;
d) de levering van grondstoffen aan de 
ondernemingen, met inbegrip van de 
leveringscontracten en de 
leveringsbonnen;
e) de equivalentie met suiker als bedoeld 
in artikel 101 terdecies, lid 1, onder a);
f) de specifieke bevoorradingsregeling 
voor de ultraperifere gebieden;
g) de uitvoer als bedoeld in artikel 101 
terdecies, lid 1, onder d);
h) de samenwerking tussen de lidstaten 
met het oog op doeltreffende controles;
i) de wijziging van de in artikel 101 
quindecies vastgestelde data;
j) de vaststelling van de overtollige 
hoeveelheid, de mededelingen en de 
betaling van de overschotheffing op de in 
artikel 101 sexdecies bedoelde 
overschotten;
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k) de automatische vrijgave van buiten het 
quotum geproduceerde suiker op de markt 
voor quotumsuiker als bedoeld in artikel 
101 terdecies, lid 1, onder e).

Or. es

Amendement 1486
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 octodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 octodecies
Uitvoeringsbevoegdheden

1 bis. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de sector van 
de voltijdse suikerrietraffinage moet de 
Commissie overeenkomstig artikel 291 
van het Verdrag de bevoegdheid worden 
toegekend om door middel van 
uitvoeringshandelingen een lijst van 
voltijdsraffinaderijen op te stellen.

Or. en

Amendement 1487
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Deel II – titel II – hoofdstuk II – sectie 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van de bevindingen van de vóór 
31 december 2012 uit te voeren 
effectbeoordelingen betreffende de 
quotaregeling in de melksector en de 
afschaffing van de aanplantrechten in de 
wijnsector dient de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2013 een voorstel in voor de 
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voortzetting of de herziening van de 
processen die het stopzetten van de quota 
en de aanplantrechten in de melk-, wijn-
en suikerbietensector beogen. 

Or. pt

Amendement 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden een 
wijnbouwkadaster bij met bijgewerkte 
gegevens over het productiepotentieel.

1. De lidstaten houden een 
wijnbouwkadaster bij met bijgewerkte 
gegevens over het productiepotentieel. Dit 
kadaster wordt opgenomen in de systemen 
voor de identificatie van percelen, die deel 
uitmaken van het geïntegreerd beheers-
en controlesysteem van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Or. pt

Amendement 1489
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na 1 januari 2016 kan de Commissie 
middels een uitvoeringshandeling 
besluiten dat de leden 1, 2 en 3 van het 
onderhavige artikel niet langer van 
toepassing zijn. Deze 
uitvoeringshandeling wordt 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Schrappen
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Or. de

Amendement 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Deel II – titel II – hoofdstuk II – sectie 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

REGELING TER BEPERKING VAN DE 
PRODUCTIE

Or. es

Amendement 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 102 bis
Nationale autoriteiten bevoegd voor de 

wijnsector
1. Onverminderd andere bepalingen in 
deze verordening betreffende de 
aanwijzing van bevoegde nationale 
autoriteiten wijzen de lidstaten één of 
meer autoriteiten aan die bevoegd zijn 
voor de handhaving van de EU-
bepalingen in de wijnsector. Met name 
wijzen zij de laboratoria aan die officiële 
analysen in de wijnsector mogen 
uitvoeren. De aangewezen laboratoria 
moeten voldoen aan de in norm ISO/IEC 
17025 vastgestelde algemene criteria voor 
de werking van testlaboratoria.
2. De lidstaten delen de Commissie naam 
en adres van de in lid 1 bedoelde 
autoriteiten en laboratoria mee. De 
Commissie maakt deze inlichtingen 
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openbaar en werkt deze geregeld bij.

Or. fr

Amendement 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 102 ter
Evaluaties in de wijnsector

De lidstaten zorgen met betrekking tot de 
wijnsector voor kennisgevingen en 
evaluaties.
a) Wat betreft onrechtmatige aanplant na 
31 augustus 1998 als bedoeld in artikel 85 
bis van Verordening (EG) nr. 1234/2007, 
stellen de lidstaten de Commissie uiterlijk 
op 1 maart van elk jaar in kennis van de 
oppervlakten die na 31 augustus 1998 
zonder overeenkomstig aanplantrecht zijn 
aangeplant en welke oppervlakten 
overeenkomstig lid 1 van dat artikel zijn 
gerooid.
b) Wat betreft de verplichte regularisatie 
van onrechtmatige aanplant die heeft 
plaatsgevonden vóór 1 september 1998 als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
1234/2007 stellen de lidstaten de 
Commissie uiterlijk op 1 maart van elk 
van de betrokken jaren in kennis van:
i) de oppervlakten waarop vóór 
1 september 1998 zonder overeenkomstig 
aanplantrecht wijnstokken zijn 
aangeplant;
ii) de geregulariseerde oppervlakten, de 
tarieven en de gemiddelde waarde van de 
regionale aanplantrechten als bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 1234/2007.
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c) De lidstaten dienen uiterlijk op 1 maart 
van elk jaar bij de Commissie een verslag 
in over de uitvoering tijdens het 
voorgaande begrotingsjaar van de 
maatregelen in het kader van hun 
steunprogramma's als bedoeld in deel II, 
titel I, hoofdstuk II, sectie 4.
Deze verslagen bestaan uit een lijst en een 
omschrijving van de maatregelen 
waarvoor EU-steun in het kader van de 
steunprogramma's is toegekend, alsmede 
uit details over de uitvoering van de in 
artikel 43 bedoelde 
afzetbevorderingsmaatregelen.
d) De lidstaten dienen uiterlijk op 1 maart 
2014 bij de Commissie een evaluatie in 
van de kosten en de voordelen van de 
steunprogramma's, alsmede suggesties 
om de doeltreffendheid van deze 
programma's te verbeteren.
e) De Commissie kan met het oog op de 
eenvormige toepassing van het 
onderhavige artikel, door middel van 
uitvoeringshandelingen, voorschriften 
vaststellen op het gebied van 
mededelingen en evaluatie.

Or. fr

Amendement 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De wijnbouwproducten mogen binnen 
de Unie slechts met een officieel 
goedgekeurd begeleidend document in het 
verkeer worden gebracht.

1. De wijnbouwproducten mogen binnen 
de Unie slechts met een officieel 
goedgekeurd begeleidend document in het 
verkeer worden gebracht. Gezien de 
noodzaak om de in de lidstaten gebruikte 
documenten te standaardiseren en te 
vereenvoudigen, is de Commissie bevoegd 
om, door middel van overeenkomstig 
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artikel 160 vastgestelde gedelegeerde 
handelingen, voorschriften te bepalen met 
betrekking tot het te gebruiken 
modeldocument.

Or. pt

Amendement 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De natuurlijke of rechtspersonen of 
groepen van personen die voor de 
uitoefening van hun beroep houder van 
wijnbouwproducten zijn, met name 
producenten, bottelaars en verwerkers, 
alsmede handelaren, zijn verplicht registers 
van de in- en uitslag van de betrokken 
producten bij te houden.

2. De natuurlijke of rechtspersonen of 
groepen van personen die voor de 
uitoefening van hun beroep houder van 
voor de markt bestemde
wijnbouwproducten zijn, met name 
producenten, bottelaars en verwerkers, 
alsmede handelaren, zijn verplicht registers 
van de in- en uitslag van de betrokken 
producten bij te houden.

Or. pt

Amendement 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rekening houdend met de noodzaak het 
vervoer van wijnbouwproducten en de 
verificatie daarvan door de lidstaten te 
vergemakkelijken, wordt de Commissie 
ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 
160 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot:

3. Rekening houdend met de noodzaak het 
vervoer van wijnbouwproducten en de 
verificatie daarvan door de lidstaten te 
vergemakkelijken en met de bepalingen 
van lid 1, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot:
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Or. pt

Amendement 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de vereenvoudiging en 
standaardisering van het register.

Or. pt

Amendement 1497
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de voorschriften betreffende de 
samenstelling van het register, de daarin 
op te nemen producten, de termijnen voor 
het opnemen van vermeldingen in de 
registers en het afsluiten van de registers.

Or. de

Amendement 1498
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voorschriften betreffende de 
samenstelling van het register, de daarin 
op te nemen producten, de termijnen voor 

Schrappen
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het opnemen van vermeldingen in de 
registers en het afsluiten van de registers;

Or. de

Amendement 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 ter
Verbod op de aanplant van nieuwe 

wijnstokken
1. In het algemeen geldt er een verbod op 
de aanplant van wijnstokken van 
wijndruivenrassen die overeenkomstig 
artikel 24, lid 1, van de Verordening (EG) 
nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 
2008 in een indeling kunnen worden 
opgenomen.
2. Het is eveneens verboden de in lid 1 
bedoelde wijndruivenrassen te enten op 
andere wijndruivenrassen dan die welke 
in het in lid 1 aangehaalde artikel worden 
vermeld.
3. In afwijking van de leden 1 en 2 
worden het aanplanten en het enten, als 
bedoeld in die leden, toegestaan indien dat 
gebeurt op grond van:
a) uit hoofde van artikel 103 quater 
toegekende nieuweaanplantrechten;
b) uit hoofde van artikel 103 quinquies 
toegekende herbeplantingsrechten;
c) uit een reserve toegekende 
aanplantrechten, als bedoeld in de 
artikelen 103 sexies en 103 septies.
4. De in lid 3 bedoelde aanplantrechten 
worden toegekend voor in hectare 
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uitgedrukte oppervlakten.
5. De artikelen 103 quater tot en met 103 
septies zijn ten minste tot 31 december 
2020 van toepassing.
6. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 5 vermelde datum op hun grondgebied 
te verlengen. In dat geval zijn de in het 
onderhavige artikel vastgestelde 
voorschriften betreffende de regeling 
inzake aanplantrechten van 
overeenkomstige toepassing in de 
betrokken lidstaat.

Or. es

Amendement 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 ter
Verbod op de aanplant van nieuwe 

wijnstokken
1. In het algemeen geldt er een verbod op 
de aanplant van wijnstokken van 
wijndruivenrassen die overeenkomstig 
artikel 24, lid 1, van de Verordening (EG) 
nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 
2008 in een indeling kunnen worden 
opgenomen.
2. Het is eveneens verboden de in lid 1 
bedoelde wijndruivenrassen te enten op 
andere wijndruivenrassen dan die welke 
in het aangehaalde artikel worden 
vermeld.
3. In afwijking van de leden 1 en 2 
worden het aanplanten en het enten, als 
bedoeld in die leden, toegestaan indien dat 
gebeurt op grond van:
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a) uit hoofde van artikel 103 quater 
toegekende nieuweaanplantrechten;
b) uit hoofde van artikel 103 quinquies 
toegekende herbeplantingsrechten;
c) uit een reserve toegekende 
aanplantrechten, als bedoeld in de 
artikelen 103 sexies en 103 septies.
4. De in lid 3 bedoelde aanplantrechten 
worden toegekend voor in hectare 
uitgedrukte oppervlakten.
5. De artikelen 103 quater tot en met 103 
septies zijn ten minste tot 31 december 
2020 van toepassing.
6. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 5 vermelde datum op hun grondgebied 
te verlengen. In dat geval zijn de in het 
onderhavige artikel vastgestelde 
voorschriften betreffende de regeling 
inzake aanplantrechten van 
overeenkomstige toepassing in de 
betrokken lidstaat.

Or. es

Motivering

Alle amendementen op dit artikel streven naar het behoud van een systeem waarvan bewezen 
is dat het op een doeltreffende manier het productiepotentieel beheert en de kwaliteit en de 
stabiliteit van de prijzen verbetert, zonder dat dit gepaard gaat met kosten voor de 
Gemeenschap.

Amendement 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 quater
Nieuweaanplantrechten

1. Onverminderd de bepalingen van 
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artikel 103 ter mogen de lidstaten 
producenten nieuweaanplantrechten 
toekennen voor oppervlakten:
a) die voor nieuwe aanplant zijn bestemd 
in het kader van ruilverkavelingen of 
onteigeningen in het algemeen belang 
waartoe krachtens de nationale wetgeving 
is besloten;
b) die bestemd zijn voor experimentele 
doeleinden;
c) die bestemd zijn voor het kweken van 
entstokken, of
d) waarvan de opbrengst aan wijn of 
wijnproducten uitsluitend bestemd is voor 
consumptie door de wijnbouwer en zijn 
gezin.
2. De toegekende nieuweaanplantrechten 
worden:
a) gebruikt door de producent aan wie zij 
zijn toegekend;
b) gebruikt vóór het einde van het tweede 
wijnoogstjaar na dat waarin de rechten 
zijn toegekend;
c) gebruikt voor de doeleinden waarvoor 
zij zijn toegekend.

Or. es

Amendement 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 quater
Nieuweaanplantrechten

1. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 103 ter mogen de lidstaten 
producenten nieuweaanplantrechten 
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toekennen voor oppervlakten:
a) die voor nieuwe aanplant zijn bestemd 
in het kader van ruilverkavelingen of 
onteigeningen in het algemeen belang 
waartoe krachtens de nationale wetgeving 
is besloten;
b) die bestemd zijn voor experimentele 
doeleinden;
c) die bestemd zijn voor het kweken van 
entstokken, of
d) waarvan de opbrengst aan wijn of 
wijnproducten uitsluitend bestemd is voor 
consumptie door de wijnbouwer en zijn 
gezin.
2. De toegekende nieuweaanplantrechten 
worden:
a) gebruikt door de producent aan wie zij 
zijn toegekend;
b) gebruikt vóór het einde van het tweede 
wijnoogstjaar na dat waarin de rechten 
zijn toegekend;
c) gebruikt voor de doeleinden waarvoor 
zij zijn toegekend.

Or. es

Amendement 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 quinquies
Herbeplantingsrechten

1. De lidstaten kennen 
herbeplantingsrechten toe aan 
producenten die een met wijnstokken 
beplante oppervlakte hebben gerooid die 
wettelijk is erkend en geregisteerd. Voor 
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gerooide oppervlakten waarvoor een 
rooipremie is toegekend, worden evenwel 
geen herbeplantingsrechten toegekend.
2. De lidstaten kunnen 
herbeplantingsrechten toekennen aan 
producenten die zich ertoe verbinden een 
met wijnstokken beplante oppervlakte te 
rooien. In dergelijke gevallen wordt de 
oppervlakte waarvoor de verbintenis is 
aangegaan, gerooid binnen drie jaar na 
het jaar waarin de nieuwe wijnstokken 
waarvoor de herbeplantingsrechten zijn 
toegekend, zijn aangeplant.
3. De oppervlakte waarvoor 
herbeplantingsrechten worden toegekend 
moet, uitgedrukt in uitsluitend met 
wijnstokken beplante cultuurgrond, 
overeenkomen met de gerooide 
oppervlakte.
4. De herbeplantingsrechten moeten 
worden gebruikt op het bedrijf waaraan 
zij zijn toegekend. De lidstaten mogen 
voorts bepalen dat dergelijke 
herbeplantingsrechten slechts mogen 
worden gebruikt op de gerooide 
oppervlakte.
5. In afwijking van lid 4 kunnen de 
lidstaten bepalen dat 
herbeplantingsrechten in de volgende 
gevallen geheel of gedeeltelijk aan een 
ander bedrijf in dezelfde lidstaat mogen 
worden overgedragen:
a) wanneer een deel van het betrokken 
bedrijf aan dat andere bedrijf wordt 
overgedragen;
b) wanneer oppervlakten van dat andere 
bedrijf zijn bestemd voor:
i) de productie van wijn met een 
beschermde oorsprongsbenaming of 
geografische aanduiding, of
ii) het kweken van entstokken.
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toepassing van de in de eerste alinea 
bedoelde afwijkingen niet leidt tot een 
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algemene stijging van het 
productiepotentieel op hun grondgebied, 
met name wanneer overdrachten 
plaatsvinden van niet-bevloeide naar 
bevloeide oppervlakten.
6. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 
is van overeenkomstige toepassing op 
rechten die vergelijkbaar zijn met 
herbeplantingsrechten en op grond van 
eerdere communautaire of nationale 
wetgeving zijn verworven.
7. Herbeplantingsrechten die zijn 
toegekend op grond van artikel 4, lid 5, 
van Verordening (EG) nr. 1493/1999, 
worden gebruikt binnen de daarin 
vastgestelde termijnen.

Or. es

Amendement 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 quinquies
Herbeplantingsrechten

1. De lidstaten kennen 
herbeplantingsrechten toe aan 
producenten die een met wijnstokken 
beplante oppervlakte hebben gerooid die 
wettelijk is erkend en geregisteerd.
Voor gerooide oppervlakten waarvoor een 
rooipremie is toegekend, worden evenwel 
geen herbeplantingsrechten toegekend.
2. De lidstaten kunnen 
herbeplantingsrechten toekennen aan 
producenten die zich ertoe verbinden een 
met wijnstokken beplante oppervlakte te 
rooien. In dergelijke gevallen wordt de 
oppervlakte waarvoor de verbintenis is 
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aangegaan, gerooid binnen drie jaar na 
het jaar waarin de nieuwe wijnstokken 
waarvoor de herbeplantingsrechten zijn 
toegekend, zijn aangeplant.
3. De oppervlakte waarvoor 
herbeplantingsrechten worden toegekend 
moet, uitgedrukt in uitsluitend met 
wijnstokken beplante cultuurgrond, 
overeenkomen met de gerooide 
oppervlakte.
4. De herbeplantingsrechten moeten 
worden gebruikt op het bedrijf waaraan 
zij zijn toegekend. De lidstaten mogen 
voorts bepalen dat dergelijke 
herbeplantingsrechten slechts mogen 
worden gebruikt op de gerooide 
oppervlakte.
5. In afwijking van lid 4 kunnen de 
lidstaten bepalen dat 
herbeplantingsrechten in de volgende 
gevallen geheel of gedeeltelijk aan een 
ander bedrijf in dezelfde lidstaat mogen 
worden overgedragen:
a) wanneer een deel van het betrokken 
bedrijf aan dat andere bedrijf wordt 
overgedragen;
b) wanneer oppervlakten van dat andere 
bedrijf zijn bestemd voor:
i) de productie van wijn met een 
beschermde oorsprongsbenaming of 
geografische aanduiding, of
ii) het kweken van entstokken.
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toepassing van de in de eerste alinea 
bedoelde afwijkingen niet leidt tot een 
algemene stijging van het 
productiepotentieel op hun grondgebied, 
met name wanneer overdrachten 
plaatsvinden van niet-bevloeide naar 
bevloeide oppervlakten.
6. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 
is van overeenkomstige toepassing op 
rechten die vergelijkbaar zijn met 
herbeplantingsrechten en op grond van 
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eerdere communautaire of nationale 
wetgeving zijn verworven.
7. Herbeplantingsrechten die zijn 
toegekend op grond van artikel 4, lid 5, 
van Verordening (EG) nr. 1493/1999, 
worden gebruikt binnen de daarin 
vastgestelde termijnen.

Or. es

Amendement 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 sexies
Nationale en regionale reserves van 

aanplantrechten
1. Met het oog op een beter beheer van het 
productiepotentieel vormen de lidstaten 
een nationale reserve of regionale 
reserves van aanplantrechten.
2. Lidstaten die op grond van Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 een nationale reserve 
of regionale reserves van aanplantrechten 
hebben gevormd, mogen deze reserves 
behouden zolang zij de regeling inzake 
aanplantrechten overeenkomstig deze 
subsectie toepassen.
3. De volgende aanplantrechten worden, 
indien zij niet binnen de voorgeschreven 
termijn worden gebruikt, toegewezen aan 
de nationale of regionale reserves:
a) nieuweaanplantrechten;
b) herbeplantingsrechten;
c) uit de reserve toegekende 
aanplantrechten.
4. De producenten mogen 
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herbeplantingsrechten overdragen aan de 
nationale of regionale reserves.
De voorwaarden voor dergelijke 
overdrachten, in voorkomend geval tegen 
een vergoeding uit nationale middelen, 
worden door de lidstaten vastgesteld met 
inachtneming van de rechtmatige 
belangen van de partijen.
5. In afwijking van lid 1 mogen de 
lidstaten beslissen geen reservesysteem in 
te stellen, op voorwaarde dat zij kunnen 
aantonen over een ander doeltreffend 
systeem voor het beheer van 
aanplantrechten op hun hele grondgebied 
te beschikken. Dat systeem mag indien 
nodig afwijken van de desbetreffende 
bepalingen van deze subsectie.

Or. es

Amendement 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 sexies
Reserves van aanplantrechten

1. Met het oog op een beter beheer van het 
productiepotentieel vormen de lidstaten 
een nationale reserve of regionale 
reserves van aanplantrechten.
2. Lidstaten die op grond van Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 een nationale reserve 
of regionale reserves van aanplantrechten 
hebben gevormd, mogen deze reserves 
behouden zolang zij de regeling inzake
aanplantrechten overeenkomstig deze 
subsectie toepassen.
3. De volgende aanplantrechten worden, 
indien zij niet binnen de voorgeschreven 
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termijn worden gebruikt, toegewezen aan 
de nationale of regionale reserves:
a) nieuweaanplantrechten;
b) herbeplantingsrechten;
c) uit de reserve toegekende 
aanplantrechten.
4. De producenten mogen 
herbeplantingsrechten overdragen aan de 
nationale of regionale reserves. De 
voorwaarden voor dergelijke 
overdrachten, in voorkomend geval tegen 
een vergoeding uit nationale middelen, 
worden door de lidstaten vastgesteld met 
inachtneming van de rechtmatige 
belangen van de partijen.
5. In afwijking van lid 1 mogen de 
lidstaten beslissen geen reservesysteem in 
te stellen, op voorwaarde dat zij kunnen 
aantonen over een ander doeltreffend 
systeem voor het beheer van 
aanplantrechten op hun hele grondgebied 
te beschikken. Dat systeem mag indien 
nodig afwijken van de desbetreffende 
bepalingen van deze subsectie.

Or. es

Amendement 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 septies
Toekenning van aanplantrechten uit een 

reserve
1. De lidstaten mogen rechten uit een 
reserve toekennen:
a) zonder betaling van een vergoeding, 
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aan producenten die jonger zijn dan 40 
jaar, de nodige vakbekwaamheid en 
-kennis hebben en voor het eerst als 
bedrijfshoofd een bedrijf opstarten;
b) tegen betaling van een vergoeding aan 
een nationaal fonds of, in voorkomend 
geval, aan regionale fondsen, aan 
producenten die voornemens zijn de 
rechten te gebruiken voor de aanplant van 
wijngaarden waarvan de productie 
gegarandeerd kan worden afgezet.
De lidstaten stellen de criteria vast voor de 
bepaling van de hoogte van de onder b) 
bedoelde vergoeding, die kan variëren 
naargelang van het toekomstige 
eindproduct van de betrokken 
wijngaarden en de resterende periode 
waarin de toegekende rechten van kracht 
zijn.
2. Wanneer uit een reserve toegekende 
rechten worden gebruikt, zien de lidstaten 
erop toe dat:
a) de locatie, de rassen en de gebruikte 
teeltmethoden borg staan voor een op de 
marktvraag afgestemde productie;
b) de betrokken opbrengsten 
overeenkomen met het regionale 
gemiddelde, met name wanneer de 
aanplantrechten uit niet-bevloeide 
oppervlakten op bevloeide oppervlakten 
worden gebruikt.
3. Uit een reserve toegekende 
aanplantrechten die aan het einde van het 
tweede wijnoogstjaar na dat waarin zij 
zijn toegekend, niet zijn gebruikt, worden 
als verloren beschouwd en worden weer 
aan de reserve toegewezen.
4. In een reserve opgenomen 
aanplantrechten die aan het einde van het 
vijfde wijnoogstjaar na dat waarin zij aan 
de reserve zijn toegewezen, nog niet 
opnieuw zijn toegekend, vervallen.
5. Een lidstaat die regionale reserves 
vormt, mag voorschriften vaststellen voor 
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de overdracht van aanplantrechten tussen 
regionale reserves. Lidstaten met zowel 
regionale reserves als een nationale 
reserve, mogen voorzien in overdrachten 
tussen die reserves. Op deze overdrachten 
kan een verminderingscoëfficiënt worden 
toegepast.

Or. es

Amendement 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 septies
Aanplantrechten uit een reserve

1. De lidstaten mogen rechten uit een 
reserve toekennen:
a) zonder betaling van een vergoeding, 
aan producenten die jonger zijn dan 40 
jaar, de nodige vakbekwaamheid en 
-kennis hebben en voor het eerst als 
bedrijfshoofd een bedrijf opstarten;
b) tegen betaling van een vergoeding aan 
een nationaal fonds of, in voorkomend 
geval, aan regionale fondsen, aan 
producenten die voornemens zijn de 
rechten te gebruiken voor de aanplant van 
wijngaarden waarvan de productie 
gegarandeerd kan worden afgezet.
De lidstaten stellen de criteria vast voor de 
bepaling van de hoogte van de onder b) 
bedoelde vergoeding, die kan variëren 
naargelang van het toekomstige 
eindproduct van de betrokken 
wijngaarden en de resterende periode 
waarin de toegekende rechten van kracht 
zijn.
2. Wanneer uit een reserve toegekende 
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rechten worden gebruikt, zien de lidstaten 
erop toe dat:
a) de locatie, de rassen en de gebruikte 
teeltmethoden borg staan voor een op de 
marktvraag afgestemde productie;
b) de betrokken opbrengsten 
overeenkomen met het regionale 
gemiddelde, met name wanneer de 
aanplantrechten uit niet-bevloeide 
oppervlakten op bevloeide oppervlakten 
worden gebruikt.
3. Uit een reserve toegekende 
aanplantrechten die aan het einde van het 
tweede wijnoogstjaar na dat waarin zij 
zijn toegekend, niet zijn gebruikt, worden 
als verloren beschouwd en worden weer 
aan de reserve toegewezen.
4. In een reserve opgenomen 
aanplantrechten die aan het einde van het 
vijfde wijnoogstjaar na dat waarin zij aan 
de reserve zijn toegewezen, nog niet 
opnieuw zijn toegekend, vervallen.
5. Een lidstaat die regionale reserves 
vormt, mag voorschriften vaststellen voor 
de overdracht van aanplantrechten tussen 
regionale reserves. Lidstaten met zowel 
regionale reserves als een nationale 
reserve, mogen voorzien in overdrachten 
tussen die reserves. Op deze overdrachten 
kan een verminderingscoëfficiënt worden 
toegepast.

Or. es

Amendement 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 octies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 octies
De minimis

Deze subsectie is niet van toepassing in de 
lidstaten waar de communautaire regeling 
inzake aanplantrechten niet van 
toepassing was op 31 december 2007.

Or. es

Amendement 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 nonies
Stringentere nationale voorschriften

De lidstaten mogen stringentere nationale 
voorschriften voor de toekenning van 
nieuweaanplantrechten of 
herbeplantingsrechten vaststellen.
Dit kan ook tot gevolg hebben dat de 
betrokken aanvragen en de daarin te 
verstrekken gegevens moeten worden 
aangevuld met informatie die nodig is 
voor het toezicht op de ontwikkeling van 
het productiepotentieel.

Or. es

Amendement 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 decies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 decies
Uitvoeringsmaatregelen

De voor de uitvoering van deze subsectie 
vereiste maatregelen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 162 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
procedure.
Deze maatregelen kunnen het volgende 
omvatten:
a) bepalingen om buitensporige 
administratieve lasten bij de toepassing 
van de genoemde bepalingen te 
voorkomen;
b) het in artikel 82 septies, lid 2, bedoelde 
naast elkaar bestaan van wijnstokken;
c) de toepassing van de in artikel 103 
septies, lid 5, bedoelde 
verminderingscoëfficiënt.

Or. es

Amendement 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 undecies
Uitvoeringsmaatregelen

De voor de uitvoering van deze subsectie 
vereiste maatregelen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 162 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
procedure.
Deze maatregelen kunnen het volgende 
omvatten:
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a) bepalingen om buitensporige 
administratieve lasten bij de toepassing 
van de genoemde bepalingen te 
voorkomen;
b) het in artikel 82 septies, lid 2, bedoelde 
naast elkaar bestaan van wijnstokken;
c) de toepassing van de in artikel 103 
septies, lid 5, bedoelde 
verminderingscoëfficiënt.

Or. es

Amendement 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Deel II – titel II – hoofdstuk I – sectie 3 – subsectie 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SUBSECTIE 1
REGELING TER BEPERKING VAN DE 

PRODUCTIE IN DE MELKSECTOR
Artikel 103 duodecies

Definities
1. Voor de toepassing van deze sectie 
wordt verstaan onder:
a) "melk": het door het melken van één 
of meer koeien verkregen product;
b) "andere zuivelproducten": alle andere 
zuivelproducten dan melk, met name 
magere melk, room, boter, yoghurt en 
kaas, die in voorkomend geval in 
"melkequivalent" worden omgerekend 
aan de hand van coëfficiënten die de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen vaststelt;
c) "producent": een landbouwer wiens 
bedrijf zich op het grondgebied van een 
lidstaat bevindt en die melk produceert en 
afzet of voorbereidingen treft om dit in 
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een zeer nabije toekomst te doen;
d) "bedrijf": zoals gedefinieerd in 
artikel 4 van de EU-verordening inzake 
rechtstreekse betalingen;
e) "koper": een onderneming of 
groepering die van een producent melk 
koopt:
- om deze, ook in het kader van een 
loonwerkovereenkomst, in te zamelen, te 
verpakken, op te slaan, te koelen of te 
verwerken;
- om deze door te verkopen aan één of 
meer ondernemingen die melk of andere 
zuivelproducten behandelen of 
verwerken;
f) "levering": elke levering van melk, 
exclusief andere zuivelproducten, door 
een producent aan een koper ongeacht of 
de melk vervoerd wordt door de 
producent, een koper, een bedrijf dat deze 
melk behandelt of verwerkt, dan wel een 
derde;
g) "rechtstreekse verkoop": elke verkoop 
of overdracht van melk die rechtstreeks 
door de producent aan de consument 
wordt verricht, alsmede elke door een 
producent verrichte verkoop of overdracht 
van andere zuivelproducten;
h) "afzet": levering van melk of 
rechtstreekse verkoop van melk of andere 
zuivelproducten;
i) "individueel quotum": het quotum van 
een producent per 1 april van elk tijdvak 
van twaalf maanden;
j) "nationaal quotum": het voor elke 
lidstaat vastgestelde quotum als bedoeld in 
artikel 103 terdecies;
k) "beschikbaar quotum": het voor de 
producenten beschikbare quotum op 31 
maart van het tijdvak van twaalf maanden 
waarover de overschotheffing wordt 
berekend, rekening houdend met alle in 
deze verordening bedoelde overdrachten, 
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omzettingen, verkopen en tijdelijke 
hertoewijzingen die in dit tijdvak van 
twaalf maanden hebben plaatsgevonden.
2. Voor de toepassing van de definitie in 
lid 1, onder e), wordt elke groepering van 
in hetzelfde geografische gebied 
gevestigde kopers die voor rekening van 
de haar leden administratieve en 
boekhoudkundige handelingen verricht 
die noodzakelijk zijn voor de betaling van 
de overschotheffing, als koper beschouwd. 
Voor de toepassing van de eerste zin wordt 
Griekenland als één geografisch gebied 
beschouwd en kan het een 
overheidsorganisatie met een groepering 
van kopers gelijkstellen.
3. Om met name te voorkomen dat 
hoeveelheden melk of andere 
zuivelproducten die worden afgezet, 
buiten de quotaregelingen vallen, kan de 
Commissie met inachtneming van de 
definitie van "levering" in lid 1, onder f), 
de definitie van "rechtstreekse verkoop" 
aanpassen door middel van een 
gedelegeerde handeling.

Artikel 103 terdecies
Nationale quota

1. De nationale quota voor de productie 
van melk en andere zuivelproducten die 
gedurende vijf opeenvolgende tijdvakken 
van twaalf maanden, te beginnen op 1 
april 2015, (hierna "tijdvakken van twaalf 
maanden" genoemd) worden afgezet, 
worden vastgesteld in bijlage [VIII bis].
2. De in lid 1 bedoelde quota worden 
overeenkomstig artikel 103 quaterdecies 
over de producenten verdeeld, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
levering en rechtstreekse verkoop. 
Overschrijdingen van de nationale quota 
worden overeenkomstig deze sectie, op 
nationaal niveau in elke lidstaat en 
afzonderlijk voor leveringen en 
rechtstreekse verkopen vastgesteld.
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3. De in bijlage (VIII bis) opgenomen 
nationale quota worden vastgesteld 
onverminderd een eventuele herziening in 
het licht van de algemene marktsituatie en 
van bijzondere omstandigheden in 
bepaalde lidstaten.
4. Voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, 
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en 
Slowakije hebben de nationale quota 
betrekking op alle hoeveelheden melk of 
melkequivalent die worden geleverd aan 
een koper of rechtstreeks worden 
verkocht, ook indien deze krachtens een 
in die landen geldende 
overgangsmaatregel worden 
geproduceerd of afgezet.
5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
vast die nodig zijn voor de eenvormige 
toepassing van het onderhavige artikel in 
de lidstaten. In deze voorschriften worden 
de procedures, kennisgevingen en 
technische criteria bepaald.

Artikel 103 quaterdecies
Individuele quota

1. Het individuele quotum of de 
individuele quota van de producenten op 
1 april 2015 is/zijn gelijk aan hun 
individuele referentiehoeveelheid of 
referentiehoeveelheden op 31 maart 2015, 
onverminderd overdrachten, verkopen en 
omzettingen van quota die op 1 april 2015 
ingaan.
2. Producenten kunnen beschikken over 
één of twee individuele quota, waarvan 
één voor leveringen en één voor 
rechtstreekse verkoop. Alleen de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat kan op een naar 
behoren gemotiveerd verzoek van de 
producent een omzetting van het ene in 
het andere quotum verrichten.
3. Beschikt de producent over twee quota, 
dan wordt zijn bijdrage in de eventueel 
verschuldigde overschotheffing voor elk 
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quotum afzonderlijk berekend.
4. Ter compensatie van de Finse SLOM-
producenten kan het aan leveringen 
toegewezen deel van het Finse nationale 
quotum als bedoeld in artikel 105 
terdecies, door de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen worden 
verhoogd tot maximaal 200 000 ton. Deze 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving toe te kennen reserve mag 
uitsluitend worden gebruikt voor 
producenten wier recht om de productie te 
hervatten ten gevolge van de toetreding is 
aangetast.
5. De individuele quota worden in 
voorkomend geval voor elk van de 
betrokken tijdvakken van twaalf maanden 
zodanig aangepast dat de som van de 
individuele quota voor leveringen en van 
die voor rechtstreekse verkoop voor geen 
enkele lidstaat het desbetreffende gedeelte 
van het overeenkomstig artikel 103 
sexdecies aangepaste nationale quotum 
overschrijdt, rekening houdend met 
eventuele verlagingen met het oog op 
toewijzing aan de nationale reserve als 
bedoeld in artikel 103 octodecies.

Artikel 103 quindecies
Toewijzing van quota uit de nationale 

reserve
De lidstaten stellen de voorschriften vast 
aan de hand waarvan de quota uit de in 
artikel 103 octodecies bedoelde nationale 
reserve in hun geheel of gedeeltelijk aan 
de producenten worden toegewezen op 
basis van aan de Commissie meegedeelde 
objectieve criteria.

Artikel 103 sexdecies
Quotabeheer

1. De Commissie verricht voor elke 
lidstaat en voor elk tijdvak, vóór het einde 
daarvan, door middel van een in artikel 
103 tertricies bedoelde 
uitvoeringshandeling, een aanpassing van 
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het aandeel van "leveringen" en 
"rechtstreekse verkoop" in de nationale 
quota, rekening houdend met de door de 
producenten gevraagde omzettingen van 
individuele quota voor leveringen in 
individuele quota voor rechtstreekse 
verkoop en omgekeerd.
2. Uiterlijk op de data die de Commissie 
vaststelt en volgens de voorschriften die 
de Commissie door middel van een 
overeenkomstig artikel 162 vastgestelde 
uitvoeringhandeling bepaalt, delen de 
lidstaten de Commissie jaarlijks de 
gegevens mee die nodig zijn voor:
a) de in lid 1 bedoelde aanpassing;
b) de berekening van de door iedere 
lidstaat te betalen overschotheffing.

Artikel 103 septdecies
Vetgehalte

1. Aan iedere producent met een 
individueel quotum voor leveringen wordt 
voor dat quotum een referentievetgehalte 
toegekend.
2. Voor de per 31 maart 2015 
overeenkomstig artikel 105 quater, lid 1, 
aan de producenten toegewezen quota is 
het in lid 1 bedoelde referentievetgehalte 
gelijk aan het referentievetgehalte dat op 
die datum voor dat quotum geldt.
3. Het referentievetgehalte wordt 
gewijzigd bij de in artikel 103 
quaterdecies, lid 2, bedoelde omzetting en 
wanneer quota worden verworven, 
overgedragen of tijdelijk overgedragen 
aan de hand van regels die de Commissie 
vaststelt door middel van een 
uitvoeringshandeling uit hoofde van 
artikel 103 tertricies, onder b).
4. Voor nieuwe producenten met een 
individueel quotum voor leveringen dat 
volledig afkomstig is uit de nationale 
reserve, wordt het vetgehalte bepaald aan 
de hand van regels die de Commissie 
vaststelt door middel van een 
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uitvoeringshandeling uit hoofde van 
artikel 103 tertricies, onder b).
5. De in lid 1 bedoelde individuele 
referentievetgehalten worden, in 
voorkomend geval, bij de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
vervolgens bij de aanvang van elk tijdvak 
van twaalf maanden telkens wanneer dat 
nodig is, zodanig aangepast dat het 
gewogen gemiddelde van de 
bovenbedoelde vetgehalten voor elke 
lidstaat het in bijlage [VIII ter] 
vastgestelde referentievetgehalte met niet 
meer dan 0,1 gram per kilogram 
overschrijdt.

Artikel 103 octodecies
Nationale reserve

1. Elke lidstaat vormt, met name met het 
oog op de in artikel 103 terdecies bedoelde 
toewijzing, een nationale reserve binnen 
de in bijlage [VIII bis] vastgestelde 
nationale quota. De nationale reserve 
wordt aangevuld, naargelang van het 
geval, door de in artikel 103 novodecies 
bedoelde overname van hoeveelheden, de 
in artikel 103 quatervicies bedoelde 
inhouding op overdrachten of een lineaire 
verlaging van alle individuele quota. Deze 
quota blijven hun oorspronkelijke 
indeling als "levering" of "rechtstreekse 
verkoop" behouden.
2. Elk aan een lidstaat toegekend extra 
quotum wordt automatisch aan de 
nationale reserve toegevoegd en wordt 
volgens de voorzienbare behoeften 
verdeeld tussen "leveringen" en 
"rechtstreekse verkoop".
3. De quota die zich in de nationale 
reserve bevinden, hebben geen 
referentievetgehalte.

Artikel 103 novodecies
Inactiviteit

1. Wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die over individuele quota 
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beschikt, gedurende een tijdvak van 
twaalf maanden niet langer aan de 
voorwaarden van artikel 103 duodecies 
bis, onder c), voldoet, worden de 
overeenkomstige hoeveelheden uiterlijk 
op 1 april van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de nationale reserve 
toegevoegd, tenzij die persoon uiterlijk op 
die datum opnieuw een producent in de 
zin van artikel 103 terdecies, onder c), 
wordt.
Indien die persoon uiterlijk aan het einde 
van het tweede tijdvak van twaalf 
maanden na de ontneming van zijn 
individuele quotum opnieuw een 
producent wordt, wordt het individuele 
quotum dat hem was ontnomen, hem 
uiterlijk op 1 april na de datum waarop 
hij hierom verzoekt, geheel of gedeeltelijk 
opnieuw toegewezen.
2. Wanneer een producent gedurende ten 
minste een tijdvak van twaalf maanden 
niet ten minste 85% van zijn individuele 
quotum afzet, kan de lidstaat beslissen of 
en onder welke voorwaarden het 
ongebruikte quotum geheel of gedeeltelijk 
wordt toegevoegd aan de nationale 
reserve.
De lidstaat bepaalt onder welke 
voorwaarden een quotum opnieuw aan de 
betrokken producent wordt toegewezen 
indien deze de afzet hervat.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
in geval van overmacht en in naar 
behoren gemotiveerde en door de 
bevoegde autoriteiten erkende 
omstandigheden die tijdelijk de 
productiecapaciteit van de betrokken 
producenten beïnvloeden.

Artikel 103 vicies
Tijdelijke overdrachten

1. Aan het einde van elk tijdvak van 
twaalf maanden staan de lidstaten voor 
het betrokken tijdvak de tijdelijke 
overdracht toe van een deel van de 
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individuele quota die de producenten die 
hierover beschikken, niet voornemens zijn 
te gebruiken.
De lidstaten kunnen de overdrachten 
regelen naargelang van de categorie 
producenten of de structuur van de 
melkproductie, deze beperken op het 
niveau van de koper of binnen de regio, 
volledige overdracht toestaan in de in 
artikel 103 novodecies, lid 3, bedoelde 
gevallen en bepalen in hoeverre de cedent 
overdrachten kan herhalen.
2. Elke lidstaat kan besluiten lid 1 niet toe 
te passen op grond van één van of van 
beide onderstaande criteria:
a) de noodzaak structurele 
ontwikkelingen en aanpassingen te 
vergemakkelijken;
b) dwingende redenen van administratieve 
aard.

Artikel 103 unvicies
Overdracht van quota met grond

1. Bij verkoop, verhuur, overgang door 
vererving - ook vóór het overlijden van de 
erflater - of elke andere overdracht die 
voor de producent vergelijkbare 
rechtsgevolgen heeft, worden de 
individuele quota samen met het bedrijf 
overgedragen aan de producent die het 
bedrijf overneemt, op de wijze die door de 
lidstaten wordt bepaald rekening houdend 
met de voor de melkproductie gebruikte 
oppervlakten of met andere objectieve 
criteria en, in voorkomend geval, met een 
overeenkomst tussen de partijen. Het 
gedeelte van het quotum dat in 
voorkomend geval niet met het bedrijf is 
overgedragen, wordt aan de nationale 
reserve toegevoegd.
2. Wanneer de quota overeenkomstig lid 1 
in het kader van verpachting of andere 
middelen met vergelijkbare 
rechtsgevolgen zijn of worden 
overgedragen, kunnen de lidstaten op 
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basis van objectieve criteria en met het 
oog op toewijzing van de quota aan 
uitsluitend de producenten, besluiten dat 
het quotum niet samen met het bedrijf 
wordt overgedragen.
3. Bij overdracht van grond aan de 
overheid en/of ten algemenen nutte of 
wanneer de overdracht geen 
landbouwdoeleinden dient, zien de 
lidstaten erop toe dat de nodige 
maatregelen ter vrijwaring van de 
rechtmatige belangen van de partijen 
worden getroffen, en met name dat de 
vertrekkende producent in de gelegenheid 
wordt gesteld de melkproductie voort te 
zetten, indien hij dit wenst.
4. Bij ontstentenis van een overeenkomst 
tussen de partijen worden in geval van het 
verstrijken van een pachtovereenkomst 
die niet op soortgelijke voorwaarden kan 
worden verlengd, of in situaties met 
vergelijkbare rechtsgevolgen de betrokken 
individuele quota geheel of ten dele 
overgedragen aan de producent die ze 
overneemt, volgens door de lidstaten 
vastgestelde bepalingen en met 
inachtneming van de rechtmatige 
belangen van de partijen.

Artikel 103 duovicies
Bijzondere overdrachten

1. Om de herstructurering van de 
melkproductie tot een goed einde te 
brengen of de milieusituatie te verbeteren, 
kunnen de lidstaten op de wijze die zij 
bepalen met inachtneming van de 
rechtmatige belangen van de betrokken 
partijen:
a) aan producenten die zich ertoe 
verbinden de melkproductie geheel of ten 
dele definitief te staken, een vergoeding 
toekennen die ineens of in jaarlijkse 
tranches wordt betaald, en de aldus 
vrijgekomen individuele quota aan de 
nationale reserve toevoegen;
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b) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen onder welke voorwaarden een 
producent aan het begin van een tijdvak 
van twaalf maanden kan verkrijgen dat de 
bevoegde autoriteit of de door haar 
aangewezen instantie hem tegen betaling 
individuele quota toewijst die aan het 
einde van het voorgaande tijdvak van 
twaalf maanden definitief door andere 
producenten zijn vrijgemaakt in ruil voor 
een ineens of in jaarlijkse tranches 
betaalde vergoeding die gelijk is aan de 
bovengenoemde betaling;
c) de overdrachten van quota zonder 
grond centraliseren en er toezicht op 
uitoefenen;
d) bij overdracht van grond met het oog 
op de verbetering van het milieu, het 
betrokken individuele quotum toewijzen 
aan de producent die de grond overdraagt, 
indien hij voornemens is de melkproductie 
voort te zetten;
e) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen in welke regio's en 
ophaalgebieden quota, met het oog op de 
verbetering van de 
melkproductiestructuur, definitief mogen 
worden overgedragen zonder overdracht 
van de corresponderende grond;
f) op verzoek van een producent aan de 
bevoegde autoriteit of een door haar 
aangewezen instantie de definitieve 
overdracht van quota zonder overdracht 
van de corresponderende grond of 
andersom toestaan, teneinde de 
melkproductiestructuur op het niveau van 
het bedrijf te verbeteren of bij te dragen 
tot de extensivering van de productie.
2. Lid 1 kan op nationaal niveau, op het 
passende territoriale niveau of in 
bepaalde ophaalgebieden ten uitvoer 
worden gelegd.

Artikel 103 tervicies
Inhouding van quota
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1. Wanneer de in de artikelen 103 
unvicies en 103 duovicies bedoelde 
overdrachten worden verricht, kunnen de 
lidstaten ten behoeve van de nationale 
reserve op basis van objectieve criteria 
een gedeelte van de individuele quota 
inhouden.
2. Wanneer de quota overeenkomstig de 
artikelen 103 unvicies en 103 duovicies 
met of zonder de corresponderende 
gronden in het kader van verpachting of 
andere middelen met vergelijkbare 
rechtsgevolgen zijn of worden 
overgedragen, kunnen de lidstaten op 
basis van objectieve criteria en met het 
oog op toewijzing van de quota aan de 
producenten alleen, beslissen of en onder 
welke voorwaarden de overgedragen 
quota geheel of ten dele aan de nationale 
reserve worden toegevoegd.

Artikel 103 quatervicies
Steun voor het verkrijgen van quota

De verkoop, overdracht of toewijzing van 
quota op grond van de onderhavige sectie 
komt niet in aanmerking voor enigerlei 
door een overheidsinstantie te verlenen 
financiële steun die rechtstreeks aan de 
verkrijging van quota gekoppeld is.

Artikel 103 quinvicies
Overschotheffing

1. Op melk en andere zuivelproducten die 
worden afgezet boven de nationale quota, 
wordt een overschotheffing gelegd.
Deze heffing wordt vastgesteld op 27,83 
euro per 100 kilogram melk.
2. De lidstaten zijn de Gemeenschap de 
overschotheffing verschuldigd die 
voortvloeit uit de overschrijding van het 
nationale quotum, dat op nationaal 
niveau afzonderlijk wordt bepaald voor 
leveringen en rechtstreekse verkopen, en 
zij storten tussen 16 oktober en 
30 november na afloop van het betrokken 
tijdvak van twaalf maanden 99% van het 
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verschuldigde bedrag in het ELGF.
3. Als de in lid 1 bedoelde 
overschotheffing niet vóór de vastgestelde 
datum is betaald, brengt de Commissie, na
raadpleging van het Comité voor de 
landbouwfondsen, een bedrag gelijk aan 
de niet-betaalde overschotheffing in 
mindering op de maandelijkse betalingen 
in de zin van artikel xx en artikel xx, lid x, 
van de horizontale verordening (EG). 
Alvorens een besluit te nemen, meldt de 
Commissie dit aan de betrokken lidstaat, 
die binnen een week zijn standpunt 
kenbaar maakt. Artikel xx van de 
horizontale verordening (EG) is niet van 
toepassing.

Artikel 103 sexvicies
Bijdrage van de producenten in de 

verschuldigde overschotheffing
De overschotheffing wordt 
overeenkomstig de artikelen 103 
quinvicies en 103 tricies volledig 
omgeslagen over de producenten die 
hebben bijgedragen tot elk van de 
overschrijdingen van de in artikel 103 
terdecies, lid 2, bedoelde nationale quota.
Onverminderd artikel 103 septvicies en 
artikel 103 tricies, lid 1, zijn de 
producenten de lidstaat de betaling 
verschuldigd van hun bijdrage in de 
overeenkomstig de artikelen 103 
sexdecies, 103 septdecies en 103 septvicies 
berekende overschotheffing die zij louter 
wegens de overschrijding van hun 
beschikbare quota verschuldigd zijn.

Artikel 103 septvicies
Overschotheffing op leveringen

1. Om de eindafrekening van de 
overschotheffing op te stellen, worden de 
door iedere producent geleverde 
hoeveelheden, wanneer het werkelijke 
vetgehalte van het referentievetgehalte 
afwijkt, naar boven of naar onder 
gecorrigeerd.
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2. De bijdrage van de producenten in de 
betaling van de verschuldigde 
overschotheffing wordt bij besluit van de 
lidstaat, al dan niet na hertoewijzing van 
het ongebruikte deel van het nationale 
quotum voor leveringen, vastgesteld naar 
evenredigheid van de individuele quota 
van elke producent of overeenkomstig 
door de lidstaten vast te stellen objectieve 
criteria:
a) hetzij op nationaal niveau op basis van 
de hoeveelheid waarmee het quotum van 
elke producent overschreden is,
b) hetzij eerst voor iedere koper en 
vervolgens, in voorkomend geval, op 
nationaal niveau.

Artikel 103 octovicies
Rol van de koper

1. De koper is verantwoordelijk voor de 
inning, bij de producenten, van de 
bijdragen die deze verschuldigd zijn uit 
hoofde van de overschotheffing en betaalt 
aan de bevoegde instantie van de lidstaat, 
vóór een datum die de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen uit 
hoofde van artikel 103 tertricies, onder d), 
f) en g), bepaalt, het bedrag van deze 
bijdrage die hij inhoudt op de aan de 
producenten die voor de overschrijding 
verantwoordelijk zijn, betaalde melkprijs 
of die hij, bij gebreke daarvan, op een 
andere passende wijze int.
2. Indien een koper geheel of gedeeltelijk 
in de plaats treedt van één of meer andere 
kopers, worden voor de rest van het 
lopende tijdvak van twaalf maanden de 
beschikbare individuele quota van de 
producenten in aanmerking genomen na 
aftrek van de reeds geleverde 
hoeveelheden en rekening houdend met 
het vetgehalte daarvan. Dit lid geldt ook 
wanneer een producent van koper 
verandert.
3. Wanneer, in de loop van de 
referentieperiode, de door een producent 
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geleverde hoeveelheden zijn beschikbare 
quotum overschrijden, kan de betrokken 
lidstaat beslissen dat de koper bij elke 
levering van die producent die zijn 
quotum overschrijdt, op de door de 
lidstaat vastgestelde wijze, een bedrag 
inhoudt op de voor de melk betaalde prijs 
als voorschot op de bijdrage van deze 
producent in de overschotheffing. De 
lidstaat kan specifieke bepalingen 
vaststellen die de kopers de mogelijkheid 
bieden dat voorschot in te houden 
wanneer de producenten aan 
verscheidene kopers leveren.

Artikel 103 novovicies
Erkenning

Om de functie van koper te kunnen 
uitoefenen, is voorafgaande erkenning 
door de lidstaat nodig. De erkenning 
wordt verleend aan de hand van criteria 
die de Commissie bepaalt door middel van 
gedelegeerde handelingen uit hoofde van 
artikel 103 duotricies, onder f), en 
overeenkomstig de procedure die wordt 
vastgesteld door middel van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van 
artikel 103 tertricies.

Artikel 103 tricies
Overschotheffing bij rechtstreekse 

verkoop
1. Bij rechtstreekse verkoop wordt bij 
besluit van de lidstaat de bijdrage 
vastgesteld van elke producent in de 
betaling van de overschotheffing, al dan 
niet na hertoewijzing van het ongebruikte 
deel van het nationale quotum voor 
rechtstreekse verkoop. Dit besluit wordt 
hetzij op het passende territoriale niveau, 
hetzij op nationaal niveau genomen.
2. Aan de hand van de criteria die de 
Commissie vaststelt door middel van 
gedelegeerde handelingen uit hoofde van 
artikel 103 duotricies, onder b), bepalen 
de lidstaten de grondslag voor de 
berekening van de bijdrage van de 
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producent in de heffing die verschuldigd 
is op de totale hoeveelheid melk die is 
verkocht of doorverkocht of is gebruikt 
voor de vervaardiging van verkochte of 
doorverkochte zuivelproducten.
3. Voor het opstellen van de 
eindafrekening van de overschotheffing 
wordt geen rekening gehouden met 
correcties in verband met het vetgehalte.
4. De Commissie bepaalt door middel van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van 
artikel 103 tertricies, onder d) en f), hoe 
en wanneer de overschotheffing aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat moet 
worden betaald.

Artikel 103 untricies
Te veel betaalde en onbetaalde bedragen
1. Wanneer met betrekking tot leveringen 
of rechtstreekse verkopen wordt 
geconstateerd dat de overschotheffing 
verschuldigd is en dat de van de 
producenten geïnde bijdrage groter is dan 
die heffing, kan de lidstaat:
a) het te veel geïnde bedrag geheel of 
gedeeltelijk gebruiken voor de 
financiering van de in artikel 103 
duovicies, lid 1, onder a), bedoelde 
maatregelen en/of
b) dit bedrag geheel of gedeeltelijk 
terugbetalen aan producenten die:
- behoren tot prioritaire categorieën die de 
lidstaat vaststelt op basis van objectieve 
criteria en binnen de termijn die de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen uit hoofde van artikel 103 
duotricies, onder g), bepaalt.
- zich in buitengewone omstandigheden 
bevinden als gevolg van een nationale 
maatregel die geen verband houdt met de 
in dit hoofdstuk vastgestelde 
quotaregeling voor melk en andere 
zuivelproducten.
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2. Wanneer wordt geconstateerd dat geen 
overschotheffing verschuldigd is, worden 
door de kopers of de lidstaat eventueel 
geïnde voorschotten uiterlijk aan het 
einde van het volgende tijdvak van twaalf 
maanden terugbetaald.
3. Indien de koper heeft verzuimd om de 
bijdragen van de producenten in de 
overschotheffing overeenkomstig artikel 
103 octovicies te innen, kan de lidstaat de 
onbetaalde bedragen rechtstreeks bij de 
producent innen, onverminderd de 
sancties die hij aan de in gebreke 
gebleven koper kan opleggen.
4. Als een producent of een koper de 
betalingstermijn niet in acht neemt, moet 
hij de lidstaat een achterstandsrente 
betalen die door de Commissie wordt 
vastgesteld door middel van een 
uitvoeringshandeling uit hoofde van 
artikel 103 tertricies, onder e).

Artikel 103 duotricies
Gedelegeerde handelingen

Om ervoor te zorgen dat de 
melkquotaregeling haar doelen bereikt, 
met name dat de individuele quota 
efficiënt worden benut en berekend en de 
heffing naar behoren wordt geïnd en 
gebruikt, stelt de Commissie door middel 
van gedelegeerde handelingen 
voorschriften vast betreffende:
a) de tijdelijke en definitieve omzettingen 
van quota;
b) de toewijzing van ongebruikte quota;
c) de drempel voor de correctie op basis 
van het vetgehalte;
d) de verplichting van de producent om 
aan erkende kopers te leveren;
e) de criteria voor de erkenning van 
kopers door de lidstaten;
f) de objectieve criteria voor de 
hertoewijzing van de extra heffing;
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g) wijzigingen van de definitie van 
"rechtstreekse verkoop", met 
inachtneming van de definitie van 
"levering" in artikel 103 duodecies, onder 
f).

Artikel 103 tertricies
Uitvoeringshandelingen

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
vast die nodig zijn voor de toepassing van 
de quotaregeling, waaronder 
voorschriften inzake:
a) de definitieve omzettingen en de 
verdeling, na kennisgeving aan de 
lidstaten, van de nationale quota tussen 
leveringen en rechtstreekse verkopen;
b) de bepaling van de coëfficiënt voor het 
vetgehalte van individuele quota en voor 
de vetcorrectie;
c) de bepaling van het melkequivalent 
door de lidstaten;
d) de procedure, de termijn en de 
uitvoering met betrekking tot de betaling 
van de heffing, de hertoewijzing van de 
extra heffing en de vermindering of de 
voorschotten wanneer de termijn moet 
worden geëerbiedigd;
e) de oplegging van rente bij te late 
betaling en de toepassing van correcte 
lasten op de heffing;
f) de voorlichting van producenten over 
nieuwe definities en over de kennisgeving 
van individuele quota en van de heffing;
g) de voorlichting over toepassingen en 
overeenkomsten inzake de extra heffing in 
de melksector;
h) de opstelling van een model voor de 
aangifte van leveringen en rechtstreekse 
verkopen;
i) de opstelling van aangiften, het 
bijhouden van registers en de 
kennisgeving door producenten en 
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kopers;
j) controles van de leveringen en van de 
rechtstreekse verkopen.

Or. es

Motivering

De quotaregeling in de melksector moet ten minste tot 2020 worden behouden, naar analogie 
met het beleid van het Parlement om de regelingen ter beperking van de productie van suiker 
en wijn te verlengen. Met het oog op een zachte landing heeft de melksector meer tijd nodig 
om zich aan te passen aan de liberalisering van de markt.

Amendement 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Deel II – titel II – hoofdstuk II – sectie 3 – subsectie 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SUBSECTIE 1
REGELING TER BEPERKING VAN DE 

PRODUCTIE IN DE MELKSECTOR
Artikel 103 duodecies

Definities
1. Voor de toepassing van deze sectie 
wordt verstaan onder:
a) "melk": het door het melken van één 
of meer koeien verkregen product;
b) "andere zuivelproducten": alle andere 
zuivelproducten dan melk, met name 
magere melk, room, boter, yoghurt en 
kaas, die in voorkomend geval in 
"melkequivalent" worden omgerekend 
aan de hand van coëfficiënten die de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen vaststelt;
c) "producent": een landbouwer wiens 
bedrijf zich op het grondgebied van een 
lidstaat bevindt en die melk produceert en 
afzet of voorbereidingen treft om dit in 
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een zeer nabije toekomst te doen;
d) "bedrijf": zoals gedefinieerd in 
artikel 4 van de EU-verordening inzake 
rechtstreekse betalingen;
e) "koper": een onderneming of 
groepering die van een producent melk 
koopt:
- om deze, ook in het kader van een 
loonwerkovereenkomst, in te zamelen, te 
verpakken, op te slaan, te koelen of te 
verwerken;
- om deze door te verkopen aan één of 
meer ondernemingen die melk of andere 
zuivelproducten behandelen of 
verwerken;
f) "levering": elke levering van melk, 
exclusief andere zuivelproducten, door 
een producent aan een koper ongeacht of 
de melk vervoerd wordt door de 
producent, een koper, een bedrijf dat deze 
melk behandelt of verwerkt, dan wel een 
derde;
g) "rechtstreekse verkoop": elke verkoop 
of overdracht van melk die rechtstreeks 
door de producent aan de consument 
wordt verricht, alsmede elke door een 
producent verrichte verkoop of overdracht 
van andere zuivelproducten;
h) "afzet": levering van melk of 
rechtstreekse verkoop van melk of andere 
zuivelproducten;
i) "individueel quotum": het quotum van 
een producent per 1 april van elk tijdvak 
van twaalf maanden;
j) "nationaal quotum": het voor elke 
lidstaat vastgestelde quotum als bedoeld in 
artikel 103 terdecies;
k) "beschikbaar quotum": het voor de 
producenten beschikbare quotum op 31 
maart van het tijdvak van twaalf maanden 
waarover de overschotheffing wordt 
berekend, rekening houdend met alle in 
deze verordening bedoelde overdrachten, 
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omzettingen, verkopen en tijdelijke 
hertoewijzingen die in dit tijdvak van 
twaalf maanden hebben plaatsgevonden.
2. Voor de toepassing van de definitie in 
lid 1, onder e), wordt elke groepering van 
in hetzelfde geografische gebied 
gevestigde kopers die voor rekening van 
de haar leden administratieve en 
boekhoudkundige handelingen verricht 
die noodzakelijk zijn voor de betaling van 
de overschotheffing, als koper beschouwd. 
Voor de toepassing van de eerste zin wordt 
Griekenland als één geografisch gebied 
beschouwd en kan het een 
overheidsorganisatie met een groepering 
van kopers gelijkstellen.
3. Om met name te voorkomen dat 
hoeveelheden melk of andere 
zuivelproducten die worden afgezet, 
buiten de quotaregelingen vallen, kan de 
Commissie met inachtneming van de 
definitie van "levering" in lid 1, onder f), 
de definitie van "rechtstreekse verkoop" 
aanpassen door middel van een 
gedelegeerde handeling.

Artikel 103 terdecies
Nationale quota

1. De nationale quota voor de productie 
van melk en andere zuivelproducten die 
gedurende vijf opeenvolgende tijdvakken 
van twaalf maanden, te beginnen op 1 
april 2015, (hierna "tijdvakken van twaalf 
maanden" genoemd) worden afgezet, 
worden vastgesteld in bijlage [VIII bis].
2. De in lid 1 bedoelde quota worden 
overeenkomstig artikel 103 quaterdecies 
over de producenten verdeeld, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
levering en rechtstreekse verkoop. 
Overschrijdingen van de nationale quota 
worden overeenkomstig deze sectie, op 
nationaal niveau in elke lidstaat en 
afzonderlijk voor leveringen en 
rechtstreekse verkopen vastgesteld.
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3. De in bijlage (VIII bis) opgenomen 
nationale quota worden vastgesteld 
onverminderd een eventuele herziening in 
het licht van de algemene marktsituatie en 
van bijzondere omstandigheden in 
bepaalde lidstaten.
4. Voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, 
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en 
Slowakije hebben de nationale quota 
betrekking op alle hoeveelheden melk of 
melkequivalent die worden geleverd aan 
een koper of rechtstreeks worden 
verkocht, ook indien deze krachtens een 
in die landen geldende 
overgangsmaatregel worden 
geproduceerd of afgezet.
5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
vast die nodig zijn voor de eenvormige 
toepassing van het onderhavige artikel in 
de lidstaten. In deze voorschriften worden 
de procedures, kennisgevingen en 
technische criteria bepaald.

Artikel 103 quaterdecies
Individuele quota

1. Het individuele quotum of de 
individuele quota van de producenten op 
1 april 2015 is/zijn gelijk aan hun 
individuele referentiehoeveelheid of 
referentiehoeveelheden op 31 maart 2015, 
onverminderd overdrachten, verkopen en 
omzettingen van quota die op 1 april 2015 
ingaan.
2. Producenten kunnen beschikken over 
één of twee individuele quota, waarvan 
één voor leveringen en één voor 
rechtstreekse verkoop. Alleen de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat kan op een naar 
behoren gemotiveerd verzoek van de 
producent een omzetting van het ene in 
het andere quotum verrichten.
3. Beschikt de producent over twee quota, 
dan wordt zijn bijdrage in de eventueel 
verschuldigde overschotheffing voor elk 
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quotum afzonderlijk berekend.
4. Ter compensatie van de Finse SLOM-
producenten kan het aan leveringen 
toegewezen deel van het Finse nationale 
quotum als bedoeld in artikel 105 
terdecies, door de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen worden 
verhoogd tot maximaal 200 000 ton. Deze 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving toe te kennen reserve mag 
uitsluitend worden gebruikt voor 
producenten wier recht om de productie te 
hervatten ten gevolge van de toetreding is 
aangetast.
5. De individuele quota worden in 
voorkomend geval voor elk van de 
betrokken tijdvakken van twaalf maanden 
zodanig aangepast dat de som van de 
individuele quota voor leveringen en van 
die voor rechtstreekse verkoop voor geen 
enkele lidstaat het desbetreffende gedeelte 
van het overeenkomstig artikel 103 
sexdecies aangepaste nationale quotum 
overschrijdt, rekening houdend met 
eventuele verlagingen met het oog op 
toewijzing aan de nationale reserve als 
bedoeld in artikel 103 octodecies.

Artikel 103 quindecies
Toewijzing van quota uit de nationale 

reserve
De lidstaten stellen de voorschriften vast 
aan de hand waarvan de quota uit de in 
artikel 103 octodecies bedoelde nationale 
reserve in hun geheel of gedeeltelijk aan 
de producenten worden toegewezen op 
basis van aan de Commissie meegedeelde 
objectieve criteria.

Artikel 103 sexdecies
Quotabeheer

1. De Commissie verricht voor elke 
lidstaat en voor elk tijdvak, vóór het einde 
daarvan, door middel van een in artikel 
103 tertricies bedoelde 
uitvoeringshandeling, een aanpassing van 
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het aandeel van "leveringen" en 
"rechtstreekse verkoop" in de nationale 
quota, rekening houdend met de door de 
producenten gevraagde omzettingen van 
individuele quota voor leveringen in 
individuele quota voor rechtstreekse 
verkoop en omgekeerd.
2. Uiterlijk op de data die de Commissie 
vaststelt en volgens de voorschriften die 
de Commissie door middel van een 
overeenkomstig artikel 162 vastgestelde 
uitvoeringhandeling bepaalt, delen de 
lidstaten de Commissie jaarlijks de 
gegevens mee die nodig zijn voor:
a) de in lid 1 bedoelde aanpassing;
b) de berekening van de door iedere 
lidstaat te betalen overschotheffing.

Artikel 103 septdecies
Vetgehalte

1. Aan iedere producent met een 
individueel quotum voor leveringen wordt 
voor dat quotum een referentievetgehalte 
toegekend.
2. Voor de per 31 maart 2015 
overeenkomstig artikel 105 quater, lid 1, 
aan de producenten toegewezen quota is 
het in lid 1 bedoelde referentievetgehalte 
gelijk aan het referentievetgehalte dat op 
die datum voor dat quotum geldt.
3. Het referentievetgehalte wordt 
gewijzigd bij de in artikel 103 
quaterdecies, lid 2, bedoelde omzetting en 
wanneer quota worden verworven, 
overgedragen of tijdelijk overgedragen 
aan de hand van regels die de Commissie 
vaststelt door middel van een 
uitvoeringshandeling uit hoofde van 
artikel 103 tertricies, onder b).
4. Voor nieuwe producenten met een 
individueel quotum voor leveringen dat 
volledig afkomstig is uit de nationale 
reserve, wordt het vetgehalte bepaald aan 
de hand van regels die de Commissie 
vaststelt door middel van een 
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uitvoeringshandeling uit hoofde van 
artikel 103 tertricies, onder b).
5. De in lid 1 bedoelde individuele 
referentievetgehalten worden, in 
voorkomend geval, bij de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
vervolgens bij de aanvang van elk tijdvak 
van twaalf maanden telkens wanneer dat 
nodig is, zodanig aangepast dat het 
gewogen gemiddelde van de 
bovenbedoelde vetgehalten voor elke 
lidstaat het in bijlage [VIII ter] 
vastgestelde referentievetgehalte met niet 
meer dan 0,1 gram per kilogram 
overschrijdt.

Artikel 103 octodecies
Nationale reserve

1. Elke lidstaat vormt, met name met het 
oog op de in artikel 103 terdecies bedoelde
toewijzing, een nationale reserve binnen 
de in bijlage [VIII bis] vastgestelde 
nationale quota. De nationale reserve 
wordt aangevuld, naargelang van het 
geval, door de in artikel 103 novodecies 
bedoelde overname van hoeveelheden, de 
in artikel 103 quatervicies bedoelde 
inhouding op overdrachten of een lineaire 
verlaging van alle individuele quota. Deze 
quota blijven hun oorspronkelijke 
indeling als "levering" of "rechtstreekse 
verkoop" behouden.
2. Elk aan een lidstaat toegekend extra 
quotum wordt automatisch aan de 
nationale reserve toegevoegd en wordt 
volgens de voorzienbare behoeften 
verdeeld tussen "leveringen" en 
"rechtstreekse verkoop".
3. De quota die zich in de nationale 
reserve bevinden, hebben geen 
referentievetgehalte.

Artikel 103 novodecies
Inactiviteit

1. Wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die over individuele quota 
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beschikt, gedurende een tijdvak van 
twaalf maanden niet langer aan de 
voorwaarden van artikel 103 duodecies 
bis, onder c), voldoet, worden de 
overeenkomstige hoeveelheden uiterlijk 
op 1 april van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de nationale reserve 
toegevoegd, tenzij die persoon uiterlijk op 
die datum opnieuw een producent in de 
zin van artikel 103 terdecies, onder c), 
wordt.
Indien die persoon uiterlijk aan het einde 
van het tweede tijdvak van twaalf 
maanden na de ontneming van zijn 
individuele quotum opnieuw een 
producent wordt, wordt het individuele 
quotum dat hem was ontnomen, hem 
uiterlijk op 1 april na de datum waarop 
hij hierom verzoekt, geheel of gedeeltelijk 
opnieuw toegewezen.
2. Wanneer een producent gedurende ten 
minste een tijdvak van twaalf maanden 
niet ten minste 85% van zijn individuele 
quotum afzet, kan de lidstaat beslissen of 
en onder welke voorwaarden het 
ongebruikte quotum geheel of gedeeltelijk 
wordt toegevoegd aan de nationale 
reserve.
De lidstaat bepaalt onder welke 
voorwaarden een quotum opnieuw aan de 
betrokken producent wordt toegewezen 
indien deze de afzet hervat.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
in geval van overmacht en in naar 
behoren gemotiveerde en door de 
bevoegde autoriteiten erkende 
omstandigheden die tijdelijk de 
productiecapaciteit van de betrokken 
producenten beïnvloeden.

Artikel 103 vicies
Tijdelijke overdrachten

1. Aan het einde van elk tijdvak van 
twaalf maanden staan de lidstaten voor 
het betrokken tijdvak de tijdelijke 
overdracht toe van een deel van de 
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individuele quota die de producenten die 
hierover beschikken, niet voornemens zijn 
te gebruiken.
De lidstaten kunnen de overdrachten 
regelen naargelang van de categorie 
producenten of de structuur van de 
melkproductie, deze beperken op het 
niveau van de koper of binnen de regio, 
volledige overdracht toestaan in de in 
artikel 103 novodecies, lid 3, bedoelde 
gevallen en bepalen in hoeverre de cedent 
overdrachten kan herhalen.
2. Elke lidstaat kan besluiten lid 1 niet toe 
te passen op grond van één van of van 
beide onderstaande criteria:
a) de noodzaak structurele 
ontwikkelingen en aanpassingen te 
vergemakkelijken;
b) dwingende redenen van administratieve 
aard.

Artikel 103 unvicies
Overdracht van quota met grond

1. Bij verkoop, verhuur, overgang door 
vererving - ook vóór het overlijden van de 
erflater - of elke andere overdracht die 
voor de producent vergelijkbare 
rechtsgevolgen heeft, worden de
individuele quota samen met het bedrijf 
overgedragen aan de producent die het 
bedrijf overneemt, op de wijze die door de 
lidstaten wordt bepaald rekening houdend 
met de voor de melkproductie gebruikte 
oppervlakten of met andere objectieve 
criteria en, in voorkomend geval, met een 
overeenkomst tussen de partijen. Het 
gedeelte van het quotum dat in 
voorkomend geval niet met het bedrijf is 
overgedragen, wordt aan de nationale 
reserve toegevoegd.
2. Wanneer de quota overeenkomstig lid 1 
in het kader van verpachting of andere 
middelen met vergelijkbare 
rechtsgevolgen zijn of worden 
overgedragen, kunnen de lidstaten op 
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basis van objectieve criteria en met het 
oog op toewijzing van de quota aan 
uitsluitend de producenten, besluiten dat 
het quotum niet samen met het bedrijf 
wordt overgedragen.
3. Bij overdracht van grond aan de 
overheid en/of ten algemenen nutte of 
wanneer de overdracht geen 
landbouwdoeleinden dient, zien de 
lidstaten erop toe dat de nodige 
maatregelen ter vrijwaring van de 
rechtmatige belangen van de partijen 
worden getroffen, en met name dat de 
vertrekkende producent in de gelegenheid 
wordt gesteld de melkproductie voort te 
zetten, indien hij dit wenst.
4. Bij ontstentenis van een overeenkomst 
tussen de partijen worden in geval van het 
verstrijken van een pachtovereenkomst 
die niet op soortgelijke voorwaarden kan 
worden verlengd, of in situaties met 
vergelijkbare rechtsgevolgen de betrokken 
individuele quota geheel of ten dele 
overgedragen aan de producent die ze 
overneemt, volgens door de lidstaten 
vastgestelde bepalingen en met 
inachtneming van de rechtmatige 
belangen van de partijen.

Artikel 103 duovicies
Bijzondere overdrachten

1. Om de herstructurering van de 
melkproductie tot een goed einde te 
brengen of de milieusituatie te verbeteren, 
kunnen de lidstaten op de wijze die zij 
bepalen met inachtneming van de 
rechtmatige belangen van de betrokken 
partijen:
a) aan producenten die zich ertoe 
verbinden de melkproductie geheel of ten 
dele definitief te staken, een vergoeding 
toekennen die ineens of in jaarlijkse 
tranches wordt betaald, en de aldus 
vrijgekomen individuele quota aan de 
nationale reserve toevoegen;
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b) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen onder welke voorwaarden een 
producent aan het begin van een tijdvak 
van twaalf maanden kan verkrijgen dat de 
bevoegde autoriteit of de door haar 
aangewezen instantie hem tegen betaling 
individuele quota toewijst die aan het 
einde van het voorgaande tijdvak van 
twaalf maanden definitief door andere 
producenten zijn vrijgemaakt in ruil voor 
een ineens of in jaarlijkse tranches 
betaalde vergoeding die gelijk is aan de 
bovengenoemde betaling;
c) de overdrachten van quota zonder 
grond centraliseren en er toezicht op 
uitoefenen;
d) bij overdracht van grond met het oog 
op de verbetering van het milieu, het 
betrokken individuele quotum toewijzen 
aan de producent die de grond overdraagt, 
indien hij voornemens is de melkproductie 
voort te zetten;
e) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen in welke regio's en 
ophaalgebieden quota, met het oog op de 
verbetering van de 
melkproductiestructuur, definitief mogen 
worden overgedragen zonder overdracht 
van de corresponderende grond;
f) op verzoek van een producent aan de 
bevoegde autoriteit of een door haar 
aangewezen instantie de definitieve 
overdracht van quota zonder overdracht 
van de corresponderende grond of 
andersom toestaan, teneinde de 
melkproductiestructuur op het niveau van 
het bedrijf te verbeteren of bij te dragen 
tot de extensivering van de productie.
2. Lid 1 kan op nationaal niveau, op het 
passende territoriale niveau of in 
bepaalde ophaalgebieden ten uitvoer 
worden gelegd.

Artikel 103 tervicies
Inhouding van quota
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1. Wanneer de in de artikelen 103 
unvicies en 103 duovicies bedoelde 
overdrachten worden verricht, kunnen de 
lidstaten ten behoeve van de nationale 
reserve op basis van objectieve criteria 
een gedeelte van de individuele quota 
inhouden.
2. Wanneer de quota overeenkomstig de 
artikelen 103 unvicies en 103 duovicies 
met of zonder de corresponderende 
gronden in het kader van verpachting of 
andere middelen met vergelijkbare 
rechtsgevolgen zijn of worden 
overgedragen, kunnen de lidstaten op 
basis van objectieve criteria en met het 
oog op toewijzing van de quota aan de 
producenten alleen, beslissen of en onder 
welke voorwaarden de overgedragen 
quota geheel of ten dele aan de nationale 
reserve worden toegevoegd.

Artikel 103 quatervicies
Steun voor het verkrijgen van quota

De verkoop, overdracht of toewijzing van 
quota op grond van de onderhavige sectie 
komt niet in aanmerking voor enigerlei 
door een overheidsinstantie te verlenen 
financiële steun die rechtstreeks aan de 
verkrijging van quota gekoppeld is.

Artikel 103 quinvicies
Overschotheffing

1. Op melk en andere zuivelproducten die 
worden afgezet boven de nationale quota, 
wordt een overschotheffing gelegd.
Deze heffing wordt vastgesteld op 27,83 
euro per 100 kilogram melk.
2. De lidstaten zijn de Gemeenschap de 
overschotheffing verschuldigd die 
voortvloeit uit de overschrijding van het 
nationale quotum, dat op nationaal 
niveau afzonderlijk wordt bepaald voor 
leveringen en rechtstreekse verkopen, en 
zij storten tussen 16 oktober en 30 
november na afloop van het betrokken 
tijdvak van twaalf maanden 99% van het 
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verschuldigde bedrag in het ELGF.
3. Als de in lid 1 bedoelde 
overschotheffing niet vóór de vastgestelde 
datum is betaald, brengt de Commissie, na 
raadpleging van het Comité voor de 
landbouwfondsen, een bedrag gelijk aan 
de niet-betaalde overschotheffing in 
mindering op de maandelijkse betalingen 
in de zin van artikel xx en artikel xx, lid x, 
van de horizontale verordening (EG). 
Alvorens een besluit te nemen, meldt de 
Commissie dit aan de betrokken lidstaat, 
die binnen een week zijn standpunt 
kenbaar maakt. Artikel xx van de 
horizontale verordening (EG) is niet van 
toepassing.

Artikel 103 sexvicies
Bijdrage van de producenten in de 

verschuldigde overschotheffing
De overschotheffing wordt 
overeenkomstig de artikelen 103 
quinvicies en 103 tricies volledig 
omgeslagen over de producenten die 
hebben bijgedragen tot elk van de 
overschrijdingen van de in artikel 103 
terdecies, lid 2, bedoelde nationale quota.
Onverminderd artikel 103 septvicies en 
artikel 103 tricies, lid 1, zijn de 
producenten de lidstaat de betaling 
verschuldigd van hun bijdrage in de 
overeenkomstig de artikelen 103 
sexdecies, 103 septdecies en 103 septvicies 
berekende overschotheffing die zij louter 
wegens de overschrijding van hun 
beschikbare quota verschuldigd zijn.

Artikel 103 septvicies
Overschotheffing op leveringen

1. Om de eindafrekening van de 
overschotheffing op te stellen, worden de 
door iedere producent geleverde 
hoeveelheden, wanneer het werkelijke 
vetgehalte van het referentievetgehalte 
afwijkt, naar boven of naar onder 
gecorrigeerd.
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2. De bijdrage van de producenten in de 
betaling van de verschuldigde 
overschotheffing wordt bij besluit van de 
lidstaat, al dan niet na hertoewijzing van 
het ongebruikte deel van het nationale 
quotum voor leveringen, vastgesteld naar 
evenredigheid van de individuele quota 
van elke producent of overeenkomstig 
door de lidstaten vast te stellen objectieve 
criteria:
a) hetzij op nationaal niveau op basis van 
de hoeveelheid waarmee het quotum van 
elke producent overschreden is,
b) hetzij eerst voor iedere koper en 
vervolgens, in voorkomend geval, op 
nationaal niveau.

Artikel 103 octovicies
Rol van de koper

1. De koper is verantwoordelijk voor de 
inning, bij de producenten, van de 
bijdragen die deze verschuldigd zijn uit 
hoofde van de overschotheffing en betaalt 
aan de bevoegde instantie van de lidstaat, 
vóór een datum die de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen uit 
hoofde van artikel 103 tertricies, onder d), 
f) en g), bepaalt, het bedrag van deze 
bijdrage die hij inhoudt op de aan de 
producenten die voor de overschrijding 
verantwoordelijk zijn, betaalde melkprijs 
of die hij, bij gebreke daarvan, op een 
andere passende wijze int.
2. Indien een koper geheel of gedeeltelijk 
in de plaats treedt van één of meer andere 
kopers, worden voor de rest van het 
lopende tijdvak van twaalf maanden de 
beschikbare individuele quota van de 
producenten in aanmerking genomen na 
aftrek van de reeds geleverde 
hoeveelheden en rekening houdend met 
het vetgehalte daarvan. Dit lid geldt ook 
wanneer een producent van koper 
verandert.
3. Wanneer, in de loop van de 
referentieperiode, de door een producent 
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geleverde hoeveelheden zijn beschikbare 
quotum overschrijden, kan de betrokken 
lidstaat beslissen dat de koper bij elke 
levering van die producent die zijn 
quotum overschrijdt, op de door de 
lidstaat vastgestelde wijze, een bedrag 
inhoudt op de voor de melk betaalde prijs 
als voorschot op de bijdrage van deze 
producent in de overschotheffing. De 
lidstaat kan specifieke bepalingen 
vaststellen die de kopers de mogelijkheid 
bieden dat voorschot in te houden 
wanneer de producenten aan 
verscheidene kopers leveren.

Artikel 103 novovicies
Erkenning

Om de functie van koper te kunnen 
uitoefenen, is voorafgaande erkenning 
door de lidstaat nodig. De erkenning 
wordt verleend aan de hand van criteria 
die de Commissie bepaalt door middel van 
gedelegeerde handelingen uit hoofde van 
artikel 103 duotricies, onder f), en 
overeenkomstig de procedure die wordt 
vastgesteld door middel van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van 
artikel 103 tertricies.

Artikel 103 tricies
Overschotheffing bij rechtstreekse 

verkoop
1. Bij rechtstreekse verkoop wordt bij 
besluit van de lidstaat de bijdrage 
vastgesteld van elke producent in de 
betaling van de overschotheffing, al dan 
niet na hertoewijzing van het ongebruikte 
deel van het nationale quotum voor 
rechtstreekse verkoop. Dit besluit wordt 
hetzij op het passende territoriale niveau, 
hetzij op nationaal niveau genomen.
2. Aan de hand van de criteria die de 
Commissie vaststelt door middel van 
gedelegeerde handelingen uit hoofde van 
artikel 103 duotricies, onder b), bepalen 
de lidstaten de grondslag voor de 
berekening van de bijdrage van de 
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producent in de heffing die verschuldigd 
is op de totale hoeveelheid melk die is 
verkocht of doorverkocht of is gebruikt 
voor de vervaardiging van verkochte of 
doorverkochte zuivelproducten.
3. Voor het opstellen van de 
eindafrekening van de overschotheffing 
wordt geen rekening gehouden met 
correcties in verband met het vetgehalte.
4. De Commissie bepaalt door middel van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van 
artikel 103 tertricies, onder d) en f), hoe 
en wanneer de overschotheffing aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat moet 
worden betaald.

Artikel 103 untricies
Te veel betaalde en onbetaalde bedragen
1. Wanneer met betrekking tot leveringen 
of rechtstreekse verkopen wordt 
geconstateerd dat de overschotheffing 
verschuldigd is en dat de van de 
producenten geïnde bijdrage groter is dan 
die heffing, kan de lidstaat:
a) het te veel geïnde bedrag geheel of 
gedeeltelijk gebruiken voor de 
financiering van de in artikel 103 
duovicies, lid 1, onder a), bedoelde 
maatregelen en/of
b) dit bedrag geheel of gedeeltelijk 
terugbetalen aan producenten die:
- behoren tot prioritaire categorieën die de 
lidstaat vaststelt op basis van objectieve 
criteria en binnen de termijn die de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen uit hoofde van artikel 103 
duotricies, onder g), bepaalt.
- zich in buitengewone omstandigheden 
bevinden als gevolg van een nationale 
maatregel die geen verband houdt met de 
in dit hoofdstuk vastgestelde 
quotaregeling voor melk en andere 
zuivelproducten.
2. Wanneer wordt geconstateerd dat geen 
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overschotheffing verschuldigd is, worden 
door de kopers of de lidstaat eventueel 
geïnde voorschotten uiterlijk aan het 
einde van het volgende tijdvak van twaalf 
maanden terugbetaald.
3. Indien de koper heeft verzuimd om de 
bijdragen van de producenten in de 
overschotheffing overeenkomstig artikel 
103 octovicies te innen, kan de lidstaat de 
onbetaalde bedragen rechtstreeks bij de 
producent innen, onverminderd de 
sancties die hij aan de in gebreke 
gebleven koper kan opleggen.
4. Als een producent of een koper de 
betalingstermijn niet in acht neemt, moet 
hij de lidstaat een achterstandsrente 
betalen die door de Commissie wordt 
vastgesteld door middel van een 
uitvoeringshandeling uit hoofde van 
artikel 103 tertricies, onder e).

Artikel 103 duotricies
Gedelegeerde handelingen

Om ervoor te zorgen dat de 
melkquotaregeling haar doelen bereikt, 
met name dat de individuele quota 
efficiënt worden benut en berekend en de 
heffing naar behoren wordt geïnd en 
gebruikt, stelt de Commissie door middel 
van gedelegeerde handelingen 
voorschriften vast betreffende:
a) de tijdelijke en definitieve omzettingen 
van quota;
b) de toewijzing van ongebruikte quota;
c) de drempel voor de correctie op basis 
van het vetgehalte;
d) de verplichting van de producent om 
aan erkende kopers te leveren;
e) de criteria voor de erkenning van 
kopers door de lidstaten;
f) de objectieve criteria voor de 
hertoewijzing van de extra heffing;
g) wijzigingen van de definitie van 
"rechtstreekse verkoop", met 
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inachtneming van de definitie van 
"levering" in artikel 103 duodecies, onder 
f).

Artikel 103 tertricies
Uitvoeringshandelingen

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
vast die nodig zijn voor de toepassing van 
de quotaregeling, waaronder 
voorschriften inzake:
a) de definitieve omzettingen en de 
verdeling, na kennisgeving aan de 
lidstaten, van de nationale quota tussen 
leveringen en rechtstreekse verkopen;
b) de bepaling van de coëfficiënt voor het 
vetgehalte van individuele quota en voor 
de vetcorrectie;
c) de bepaling van het melkequivalent 
door de lidstaten;
d) de procedure, de termijn en de 
uitvoering met betrekking tot de betaling 
van de heffing, de hertoewijzing van de 
extra heffing en de vermindering of de 
voorschotten wanneer de termijn moet 
worden geëerbiedigd;
e) de oplegging van rente bij te late 
betaling en de toepassing van correcte 
lasten op de heffing;
f) de voorlichting van producenten over 
nieuwe definities en over de kennisgeving 
van individuele quota en van de heffing;
g) de voorlichting over toepassingen en 
overeenkomsten inzake de extra heffing in 
de melksector;
h) de opstelling van een model voor de 
aangifte van leveringen en rechtstreekse 
verkopen;
i) de opstelling van aangiften, het 
bijhouden van registers en de 
kennisgeving door producenten en 
kopers;
j) controles van de leveringen en van de 
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rechtstreekse verkopen.

Or. es

Amendement 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Deel II – titel II – hoofdstuk II – sectie 3 – subsectie 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SUBSECTIE 1
REGELING TER BEPERKING VAN DE 

PRODUCTIE IN DE MELKSECTOR
Artikel 103 duodecies

Definities
1. Voor de toepassing van deze sectie 
wordt verstaan onder:
a) "melk": het door het melken van één 
of meer koeien verkregen product;
b) "andere zuivelproducten": alle andere 
zuivelproducten dan melk, met name 
magere melk, room, boter, yoghurt en 
kaas, die in voorkomend geval in 
"melkequivalent" worden omgerekend 
aan de hand van coëfficiënten die de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen vaststelt;
c) "producent": een landbouwer wiens 
bedrijf zich op het grondgebied van een 
lidstaat bevindt en die melk produceert en 
afzet of voorbereidingen treft om dit in 
een zeer nabije toekomst te doen;
d) "bedrijf": zoals gedefinieerd in 
artikel 4 van de EU-verordening inzake 
rechtstreekse betalingen;
e) "koper": een onderneming of 
groepering die van een producent melk 
koopt:
- om deze, ook in het kader van een 
loonwerkovereenkomst, in te zamelen, te 
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verpakken, op te slaan, te koelen of te 
verwerken;
- om deze door te verkopen aan één of 
meer ondernemingen die melk of andere 
zuivelproducten behandelen of 
verwerken;
f) "levering": elke levering van melk, 
exclusief andere zuivelproducten, door 
een producent aan een koper ongeacht of 
de melk vervoerd wordt door de 
producent, een koper, een bedrijf dat deze 
melk behandelt of verwerkt, dan wel een 
derde;
g) "rechtstreekse verkoop": elke verkoop 
of overdracht van melk die rechtstreeks 
door de producent aan de consument 
wordt verricht, alsmede elke door een 
producent verrichte verkoop of overdracht 
van andere zuivelproducten;
h) "afzet": levering van melk of 
rechtstreekse verkoop van melk of andere 
zuivelproducten;
i) "individueel quotum": het quotum van 
een producent per 1 april van elk tijdvak 
van twaalf maanden;
j) "nationaal quotum": het voor elke 
lidstaat vastgestelde quotum als bedoeld in 
artikel 103 terdecies;
k) "beschikbaar quotum": het voor de 
producenten beschikbare quotum op 31 
maart van het tijdvak van twaalf maanden 
waarover de overschotheffing wordt 
berekend, rekening houdend met alle in 
deze verordening bedoelde overdrachten, 
omzettingen, verkopen en tijdelijke 
hertoewijzingen die in dit tijdvak van 
twaalf maanden hebben plaatsgevonden.
2. Voor de toepassing van de definitie in 
lid 1, onder e), wordt elke groepering van 
in hetzelfde geografische gebied 
gevestigde kopers die voor rekening van 
de haar leden administratieve en 
boekhoudkundige handelingen verricht 
die noodzakelijk zijn voor de betaling van 
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de overschotheffing, als koper beschouwd. 
Voor de toepassing van de eerste zin wordt 
Griekenland als één geografisch gebied 
beschouwd en kan het een 
overheidsorganisatie met een groepering 
van kopers gelijkstellen.
3. Om met name te voorkomen dat 
hoeveelheden melk of andere 
zuivelproducten die worden afgezet, 
buiten de quotaregelingen vallen, kan de 
Commissie met inachtneming van de 
definitie van "levering" in lid 1, onder f), 
de definitie van "rechtstreekse verkoop" 
aanpassen door middel van een 
gedelegeerde handeling.

Artikel 103 terdecies
Nationale quota

1. De nationale quota voor de productie 
van melk en andere zuivelproducten die 
gedurende vijf opeenvolgende tijdvakken 
van twaalf maanden, te beginnen op 1 
april 2015, (hierna "tijdvakken van twaalf 
maanden" genoemd) worden afgezet, 
worden vastgesteld in bijlage [VIII bis].
2. De in lid 1 bedoelde quota worden 
overeenkomstig artikel 103 quaterdecies 
over de producenten verdeeld, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
levering en rechtstreekse verkoop. 
Overschrijdingen van de nationale quota 
worden overeenkomstig deze sectie, op 
nationaal niveau in elke lidstaat en 
afzonderlijk voor leveringen en 
rechtstreekse verkopen vastgesteld.
3. De in bijlage (VIII bis) opgenomen 
nationale quota worden vastgesteld 
onverminderd een eventuele herziening in 
het licht van de algemene marktsituatie en 
van bijzondere omstandigheden in 
bepaalde lidstaten.
4. Voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, 
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en 
Slowakije hebben de nationale quota 
betrekking op alle hoeveelheden melk of 
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melkequivalent die worden geleverd aan 
een koper of rechtstreeks worden 
verkocht, ook indien deze krachtens een 
in die landen geldende 
overgangsmaatregel worden 
geproduceerd of afgezet.
5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
vast die nodig zijn voor de eenvormige 
toepassing van het onderhavige artikel in 
de lidstaten. In deze voorschriften worden 
de procedures, kennisgevingen en 
technische criteria bepaald.

Artikel 103 quaterdecies
Individuele quota

1. Het individuele quotum of de 
individuele quota van de producenten op 
1 april 2015 is/zijn gelijk aan hun 
individuele referentiehoeveelheid of 
referentiehoeveelheden op 31 maart 2015, 
onverminderd overdrachten, verkopen en 
omzettingen van quota die op 1 april 2015 
ingaan.
2. Producenten kunnen beschikken over
één of twee individuele quota, waarvan 
één voor leveringen en één voor 
rechtstreekse verkoop. Alleen de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat kan op een naar 
behoren gemotiveerd verzoek van de 
producent een omzetting van het ene in 
het andere quotum verrichten.
3. Beschikt de producent over twee quota, 
dan wordt zijn bijdrage in de eventueel 
verschuldigde overschotheffing voor elk 
quotum afzonderlijk berekend.
4. Ter compensatie van de Finse SLOM-
producenten kan het aan leveringen 
toegewezen deel van het Finse nationale 
quotum als bedoeld in artikel 105 
terdecies, door de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen worden 
verhoogd tot maximaal 200 000 ton. Deze 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving toe te kennen reserve mag 
uitsluitend worden gebruikt voor 
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producenten wier recht om de productie te 
hervatten ten gevolge van de toetreding is 
aangetast.
5. De individuele quota worden in 
voorkomend geval voor elk van de 
betrokken tijdvakken van twaalf maanden 
zodanig aangepast dat de som van de 
individuele quota voor leveringen en van 
die voor rechtstreekse verkoop voor geen 
enkele lidstaat het desbetreffende gedeelte 
van het overeenkomstig artikel 103 
sexdecies aangepaste nationale quotum 
overschrijdt, rekening houdend met 
eventuele verlagingen met het oog op 
toewijzing aan de nationale reserve als 
bedoeld in artikel 103 octodecies.

Artikel 103 quindecies
Toewijzing van quota uit de nationale 

reserve
De lidstaten stellen de voorschriften vast 
aan de hand waarvan de quota uit de in 
artikel 103 octodecies bedoelde nationale 
reserve in hun geheel of gedeeltelijk aan 
de producenten worden toegewezen op 
basis van aan de Commissie meegedeelde 
objectieve criteria.

Artikel 103 sexdecies
Quotabeheer

1. De Commissie verricht voor elke 
lidstaat en voor elk tijdvak, vóór het einde 
daarvan, door middel van een in artikel 
103 tertricies bedoelde 
uitvoeringshandeling, een aanpassing van 
het aandeel van "leveringen" en 
"rechtstreekse verkoop" in de nationale 
quota, rekening houdend met de door de 
producenten gevraagde omzettingen van 
individuele quota voor leveringen in 
individuele quota voor rechtstreekse 
verkoop en omgekeerd.
2. Uiterlijk op de data die de Commissie 
vaststelt en volgens de voorschriften die 
de Commissie door middel van een 
overeenkomstig artikel 162 vastgestelde 
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uitvoeringhandeling bepaalt, delen de 
lidstaten de Commissie jaarlijks de 
gegevens mee die nodig zijn voor:
a) de in lid 1 bedoelde aanpassing;
b) de berekening van de door iedere 
lidstaat te betalen overschotheffing.

Artikel 103 septdecies
Vetgehalte

1. Aan iedere producent met een 
individueel quotum voor leveringen wordt 
voor dat quotum een referentievetgehalte 
toegekend.
2. Voor de per 31 maart 2015 
overeenkomstig artikel 105 quater, lid 1, 
aan de producenten toegewezen quota is 
het in lid 1 bedoelde referentievetgehalte 
gelijk aan het referentievetgehalte dat op 
die datum voor dat quotum geldt.
3. Het referentievetgehalte wordt 
gewijzigd bij de in artikel 103 
quaterdecies, lid 2, bedoelde omzetting en 
wanneer quota worden verworven, 
overgedragen of tijdelijk overgedragen 
aan de hand van regels die de Commissie 
vaststelt door middel van een 
uitvoeringshandeling uit hoofde van 
artikel 103 tertricies, onder b).
4. Voor nieuwe producenten met een 
individueel quotum voor leveringen dat 
volledig afkomstig is uit de nationale 
reserve, wordt het vetgehalte bepaald aan 
de hand van regels die de Commissie 
vaststelt door middel van een 
uitvoeringshandeling uit hoofde van 
artikel 103 tertricies, onder b).
5. De in lid 1 bedoelde individuele 
referentievetgehalten worden, in 
voorkomend geval, bij de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
vervolgens bij de aanvang van elk tijdvak 
van twaalf maanden telkens wanneer dat 
nodig is, zodanig aangepast dat het 
gewogen gemiddelde van de 
bovenbedoelde vetgehalten voor elke 
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lidstaat het in bijlage [VIII ter] 
vastgestelde referentievetgehalte met niet 
meer dan 0,1 gram per kilogram 
overschrijdt.

Artikel 103 octodecies
Nationale reserve

1. Elke lidstaat vormt, met name met het 
oog op de in artikel 103 terdecies bedoelde 
toewijzing, een nationale reserve binnen 
de in bijlage [VIII bis] vastgestelde 
nationale quota. De nationale reserve 
wordt aangevuld, naargelang van het 
geval, door de in artikel 103 novodecies 
bedoelde overname van hoeveelheden, de 
in artikel 103 quatervicies bedoelde 
inhouding op overdrachten of een lineaire 
verlaging van alle individuele quota. Deze 
quota blijven hun oorspronkelijke 
indeling als "levering" of "rechtstreekse 
verkoop" behouden.
2. Elk aan een lidstaat toegekend extra 
quotum wordt automatisch aan de 
nationale reserve toegevoegd en wordt 
volgens de voorzienbare behoeften 
verdeeld tussen "leveringen" en 
"rechtstreekse verkoop".
3. De quota die zich in de nationale 
reserve bevinden, hebben geen 
referentievetgehalte.

Artikel 103 novodecies
Inactiviteit

1. Wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die over individuele quota 
beschikt, gedurende een tijdvak van 
twaalf maanden niet langer aan de 
voorwaarden van artikel 103 duodecies 
bis, onder c), voldoet, worden de 
overeenkomstige hoeveelheden uiterlijk 
op 1 april van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de nationale reserve 
toegevoegd, tenzij die persoon uiterlijk op 
die datum opnieuw een producent in de 
zin van artikel 103 terdecies, onder c), 
wordt.
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Indien die persoon uiterlijk aan het einde 
van het tweede tijdvak van twaalf 
maanden na de ontneming van zijn 
individuele quotum opnieuw een 
producent wordt, wordt het individuele 
quotum dat hem was ontnomen, hem 
uiterlijk op 1 april na de datum waarop 
hij hierom verzoekt, geheel of gedeeltelijk 
opnieuw toegewezen.
2. Wanneer een producent gedurende ten 
minste een tijdvak van twaalf maanden 
niet ten minste 85% van zijn individuele 
quotum afzet, kan de lidstaat beslissen of 
en onder welke voorwaarden het 
ongebruikte quotum geheel of gedeeltelijk 
wordt toegevoegd aan de nationale 
reserve.
De lidstaat bepaalt onder welke 
voorwaarden een quotum opnieuw aan de 
betrokken producent wordt toegewezen 
indien deze de afzet hervat.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
in geval van overmacht en in naar 
behoren gemotiveerde en door de 
bevoegde autoriteiten erkende 
omstandigheden die tijdelijk de 
productiecapaciteit van de betrokken 
producenten beïnvloeden.

Artikel 103 vicies
Tijdelijke overdrachten

1. Aan het einde van elk tijdvak van 
twaalf maanden staan de lidstaten voor 
het betrokken tijdvak de tijdelijke 
overdracht toe van een deel van de 
individuele quota die de producenten die 
hierover beschikken, niet voornemens zijn 
te gebruiken.
De lidstaten kunnen de overdrachten 
regelen naargelang van de categorie 
producenten of de structuur van de 
melkproductie, deze beperken op het 
niveau van de koper of binnen de regio, 
volledige overdracht toestaan in de in 
artikel 103 novodecies, lid 3, bedoelde 
gevallen en bepalen in hoeverre de cedent 
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overdrachten kan herhalen.
2. Elke lidstaat kan besluiten lid 1 niet toe 
te passen op grond van één van of van 
beide onderstaande criteria:
a) de noodzaak structurele 
ontwikkelingen en aanpassingen te 
vergemakkelijken;
b) dwingende redenen van administratieve 
aard.

Artikel 103 unvicies
Overdracht van quota met grond

1. Bij verkoop, verhuur, overgang door 
vererving - ook vóór het overlijden van de 
erflater - of elke andere overdracht die 
voor de producent vergelijkbare 
rechtsgevolgen heeft, worden de 
individuele quota samen met het bedrijf 
overgedragen aan de producent die het 
bedrijf overneemt, op de wijze die door de 
lidstaten wordt bepaald rekening houdend 
met de voor de melkproductie gebruikte 
oppervlakten of met andere objectieve 
criteria en, in voorkomend geval, met een 
overeenkomst tussen de partijen. Het 
gedeelte van het quotum dat in 
voorkomend geval niet met het bedrijf is 
overgedragen, wordt aan de nationale 
reserve toegevoegd.
2. Wanneer de quota overeenkomstig lid 1 
in het kader van verpachting of andere 
middelen met vergelijkbare 
rechtsgevolgen zijn of worden 
overgedragen, kunnen de lidstaten op 
basis van objectieve criteria en met het 
oog op toewijzing van de quota aan 
uitsluitend de producenten, besluiten dat 
het quotum niet samen met het bedrijf 
wordt overgedragen.
3. Bij overdracht van grond aan de 
overheid en/of ten algemenen nutte of 
wanneer de overdracht geen 
landbouwdoeleinden dient, zien de 
lidstaten erop toe dat de nodige 
maatregelen ter vrijwaring van de 
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rechtmatige belangen van de partijen 
worden getroffen, en met name dat de 
vertrekkende producent in de gelegenheid 
wordt gesteld de melkproductie voort te 
zetten, indien hij dit wenst.
4. Bij ontstentenis van een overeenkomst 
tussen de partijen worden in geval van het 
verstrijken van een pachtovereenkomst 
die niet op soortgelijke voorwaarden kan 
worden verlengd, of in situaties met 
vergelijkbare rechtsgevolgen de betrokken 
individuele quota geheel of ten dele 
overgedragen aan de producent die ze 
overneemt, volgens door de lidstaten 
vastgestelde bepalingen en met 
inachtneming van de rechtmatige 
belangen van de partijen.

Artikel 103 duovicies
Bijzondere overdrachten

1. Om de herstructurering van de 
melkproductie tot een goed einde te 
brengen of de milieusituatie te verbeteren, 
kunnen de lidstaten op de wijze die zij 
bepalen met inachtneming van de 
rechtmatige belangen van de betrokken 
partijen:
a) aan producenten die zich ertoe 
verbinden de melkproductie geheel of ten 
dele definitief te staken, een vergoeding 
toekennen die ineens of in jaarlijkse 
tranches wordt betaald, en de aldus 
vrijgekomen individuele quota aan de 
nationale reserve toevoegen;
b) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen onder welke voorwaarden een 
producent aan het begin van een tijdvak 
van twaalf maanden kan verkrijgen dat de 
bevoegde autoriteit of de door haar 
aangewezen instantie hem tegen betaling 
individuele quota toewijst die aan het 
einde van het voorgaande tijdvak van 
twaalf maanden definitief door andere 
producenten zijn vrijgemaakt in ruil voor 
een ineens of in jaarlijkse tranches 
betaalde vergoeding die gelijk is aan de 
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bovengenoemde betaling;
c) de overdrachten van quota zonder 
grond centraliseren en er toezicht op 
uitoefenen;
d) bij overdracht van grond met het oog 
op de verbetering van het milieu, het 
betrokken individuele quotum toewijzen 
aan de producent die de grond overdraagt, 
indien hij voornemens is de melkproductie 
voort te zetten;
e) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen in welke regio's en 
ophaalgebieden quota, met het oog op de 
verbetering van de 
melkproductiestructuur, definitief mogen 
worden overgedragen zonder overdracht 
van de corresponderende grond;
f) op verzoek van een producent aan de 
bevoegde autoriteit of een door haar 
aangewezen instantie de definitieve 
overdracht van quota zonder overdracht 
van de corresponderende grond of 
andersom toestaan, teneinde de 
melkproductiestructuur op het niveau van 
het bedrijf te verbeteren of bij te dragen 
tot de extensivering van de productie.
2. Lid 1 kan op nationaal niveau, op het 
passende territoriale niveau of in 
bepaalde ophaalgebieden ten uitvoer 
worden gelegd.

Artikel 103 tervicies
Inhouding van quota

1. Wanneer de in de artikelen 103 
unvicies en 103 duovicies bedoelde 
overdrachten worden verricht, kunnen de 
lidstaten ten behoeve van de nationale 
reserve op basis van objectieve criteria 
een gedeelte van de individuele quota 
inhouden.
2. Wanneer de quota overeenkomstig de 
artikelen 103 unvicies en 103 duovicies 
met of zonder de corresponderende 
gronden in het kader van verpachting of 
andere middelen met vergelijkbare 
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rechtsgevolgen zijn of worden 
overgedragen, kunnen de lidstaten op 
basis van objectieve criteria en met het 
oog op toewijzing van de quota aan de 
producenten alleen, beslissen of en onder 
welke voorwaarden de overgedragen 
quota geheel of ten dele aan de nationale 
reserve worden toegevoegd.

Artikel 103 quatervicies
Steun voor het verkrijgen van quota

De verkoop, overdracht of toewijzing van 
quota op grond van de onderhavige sectie 
komt niet in aanmerking voor enigerlei 
door een overheidsinstantie te verlenen 
financiële steun die rechtstreeks aan de 
verkrijging van quota gekoppeld is.

Artikel 103 quinvicies
Overschotheffing

1. Op melk en andere zuivelproducten die 
worden afgezet boven de nationale quota, 
wordt een overschotheffing gelegd.
Deze heffing wordt vastgesteld op 27,83 
euro per 100 kilogram melk.
2. De lidstaten zijn de Gemeenschap de 
overschotheffing verschuldigd die 
voortvloeit uit de overschrijding van het 
nationale quotum, dat op nationaal 
niveau afzonderlijk wordt bepaald voor 
leveringen en rechtstreekse verkopen, en 
zij storten tussen 16 oktober en 30 
november na afloop van het betrokken 
tijdvak van twaalf maanden 99% van het 
verschuldigde bedrag in het ELGF.
3. Als de in lid 1 bedoelde 
overschotheffing niet vóór de vastgestelde 
datum is betaald, brengt de Commissie, na 
raadpleging van het Comité voor de 
landbouwfondsen, een bedrag gelijk aan 
de niet-betaalde overschotheffing in 
mindering op de maandelijkse betalingen 
in de zin van artikel xx en artikel xx, lid x, 
van de horizontale verordening (EG). 
Alvorens een besluit te nemen, meldt de 
Commissie dit aan de betrokken lidstaat, 
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die binnen een week zijn standpunt 
kenbaar maakt. Artikel xx van de 
horizontale verordening (EG) is niet van 
toepassing.

Artikel 103 sexvicies
Bijdrage van de producenten in de 

verschuldigde overschotheffing
De overschotheffing wordt 
overeenkomstig de artikelen 103 
quinvicies en 103 tricies volledig 
omgeslagen over de producenten die 
hebben bijgedragen tot elk van de 
overschrijdingen van de in artikel 103 
terdecies, lid 2, bedoelde nationale quota.
Onverminderd artikel 103 septvicies en 
artikel 103 tricies, lid 1, zijn de 
producenten de lidstaat de betaling 
verschuldigd van hun bijdrage in de 
overeenkomstig de artikelen 103 
sexdecies, 103 septdecies en 103 septvicies 
berekende overschotheffing die zij louter 
wegens de overschrijding van hun 
beschikbare quota verschuldigd zijn.

Artikel 103 septvicies
Overschotheffing op leveringen

1. Om de eindafrekening van de 
overschotheffing op te stellen, worden de 
door iedere producent geleverde 
hoeveelheden, wanneer het werkelijke 
vetgehalte van het referentievetgehalte 
afwijkt, naar boven of naar onder 
gecorrigeerd.
2. De bijdrage van de producenten in de 
betaling van de verschuldigde 
overschotheffing wordt bij besluit van de 
lidstaat, al dan niet na hertoewijzing van 
het ongebruikte deel van het nationale 
quotum voor leveringen, vastgesteld naar 
evenredigheid van de individuele quota 
van elke producent of overeenkomstig 
door de lidstaten vast te stellen objectieve 
criteria:
a) hetzij op nationaal niveau op basis van 
de hoeveelheid waarmee het quotum van 
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elke producent overschreden is,
b) hetzij eerst voor iedere koper en 
vervolgens, in voorkomend geval, op 
nationaal niveau.

Artikel 103 octovicies
Rol van de koper

1. De koper is verantwoordelijk voor de 
inning, bij de producenten, van de 
bijdragen die deze verschuldigd zijn uit 
hoofde van de overschotheffing en betaalt 
aan de bevoegde instantie van de lidstaat, 
vóór een datum die de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen uit 
hoofde van artikel 103 tertricies, onder d), 
f) en g), bepaalt, het bedrag van deze 
bijdrage die hij inhoudt op de aan de 
producenten die voor de overschrijding 
verantwoordelijk zijn, betaalde melkprijs 
of die hij, bij gebreke daarvan, op een 
andere passende wijze int.
2. Indien een koper geheel of gedeeltelijk 
in de plaats treedt van één of meer andere 
kopers, worden voor de rest van het 
lopende tijdvak van twaalf maanden de 
beschikbare individuele quota van de 
producenten in aanmerking genomen na 
aftrek van de reeds geleverde 
hoeveelheden en rekening houdend met 
het vetgehalte daarvan. Dit lid geldt ook 
wanneer een producent van koper 
verandert.
3. Wanneer, in de loop van de 
referentieperiode, de door een producent 
geleverde hoeveelheden zijn beschikbare 
quotum overschrijden, kan de betrokken 
lidstaat beslissen dat de koper bij elke 
levering van die producent die zijn 
quotum overschrijdt, op de door de 
lidstaat vastgestelde wijze, een bedrag 
inhoudt op de voor de melk betaalde prijs 
als voorschot op de bijdrage van deze 
producent in de overschotheffing. De 
lidstaat kan specifieke bepalingen 
vaststellen die de kopers de mogelijkheid 
bieden dat voorschot in te houden 
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wanneer de producenten aan 
verscheidene kopers leveren.

Artikel 103 novovicies
Erkenning

Om de functie van koper te kunnen 
uitoefenen, is voorafgaande erkenning 
door de lidstaat nodig. De erkenning 
wordt verleend aan de hand van criteria 
die de Commissie bepaalt door middel van 
gedelegeerde handelingen uit hoofde van 
artikel 103 duotricies, onder f), en 
overeenkomstig de procedure die wordt 
vastgesteld door middel van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van 
artikel 103 tertricies.

Artikel 103 tricies
Overschotheffing bij rechtstreekse 

verkoop
1. Bij rechtstreekse verkoop wordt bij 
besluit van de lidstaat de bijdrage 
vastgesteld van elke producent in de 
betaling van de overschotheffing, al dan 
niet na hertoewijzing van het ongebruikte 
deel van het nationale quotum voor 
rechtstreekse verkoop. Dit besluit wordt 
hetzij op het passende territoriale niveau, 
hetzij op nationaal niveau genomen.
2. Aan de hand van de criteria die de 
Commissie vaststelt door middel van 
gedelegeerde handelingen uit hoofde van 
artikel 103 duotricies, onder b), bepalen 
de lidstaten de grondslag voor de 
berekening van de bijdrage van de 
producent in de heffing die verschuldigd 
is op de totale hoeveelheid melk die is 
verkocht of doorverkocht of is gebruikt 
voor de vervaardiging van verkochte of 
doorverkochte zuivelproducten.
3. Voor het opstellen van de 
eindafrekening van de overschotheffing 
wordt geen rekening gehouden met 
correcties in verband met het vetgehalte.
4. De Commissie bepaalt door middel van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van 
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artikel 103 tertricies, onder d) en f), hoe 
en wanneer de overschotheffing aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat moet 
worden betaald.

Artikel 103 untricies
Te veel betaalde en onbetaalde bedragen
1. Wanneer met betrekking tot leveringen 
of rechtstreekse verkopen wordt 
geconstateerd dat de overschotheffing 
verschuldigd is en dat de van de 
producenten geïnde bijdrage groter is dan 
die heffing, kan de lidstaat:
a) het te veel geïnde bedrag geheel of 
gedeeltelijk gebruiken voor de 
financiering van de in artikel 103 
duovicies, lid 1, onder a), bedoelde 
maatregelen en/of
b) dit bedrag geheel of gedeeltelijk 
terugbetalen aan producenten die:
- behoren tot prioritaire categorieën die de 
lidstaat vaststelt op basis van objectieve 
criteria en binnen de termijn die de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen uit hoofde van artikel 103 
duotricies, onder g), bepaalt.
- zich in buitengewone omstandigheden 
bevinden als gevolg van een nationale 
maatregel die geen verband houdt met de 
in dit hoofdstuk vastgestelde 
quotaregeling voor melk en andere 
zuivelproducten.
2. Wanneer wordt geconstateerd dat geen 
overschotheffing verschuldigd is, worden 
door de kopers of de lidstaat eventueel 
geïnde voorschotten uiterlijk aan het 
einde van het volgende tijdvak van twaalf 
maanden terugbetaald.
3. Indien de koper heeft verzuimd om de 
bijdragen van de producenten in de 
overschotheffing overeenkomstig artikel 
103 octovicies te innen, kan de lidstaat de 
onbetaalde bedragen rechtstreeks bij de 
producent innen, onverminderd de 
sancties die hij aan de in gebreke 
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gebleven koper kan opleggen.
4. Als een producent of een koper de 
betalingstermijn niet in acht neemt, moet 
hij de lidstaat een achterstandsrente 
betalen die door de Commissie wordt 
vastgesteld door middel van een 
uitvoeringshandeling uit hoofde van 
artikel 103 tertricies, onder e).

Artikel 103 duotricies
Gedelegeerde handelingen

Om ervoor te zorgen dat de 
melkquotaregeling haar doelen bereikt, 
met name dat de individuele quota 
efficiënt worden benut en berekend en de 
heffing naar behoren wordt geïnd en 
gebruikt, stelt de Commissie door middel 
van gedelegeerde handelingen 
voorschriften vast betreffende:
a) de tijdelijke en definitieve omzettingen 
van quota;
b) de toewijzing van ongebruikte quota;
c) de drempel voor de correctie op basis 
van het vetgehalte;
d) de verplichting van de producent om 
aan erkende kopers te leveren;
e) de criteria voor de erkenning van 
kopers door de lidstaten;
f) de objectieve criteria voor de 
hertoewijzing van de extra heffing;
g) wijzigingen van de definitie van 
"rechtstreekse verkoop", met 
inachtneming van de definitie van 
"levering" in artikel 103 duodecies, onder 
f).

Artikel 103 tertricies
Uitvoeringshandelingen

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
vast die nodig zijn voor de toepassing van 
de quotaregeling, waaronder 
voorschriften inzake:
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a) de definitieve omzettingen en de 
verdeling, na kennisgeving aan de 
lidstaten, van de nationale quota tussen 
leveringen en rechtstreekse verkopen;
b) de bepaling van de coëfficiënt voor het 
vetgehalte van individuele quota en voor 
de vetcorrectie;
c) de bepaling van het melkequivalent 
door de lidstaten;
d) de procedure, de termijn en de 
uitvoering met betrekking tot de betaling 
van de heffing, de hertoewijzing van de 
extra heffing en de vermindering of de 
voorschotten wanneer de termijn moet 
worden geëerbiedigd;
e) de oplegging van rente bij te late 
betaling en de toepassing van correcte 
lasten op de heffing;
f) de voorlichting van producenten over 
nieuwe definities en over de kennisgeving 
van individuele quota en van de heffing;
g) de voorlichting over toepassingen en 
overeenkomsten inzake de extra heffing in 
de melksector;
h) de opstelling van een model voor de 
aangifte van leveringen en rechtstreekse 
verkopen;
i) de opstelling van aangiften, het 
bijhouden van registers en de 
kennisgeving door producenten en 
kopers;
j) controles van de leveringen en van de 
rechtstreekse verkopen.

Or. es

Amendement 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 duodecies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 duodecies
Sectie 3

Definities
1. Voor de toepassing van deze sectie 
wordt verstaan onder:
a) "melk": het door het melken van één 
of meer koeien verkregen product;
b) "andere zuivelproducten": alle andere 
zuivelproducten dan melk, met name 
magere melk, room, boter, yoghurt en 
kaas die in voorkomend geval in 
"melkequivalent" worden omgerekend 
aan de hand van coëfficiënten die de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen vaststelt;
c) "producent": landbouwer wiens bedrijf 
zich op het grondgebied van een lidstaat 
bevindt en die melk produceert en afzet of 
voorbereidingen treft om dit in een zeer 
nabije toekomst te doen;
d) "bedrijf": zoals gedefinieerd in 
artikel 4, onder b), van 
COM(2011)0625/3;
e) "koper": een onderneming of 
groepering die van een producent melk 
koopt:
- om deze, ook in het kader van een 
loonwerkovereenkomst, in te zamelen, te 
verpakken, op te slaan, te koelen of te 
verwerken;
- om deze door te verkopen aan één of 
meer ondernemingen die melk of andere 
zuivelproducten behandelen of 
verwerken;
f) "levering": elke levering van melk, 
exclusief andere zuivelproducten, door 
een producent aan een koper ongeacht of 
de melk vervoerd wordt door de 
producent, een koper, een bedrijf dat deze 
melk behandelt of verwerkt, dan wel een 
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derde;
g) "rechtstreekse verkoop": elke verkoop 
of overdracht van melk die rechtstreeks 
door de producent aan de consument 
wordt verricht, alsmede elke door een 
producent verrichte verkoop of overdracht 
van andere zuivelproducten;
h) "afzet": levering van melk of 
rechtstreekse verkoop van melk of andere 
zuivelproducten;
i) "individueel quotum": het quotum van 
een producent per 1 april van elk tijdvak 
van twaalf maanden;
j) "nationaal quotum": het voor elke 
lidstaat vastgestelde quotum als bedoeld in 
artikel 105 quater;
k) "beschikbaar quotum": het voor de 
producent beschikbare quotum per 31 
maart van het tijdvak van twaalf maanden 
waarvoor de overschotheffing wordt 
berekend, rekening houdend met alle in 
deze verordening bedoelde overdrachten, 
omzettingen, verkopen en tijdelijke 
hertoewijzingen die in dit tijdvak van 
twaalf maanden hebben plaatsgevonden.
2. Voor de toepassing van de definitie in 
lid 1, onder e), wordt elke groepering van 
in hetzelfde geografische gebied 
gevestigde kopers die voor rekening van 
de haar leden administratieve en 
boekhoudkundige handelingen verricht 
die noodzakelijk zijn voor de betaling van 
de overschotheffing, als koper beschouwd. 
In dit verband wordt Griekenland als één 
geografisch gebied beschouwd en kan het 
een overheidsorganisatie gelijkstellen met 
een groepering van kopers.
3. Om met name te voorkomen dat 
hoeveelheden melk of andere 
zuivelproducten die worden afgezet, 
buiten de quotaregelingen vallen, kan de 
Commissie met inachtneming van de 
definitie van "levering" in lid 1, onder f), 
de definitie van "rechtstreekse verkoop" 
aanpassen door middel van gedelegeerde 
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handelingen uit hoofde van artikel 105 x, 
onder c).

Or. pl

Amendement 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SUBSECTIE 1 (nieuw)
REGELING TER BEPERKING VAN DE 

PRODUCTIE 
Artikel 103 duodecies

Definities
Voor de toepassing van deze subsectie 
wordt verstaan onder:
a) "melk": het door het melken van één 
of meer koeien verkregen product;
b) "andere zuivelproducten": alle andere 
zuivelproducten dan melk, waaronder 
mageremelkpoeder, room, boter, yoghurt 
en kaas; in voorkomend geval worden 
deze producten in "melkequivalent" 
omgerekend aan de hand van door de 
Commissie vast te stellen coëfficiënten;
c) "producent": een landbouwer wiens 
bedrijf zich op het grondgebied van een 
lidstaat bevindt en die melk produceert en 
afzet of voorbereidingen treft om dit in 
een zeer nabije toekomst te doen;
d) "bedrijf": zoals gedefinieerd in 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. (XXX) 
inzake rechtstreekse betalingen;
e) "koper": een onderneming of 
groepering die van een producent melk 
koopt:
- om deze, ook in het kader van een 
loonwerkovereenkomst, in te zamelen, te 
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verpakken, op te slaan, te koelen of te 
verwerken;
- om deze door te verkopen aan één of 
meer ondernemingen die melk of andere 
zuivelproducten behandelen of verwerken.
Elke groepering van in een zelfde 
geografisch gebied gevestigde kopers die 
voor rekening van de aangeslotenen 
administratieve en boekhoudkundige 
handelingen verricht die noodzakelijk zijn 
voor de betaling van de overschotheffing, 
wordt als koper beschouwd. Voor de 
toepassing van de eerste zin wordt 
Griekenland als één geografisch gebied 
beschouwd en kan het een 
overheidsorganisatie gelijkstellen met een 
groepering van kopers;
f) "levering": elke levering van melk, 
exclusief andere zuivelproducten, door 
een producent aan een koper ongeacht of 
de melk vervoerd wordt door de 
producent, een koper, een bedrijf dat deze 
melk behandelt of verwerkt, dan wel een 
derde;
g) "rechtstreekse verkoop": elke verkoop 
of overdracht van melk die rechtstreeks 
door de producent aan de consument 
wordt verricht, alsmede elke door een 
producent verrichte verkoop of overdracht 
van andere zuivelproducten. De 
Commissie kan, door middel van 
overeenkomstig artikel 160 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen en met 
inachtneming van de definitie van 
"levering" onder f), de definitie van 
"rechtstreekse verkoop" aanpassen om 
met name te voorkomen dat hoeveelheden 
melk of andere zuivelproducten die 
worden afgezet, buiten de quotaregeling 
vallen;
h) "afzet": levering van melk of 
rechtstreekse verkoop van melk of andere 
zuivelproducten;
i) "individueel quotum": het quotum van 
een producent per 1 april van elk tijdvak 
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van twaalf maanden;
j) "nationaal quotum": het voor elke 
lidstaat vastgestelde quotum als bedoeld in 
artikel 105 ter;
k) "beschikbaar quotum": het voor de 
producenten beschikbare quotum op 31 
maart van het tijdvak van twaalf maanden 
waarover de overschotheffing wordt 
berekend, rekening houdend met alle in 
deze verordening bedoelde overdrachten, 
omzettingen, verkopen en tijdelijke 
hertoewijzingen die in dit tijdvak van 
twaalf maanden hebben plaatsgevonden.

Or. pt

Amendement 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 terdecies
Subsectie 2

Nationale quota
1. De nationale quota voor de productie 
van melk en andere zuivelproducten die 
gedurende zeven opeenvolgende 
tijdvakken van twaalf maanden, te 
beginnen op 1 april 2014, (hierna 
"tijdvakken van twaalf maanden" 
genoemd) worden afgezet, worden 
vastgesteld in bijlage VII bis.
2. De in lid 1 bedoelde quota worden 
overeenkomstig artikel 105 quinquies over 
de producenten verdeeld, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
levering en rechtstreekse verkoop. 
Overschrijdingen van de nationale quota 
worden op nationaal niveau en in 
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overeenstemming met deze sectie bepaald, 
waarbij iedere lidstaat een onderscheid 
maakt tussen leveringen en rechtstreekse 
verkopen.
3. De in bijlage VII bis opgenomen 
nationale quota worden vastgesteld 
onverminderd een eventuele herziening in 
het licht van de algemene marktsituatie en 
van bijzondere omstandigheden in 
bepaalde lidstaten.
4. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de voorschriften
vast die nodig zijn voor de eenvormige 
toepassing van het onderhavige artikel in 
de lidstaten. Deze voorschriften kunnen 
betrekking hebben op procedures, 
mededelingen en technische criteria.

Or. pl

Amendement 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 terdecies
Nationale quota in de melksector

1. De nationale quota voor de productie 
van melk en andere zuivelproducten die 
gedurende zeven opeenvolgende 
tijdvakken van twaalf maanden, te 
beginnen op 1 april 2014, (hierna 
"tijdvakken van twaalf maanden" 
genoemd) worden afgezet, worden 
vastgesteld in bijlage VI ter.
2. De in lid 1 bedoelde quota worden 
overeenkomstig artikel 105 quater over de 
producenten verdeeld, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
levering en rechtstreekse verkoop. 
Overschrijdingen van de nationale quota 
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worden op nationaal niveau en in 
overeenstemming met deze sectie bepaald, 
waarbij iedere lidstaat een onderscheid 
maakt tussen leveringen en rechtstreekse 
verkopen.
3. De in bijlage VI ter opgenomen 
nationale quota worden vastgesteld 
onverminderd een eventuele herziening in 
het licht van de algemene marktsituatie en 
van bijzondere omstandigheden in 
bepaalde lidstaten.
4. Voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, 
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en 
Slowakije hebben de nationale quota 
betrekking op alle hoeveelheden melk of 
melkequivalent die worden geleverd aan 
een koper of rechtstreeks worden 
verkocht, ook indien deze krachtens een 
in die landen geldende 
overgangsmaatregel worden 
geproduceerd of afgezet.
5. De Commissie bepaalt door middel van 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgestelde uitvoeringshandelingen, de 
voorschriften die nodig zijn om de 
eenvormige uitvoering van dit artikel in 
de lidstaten te waarborgen. 

Or. pt

Amendement 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 terdecies
Nationale quota
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1. De nationale quota voor de productie 
van melk en andere zuivelproducten die 
gedurende zeven opeenvolgende 
tijdvakken van twaalf maanden, te 
beginnen op 1 april 2014, (hierna 
"tijdvakken van twaalf maanden" 
genoemd) worden afgezet, worden 
vastgesteld in bijlage XX.
2. De in lid 1 bedoelde quota worden 
overeenkomstig artikel 101 ter over de 
producenten verdeeld, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
levering en rechtstreekse verkoop. 
Overschrijdingen van de nationale quota 
worden op nationaal niveau en in 
overeenstemming met deze sectie bepaald, 
waarbij iedere lidstaat een onderscheid 
maakt tussen leveringen en rechtstreekse 
verkopen.
3. De in bijlage XX opgenomen nationale 
quota worden vastgesteld onverminderd 
een eventuele herziening in het licht van 
de algemene marktsituatie en van 
bijzondere omstandigheden in bepaalde 
lidstaten.

Or. es

Amendement 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 quaterdecies
Individuele quota

1. Het individuele quotum of de 
individuele quota van de producenten op 
1 april 2014 is/zijn gelijk aan hun 
individuele quotum of quota op 31 maart 
2014, onverminderd overdrachten, 
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verkopen en omzettingen van quota die op 
1 april 2014 ingaan.
2. Producenten kunnen beschikken over 
één of twee individuele quota, waarvan 
één voor leveringen en één voor 
rechtstreekse verkoop. Alleen de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat kan op een naar 
behoren gemotiveerd verzoek van de 
producent een omzetting van het ene in 
het andere quotum verrichten.
3. Beschikt de producent over twee quota, 
dan wordt zijn bijdrage in de eventueel 
verschuldigde overschotheffing voor elk 
quotum afzonderlijk berekend.
4. De individuele quota worden in 
voorkomend geval voor elk van de 
betrokken tijdvakken van twaalf maanden 
zodanig aangepast dat de som van de 
individuele quota voor leveringen en van 
die voor rechtstreekse verkoop voor geen 
enkele lidstaat het desbetreffende gedeelte 
van het overeenkomstig artikel 105 septies 
aangepaste nationale quotum 
overschrijdt, rekening houdend met 
eventuele verlagingen met het oog op 
toewijzing aan de nationale reserve als 
bedoeld in artikel 105 nonies.

Or. pl

Amendement 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 quaterdecies
Individuele quota in de melksector

1. De quota van de producenten op 1 april 
2015 zijn gelijk aan hun individuele 
referentiehoeveelheden op 31 maart 2015, 
onverminderd overdrachten, verkopen en 
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omzettingen van quota die op 1 april 2015 
ingaan.
2. Producenten kunnen beschikken over 
één of twee individuele quota, waarvan 
één voor leveringen en één voor 
rechtstreekse verkoop. Alleen de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat kan op een naar 
behoren gemotiveerd verzoek van de 
producent een omzetting van de ene in de 
andere referentiehoeveelheid verrichten.
3. Beschikt de producent over twee quota, 
dan wordt zijn bijdrage in de eventueel 
verschuldigde overschotheffing voor elk 
quotum afzonderlijk berekend.
4. Ter compensatie van de Finse SLOM-
producenten kan de Commissie, door 
middel van uitvoeringshandelingen, het 
aan leveringen toegewezen deel van het 
Finse nationale quotum als bedoeld in 
artikel 105 ter, verhogen tot maximaal 
200 000 ton. Deze overeenkomstig de EU-
wetgeving toe te kennen reserve mag 
uitsluitend worden gebruikt voor 
producenten wier recht om de productie te 
hervatten ten gevolge van de toetreding is 
aangetast.
5. De individuele quota worden in 
voorkomend geval voor elk van de 
betrokken tijdvakken van twaalf maanden 
zodanig aangepast dat de som van de 
individuele quota voor leveringen en van 
die voor rechtstreekse verkoop voor geen 
enkele lidstaat het desbetreffende gedeelte 
van het overeenkomstig artikel 105 sexies 
aangepaste nationale quotum 
overschrijdt, rekening houdend met 
eventuele verlagingen met het oog op 
toewijzing aan de nationale reserve als 
bedoeld in artikel 105 octies.

Or. pt

Amendement 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 quaterdecies
Individuele quota

1. Het individuele quotum of de 
individuele quota van de producenten op 
1 april 2014 is/zijn gelijk aan hun 
individuele referentiehoeveelheid of 
referentiehoeveelheden op 31 maart 2014, 
onverminderd overdrachten, verkopen en 
omzettingen van quota die op 1 april 2014 
ingaan.
2. Producenten kunnen beschikken over 
één of twee individuele quota, waarvan 
één voor leveringen en één voor 
rechtstreekse verkoop. Alleen de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat kan op een naar 
behoren gemotiveerd verzoek van de 
producent een omzetting van het ene in 
het andere quotum verrichten.
3. Beschikt de producent over twee quota, 
dan wordt zijn bijdrage in de eventueel 
verschuldigde overschotheffing voor elk 
quotum afzonderlijk berekend.
4. De individuele quota worden in 
voorkomend geval voor elk van de 
betrokken tijdvakken van twaalf maanden 
zodanig aangepast dat de som van de 
individuele quota voor leveringen en van 
die voor rechtstreekse verkoop voor geen 
enkele lidstaat het desbetreffende gedeelte 
van het overeenkomstig artikel 101 
quinquies aangepaste nationale quotum 
overschrijdt, rekening houdend met 
eventuele verlagingen met het oog op 
toewijzing aan de nationale reserve als 
bedoeld in artikel 101 septies.

Or. es



AM\909518NL.doc 157/183 PE494.484v01-00

NL

Amendement 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 quaterdecies
Toewijzing van quota uit de nationale 

reserve
De lidstaten stellen de voorschriften vast 
aan de hand waarvan de quota uit de in 
artikel 105 nonies bedoelde nationale 
reserve in hun geheel of gedeeltelijk aan 
de producenten worden toegewezen op 
basis van aan de Commissie meegedeelde 
objectieve criteria.

Or. pl

Amendement 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 quindecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 quindecies
Toewijzing van quota uit de nationale 

reserve
De lidstaten stellen de voorschriften vast 
aan de hand waarvan de quota uit de in 
artikel 105 octies bedoelde nationale 
reserve in hun geheel of gedeeltelijk aan 
de producenten worden toegewezen op 
basis van aan de Commissie meegedeelde 
objectieve criteria.

Or. pt



PE494.484v01-00 158/183 AM\909518NL.doc

NL

Amendement 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 quindecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 quindecies
Toewijzing van quota uit de nationale 

reserve
De lidstaten stellen de voorschriften vast 
aan de hand waarvan de quota uit de in 
artikel 101 septies bedoelde nationale 
reserve in hun geheel of gedeeltelijk aan 
de producenten worden toegewezen op 
basis van aan de Commissie meegedeelde 
objectieve criteria.

Or. es

Amendement 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 sexdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 sexdecies
Quotabeheer

1. De Commissie verricht voor elke 
lidstaat en voor elk tijdvak, vóór het einde 
daarvan, door middel van een 
uitvoeringshandeling uit hoofde van 
artikel 105 sexvicies, onder a), een 
aanpassing van het aandeel van 
"leveringen" en "rechtstreekse verkoop" 
in de nationale quota, rekening houdend 
met de door de producenten gevraagde 
omzettingen van individuele quota voor 
leveringen in individuele quota voor 
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rechtstreekse verkoop en omgekeerd.
2. Uiterlijk op de data die de Commissie 
vaststelt en volgens de voorschriften die 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van 
artikel 157, lid 3, bepaalt, delen de 
lidstaten de Commissie jaarlijks de 
gegevens mee die nodig zijn voor:
a) de in lid 1 bedoelde aanpassing;
b) de berekening van de door de lidstaat te 
betalen overschotheffing.
3. De voorschriften voor de toepassing 
van het onderhavige artikel worden 
vastgesteld door middel van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van 
artikel 105 sexvicies, onder g).

Or. pl

Amendement 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 sexdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 sexdecies
Quotabeheer

1. De Commissie verricht voor elke 
lidstaat en voor elk tijdvak, vóór het einde 
daarvan, door middel van overeenkomstig 
artikel 162, lid 2, vastgestelde 
uitvoeringshandelingen, een aanpassing 
van het aandeel van "leveringen" en 
"rechtstreekse verkoop" in de nationale 
quota, rekening houdend met de door de 
producenten gevraagde omzettingen van 
individuele quota voor leveringen in
individuele quota voor rechtstreekse 
verkoop en omgekeerd.
2. Uiterlijk op de data die de Commissie 
vaststelt en volgens de voorschriften die 
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de Commissie door middel van een 
overeenkomstig artikel 162, lid 2, 
vastgestelde uitvoeringhandeling bepaalt, 
delen de lidstaten de Commissie jaarlijks 
de gegevens mee die nodig zijn voor:
a) de in lid 1 bedoelde aanpassing;
b) de berekening van de door iedere 
lidstaat te betalen overschotheffing.

Or. pt

Amendement 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 sexdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 sexdecies
Quotabeheer

1. De Commissie verricht voor elke 
lidstaat en voor elk tijdvak, vóór het einde 
daarvan, een aanpassing van het aandeel 
van "leveringen" en "rechtstreekse 
verkoop" in de nationale quota, rekening 
houdend met de door de producenten 
gevraagde omzettingen van individuele 
quota voor leveringen in individuele quota 
voor rechtstreekse verkoop en omgekeerd.
2. Uiterlijk op de data die de Commissie 
vaststelt, delen de lidstaten de Commissie 
jaarlijks de gegevens mee die nodig zijn 
voor:
a) de in lid 1 bedoelde aanpassing;
b) de berekening van de door iedere 
lidstaat te betalen overschotheffing.

Or. es
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Amendement 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 septdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 septdecies
Vetgehalte

1. Aan iedere producent met een 
individueel quotum voor leveringen wordt 
voor dat quotum een referentievetgehalte 
toegekend.
2. Voor de per 31 maart 2014 
overeenkomstig artikel 105 quater, lid 1, 
aan de producenten toegewezen quota is 
het in lid 1 bedoelde referentievetgehalte 
gelijk aan het referentievetgehalte dat op 
die datum voor dat quotum geldt.
3. Het referentievetgehalte wordt 
gewijzigd bij de in artikel 105 quater, 
lid 2, bedoelde omzetting en wanneer 
quota worden verworven, overgedragen of 
tijdelijk overgedragen aan de hand van 
regels die de Commissie vaststelt door 
middel van uitvoeringshandelingen uit 
hoofde van artikel 105 sexvicies, onder b).
4. Voor nieuwe producenten met een 
individueel quotum voor leveringen dat 
volledig afkomstig is uit de nationale 
reserve, wordt het vetgehalte bepaald aan 
de hand van regels die de Commissie 
vaststelt door middel van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van 
artikel 105 sexvicies, onder b).
5. De in lid 1 bedoelde individuele 
referentievetgehalten worden, in 
voorkomend geval, bij de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
vervolgens bij de aanvang van elk tijdvak 
van twaalf maanden telkens wanneer dat 
nodig is, zodanig aangepast dat het 
gewogen gemiddelde van de 
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bovenbedoelde vetgehalten voor elke 
lidstaat het in bijlage VII ter vastgestelde 
referentievetgehalte met niet meer dan 
0,1 gram per kilogram overschrijdt.

Or. pl

Amendement 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 septdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 septdecies
Vetgehalte

1. Aan iedere producent met een 
individueel quotum voor leveringen wordt 
voor dat quotum een referentievetgehalte 
toegekend.
2. Voor de per 31 maart 2015 
overeenkomstig artikel 105 quater, lid 1, 
aan de producenten toegewezen quota is 
het in lid 1 bedoelde referentievetgehalte 
gelijk aan het referentievetgehalte dat op 
die datum voor dat quotum geldt.
3. Het referentievetgehalte wordt 
gewijzigd bij de in artikel 105 quater, 
lid 2, bedoelde omzetting en wanneer 
quota worden verworven, overgedragen of 
tijdelijk overgedragen aan de hand van 
regels die de Commissie vaststelt door 
middel van overeenkomstig artikel 162, 
lid 2, vastgestelde uitvoeringshandelingen.
4. Voor nieuwe producenten met een 
individueel quotum voor leveringen dat 
volledig afkomstig is uit de nationale 
reserve, wordt het vetgehalte bepaald aan 
de hand van regels die de Commissie 
vaststelt door middel van overeenkomstig 
artikel 162, lid 2, vastgestelde 
uitvoeringshandelingen.
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5. De in lid 1 bedoelde individuele 
referentievetgehalten worden, in 
voorkomend geval, bij de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
vervolgens bij de aanvang van elk tijdvak 
van twaalf maanden telkens wanneer dat 
nodig is, zodanig aangepast dat het 
gewogen gemiddelde van de 
bovenbedoelde vetgehalten voor elke 
lidstaat het in bijlage VI bis vastgestelde 
referentievetgehalte met niet meer dan 
0,1 gram per kilogram overschrijdt.

Or. pt

Amendement 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 septdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 septdecies
Vetgehalte

1. Aan iedere producent met een 
individueel quotum voor leveringen wordt 
voor dat quotum een referentievetgehalte 
toegekend.
2. Voor de per 31 maart 2014 
overeenkomstig artikel 101 ter, lid 1, aan 
de producenten toegewezen quota is het in 
lid 1 bedoelde referentievetgehalte gelijk 
aan het referentievetgehalte dat op die 
datum voor dat quotum geldt.
3. Het referentievetgehalte wordt 
gewijzigd bij de in artikel 101 ter, lid 2, 
bedoelde omzetting en wanneer quota 
worden verworven, overgedragen of 
tijdelijk overgedragen aan de hand van 
regels die de Commissie vaststelt.
4. Voor nieuwe producenten met een 
individueel quotum voor leveringen dat 
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volledig afkomstig is uit de nationale 
reserve, wordt het vetgehalte bepaald aan 
de hand van regels die de Commissie 
vaststelt.
5. De in lid 1 bedoelde individuele 
referentievetgehalten worden, in 
voorkomend geval, bij de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
vervolgens bij de aanvang van elk tijdvak 
van twaalf maanden telkens wanneer dat 
nodig is, zodanig aangepast dat het 
gewogen gemiddelde van de 
bovenbedoelde vetgehalten voor elke 
lidstaat het in bijlage [X] vastgestelde 
referentievetgehalte met niet meer dan 
0,1 gram per kg overschrijdt.

Or. es

Amendement 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 octodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 octodecies
Nationale reserve

1. Elke lidstaat vormt, met name met het 
oog op de in artikel 105 sexies bedoelde 
toewijzing, een nationale reserve binnen 
de in bijlage VII ter vastgestelde nationale 
quota. De nationale reserve wordt 
aangevuld, naargelang van het geval, 
door de in artikel 105 decies bedoelde 
overname van hoeveelheden, de in artikel 
105 quaterdecies bedoelde inhouding op 
overdrachten of een lineaire verlaging 
van alle individuele quota. Deze quota 
blijven hun oorspronkelijke indeling als 
"levering" of "rechtstreekse verkoop" 
behouden.
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2. Elk aan een lidstaat toegekend extra 
quotum wordt automatisch aan de 
nationale reserve toegevoegd en wordt 
volgens de voorzienbare behoeften 
verdeeld tussen "leveringen" en 
"rechtstreekse verkoop".
3. De quota die zich in de nationale 
reserve bevinden, hebben geen 
referentievetgehalte.

Or. pl

Amendement 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 octodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 octodecies
National reserve

1. Elke lidstaat vormt met het oog op de in 
artikel 105 quinquies bedoelde toewijzing, 
een nationale reserve binnen de in de 
nieuwe bijlage VI ter vastgestelde 
nationale quota. De nationale reserve 
wordt aangevuld, naargelang van het 
geval, door de in artikel 105 nonies 
bedoelde overname van hoeveelheden, de 
in artikel 105 terdecies bedoelde 
inhouding op overdrachten of een lineaire 
verlaging van alle individuele quota.    
Deze quota blijven hun oorspronkelijke 
indeling als "levering" of "rechtstreekse 
verkoop" behouden.
2. Elk aan een lidstaat toegekend extra 
quotum wordt automatisch aan de 
nationale reserve toegevoegd en wordt 
volgens de voorzienbare behoeften 
verdeeld tussen "leveringen" en 
"rechtstreekse verkoop".
3. De quota die zich in de nationale 
reserve bevinden, hebben geen 
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referentievetgehalte.

Or. pt

Amendement 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 octodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 octodecies
Nationale reserve

1. Elke lidstaat vormt, met name met het 
oog op de in artikel 101 quater bedoelde 
toewijzing, een nationale reserve binnen 
de in bijlage ... ter vastgestelde nationale 
quota.
De nationale reserve wordt aangevuld, 
naargelang van het geval, door de in 
artikel 101 octies bedoelde overname van 
hoeveelheden, de in artikel 101 duodecies 
quaterdecies bedoelde inhouding op 
overdrachten of een lineaire verlaging 
van alle individuele quota. Deze quota 
blijven hun oorspronkelijke indeling als 
"levering" of "rechtstreekse verkoop" 
behouden.
2. Elk aan een lidstaat toegekend extra 
quotum wordt automatisch aan de 
nationale reserve toegevoegd en wordt 
volgens de voorzienbare behoeften 
verdeeld tussen "leveringen" en 
"rechtstreekse verkoop".
3. De quota die zich in de nationale 
reserve bevinden, hebben geen 
referentievetgehalte.

Or. es
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Amendement 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 novodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 novodecies
Inactiviteit

1. Wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die over individuele quota 
beschikt, gedurende een tijdvak van 
twaalf maanden niet langer aan de 
voorwaarden van artikel 105 ter, lid 1, 
onder c), voldoet, worden de 
overeenkomstige hoeveelheden uiterlijk 
op 1 april van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de nationale reserve 
toegevoegd, tenzij die persoon voor die 
datum opnieuw een producent in de zin 
van artikel 105 ter, lid 1, onder c), wordt.
Indien die persoon uiterlijk aan het einde 
van het tweede tijdvak van twaalf 
maanden na de ontneming van zijn 
individuele quotum opnieuw een 
producent wordt, wordt dit quotum hem 
uiterlijk op 1 april na de datum waarop 
hij hierom verzoekt, geheel of gedeeltelijk 
opnieuw toegewezen.
2. Wanneer een producent gedurende ten 
minste een tijdvak van twaalf maanden 
niet ten minste 85% van zijn individuele 
quotum afzet, kan de lidstaat beslissen of 
en onder welke voorwaarden het 
ongebruikte quotum geheel of gedeeltelijk 
wordt toegevoegd aan de nationale 
reserve.
De lidstaat bepaalt onder welke 
voorwaarden een quotum opnieuw aan de 
betrokken producent wordt toegewezen 
indien deze de afzet hervat.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
in geval van overmacht en in naar 
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behoren gemotiveerde en door de 
bevoegde autoriteiten erkende 
omstandigheden die tijdelijk de 
productiecapaciteit van de betrokken 
producenten beïnvloeden.

Or. pl

Amendement 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 novodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 novodecies
Inactiviteit

1. Wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die over individuele quota 
beschikt, gedurende een tijdvak van 
twaalf maanden niet langer aan de 
voorwaarden van artikel 105 bis, onder c), 
voldoet, worden de overeenkomstige 
hoeveelheden uiterlijk op 1 april van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de 
nationale reserve toegevoegd, tenzij die 
persoon voor die datum opnieuw een 
producent in de zin van artikel 105 bis, 
onder c), wordt. Indien die persoon 
uiterlijk aan het einde van het tweede 
tijdvak van twaalf maanden na de 
ontneming van zijn individuele quotum 
opnieuw een producent wordt, wordt dit 
quotum hem uiterlijk op 1 april na de 
datum waarop hij hierom verzoekt, geheel 
of gedeeltelijk opnieuw toegewezen. 
2. Wanneer een producent gedurende ten 
minste een tijdvak van twaalf maanden 
niet ten minste 85% van zijn individuele 
quotum afzet, kan de lidstaat beslissen of 
en onder welke voorwaarden het 
ongebruikte quotum geheel of gedeeltelijk 
wordt toegevoegd aan de nationale 
reserve. De lidstaat bepaalt onder welke 
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voorwaarden een quotum opnieuw aan de 
betrokken producent wordt toegewezen 
indien deze de afzet hervat.  
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
in geval van overmacht en in naar 
behoren gemotiveerde en door de 
bevoegde autoriteiten erkende 
omstandigheden die tijdelijk de 
productiecapaciteit van de betrokken 
producenten beïnvloeden.

Or. pt

Amendement 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 novodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 novodecies
Inactiviteit

1. Wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die over individuele quota 
beschikt, gedurende een tijdvak van 
twaalf maanden geen melk produceert en 
afzet, worden de overeenkomstige 
hoeveelheden uiterlijk op 1 april van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de 
nationale reserve toegevoegd, tenzij die 
persoon voor die datum opnieuw een 
producent wordt.
Indien die persoon uiterlijk aan het einde 
van het tweede tijdvak van twaalf 
maanden na de ontneming van zijn 
individuele quotum opnieuw een 
producent wordt, wordt dit quotum hem 
uiterlijk op 1 april na de datum waarop 
hij hierom verzoekt, geheel of gedeeltelijk 
opnieuw toegewezen.
2. Wanneer een producent gedurende ten 
minste een tijdvak van twaalf maanden 
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niet ten minste 85% van zijn individuele 
quotum afzet, kan de lidstaat beslissen of 
en onder welke voorwaarden het 
ongebruikte quotum geheel of gedeeltelijk 
wordt toegevoegd aan de nationale 
reserve. De lidstaat bepaalt onder welke 
voorwaarden een quotum opnieuw aan de 
betrokken producent wordt toegewezen 
indien deze de afzet hervat.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
in geval van overmacht en in naar 
behoren gemotiveerde en door de 
bevoegde autoriteiten erkende 
omstandigheden die tijdelijk de 
productiecapaciteit van de betrokken 
producenten beïnvloeden.

Or. es

Amendement 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 vicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 vicies
Tijdelijke overdrachten

1. Aan het einde van elk tijdvak van 
twaalf maanden staan de lidstaten voor 
het betrokken tijdvak de tijdelijke 
overdracht toe van een deel van de 
individuele quota die de producenten die 
hierover beschikken, niet voornemens zijn 
te gebruiken.
De lidstaten kunnen de overdrachten 
regelen naargelang van de categorie 
producenten of de structuur van de 
melkproductie, deze beperken op het 
niveau van de koper of binnen de regio, 
volledige overdracht toestaan in de in 
artikel 105 decies, lid 3, bedoelde gevallen 
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en bepalen in hoeverre de cedent 
overdrachten kan herhalen.
2. Elke lidstaat kan besluiten lid 1 niet toe 
te passen op grond van één van of van 
beide onderstaande criteria:
a) de noodzaak structurele 
ontwikkelingen en aanpassingen te 
vergemakkelijken;
b) dwingende redenen van administratieve 
aard.

Or. pl

Amendement 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 vicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 vicies
Tijdelijke overdrachten

1. Aan het einde van elk tijdvak van 
twaalf maanden staan de lidstaten voor 
het betrokken tijdvak de tijdelijke 
overdracht toe van een deel van de 
individuele quota die de producenten die 
hierover beschikken, niet voornemens zijn 
te gebruiken. De lidstaten kunnen de 
overdrachten regelen naargelang van de 
categorie producenten of de structuur van 
de melkproductie, deze beperken op het 
niveau van de koper of binnen de regio, 
volledige overdracht toestaan in de in 
artikel 105 nonies, lid 3, bedoelde 
gevallen en bepalen in hoeverre de cedent 
overdrachten kan herhalen.
2. Elke lidstaat kan besluiten lid 1 niet toe 
te passen op grond van één van of van 
beide onderstaande criteria:
a) de noodzaak structurele 
ontwikkelingen en aanpassingen te 
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vergemakkelijken;
b) dwingende redenen van administratieve 
aard.

Or. pt

Amendement 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 vicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 vicies
Tijdelijke overdrachten

1. Aan het einde van elk tijdvak van 
twaalf maanden staan de lidstaten voor 
het betrokken tijdvak de tijdelijke 
overdracht toe van een deel van de 
individuele quota die de producenten die 
hierover beschikken, niet voornemens zijn 
te gebruiken. De lidstaten kunnen de 
overdrachten regelen naargelang van de
categorie producenten of de structuur van 
de melkproductie, deze beperken op het 
niveau van de koper of binnen de regio, 
volledige overdracht toestaan in de in 
artikel 101 octies, lid 3, bedoelde gevallen 
en bepalen in hoeverre de cedent 
overdrachten kan herhalen.
2. Elke lidstaat kan besluiten lid 1 niet toe 
te passen op grond van één van of van 
beide onderstaande criteria:
a) de noodzaak structurele 
ontwikkelingen en aanpassingen te 
vergemakkelijken;
b) dwingende redenen van administratieve 
aard.

Or. es
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Amendement 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 unvicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 unvicies
Overdracht van quota met grond

1. Bij verkoop, verhuur, overgang door 
vererving - ook vóór het overlijden van de 
erflater - of elke andere overdracht die 
voor de producent vergelijkbare 
rechtsgevolgen heeft, worden de 
individuele quota samen met het bedrijf 
overgedragen aan de producent die het 
bedrijf overneemt, op de wijze die door de 
lidstaten wordt bepaald rekening houdend 
met de voor de melkproductie gebruikte 
oppervlakten of met andere objectieve 
criteria en, in voorkomend geval, met een 
overeenkomst tussen de partijen. Het 
gedeelte van het quotum dat in 
voorkomend geval niet met het bedrijf is 
overgedragen, wordt aan de nationale 
reserve toegevoegd.
2. Wanneer de quota overeenkomstig lid 1 
in het kader van verpachting of andere 
middelen met vergelijkbare 
rechtsgevolgen zijn of worden 
overgedragen, kunnen de lidstaten op 
basis van objectieve criteria en met het 
oog op toewijzing van de quota aan 
uitsluitend de producenten, besluiten dat 
het quotum niet samen met het bedrijf 
wordt overgedragen.
3. Bij overdracht van grond aan de 
overheid en/of ten algemenen nutte of 
wanneer de overdracht geen 
landbouwdoeleinden dient, zien de 
lidstaten erop toe dat de nodige 
maatregelen ter vrijwaring van de 
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rechtmatige belangen van de partijen 
worden getroffen, en met name dat de 
producent die de grond overdraagt, in de 
gelegenheid wordt gesteld de 
melkproductie voort te zetten, indien hij 
dit wenst.
4. Bij ontstentenis van een overeenkomst 
tussen de partijen worden in geval van het 
verstrijken van een pachtovereenkomst 
die niet op soortgelijke voorwaarden kan 
worden verlengd, of in situaties met 
vergelijkbare rechtsgevolgen de betrokken 
individuele quota geheel of ten dele 
overgedragen aan de producent die ze 
overneemt, volgens door de lidstaten 
vastgestelde bepalingen en met 
inachtneming van de rechtmatige 
belangen van de partijen.

Or. pl

Amendement 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 unvicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 unvicies
Overdracht van quota met grond

1. Bij verkoop, verhuur, overgang door 
vererving - ook vóór het overlijden van de 
erflater - of elke andere overdracht die 
voor de producent vergelijkbare 
rechtsgevolgen heeft, worden de 
individuele quota samen met het bedrijf 
overgedragen aan de producent die het 
bedrijf overneemt, op de wijze die door de 
lidstaten wordt bepaald rekening houdend 
met de voor de melkproductie gebruikte 
oppervlakten of met andere objectieve 
criteria en, in voorkomend geval, met een 
overeenkomst tussen de partijen. Het 
gedeelte van het quotum dat in 
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voorkomend geval niet met het bedrijf is 
overgedragen, wordt aan de nationale 
reserve toegevoegd.
2. Wanneer de quota overeenkomstig lid 1 
in het kader van verpachting of andere 
middelen met vergelijkbare 
rechtsgevolgen zijn of worden 
overgedragen, kunnen de lidstaten op 
basis van objectieve criteria en met het 
oog op toewijzing van de quota aan 
uitsluitend de producenten, besluiten dat 
het quotum niet samen met het bedrijf 
wordt overgedragen.
3. Bij overdracht van grond aan de 
overheid en/of ten algemenen nutte of 
wanneer de overdracht geen 
landbouwdoeleinden dient, zien de 
lidstaten erop toe dat de nodige 
maatregelen ter vrijwaring van de 
rechtmatige belangen van de partijen 
worden getroffen, en met name dat de 
vertrekkende producent in de gelegenheid 
wordt gesteld de melkproductie voort te 
zetten, indien hij dit wenst.
4. Bij ontstentenis van een overeenkomst 
tussen de partijen worden in geval van het 
verstrijken van een pachtovereenkomst 
die niet op soortgelijke voorwaarden kan 
worden verlengd, of in situaties met 
vergelijkbare rechtsgevolgen de betrokken 
individuele quota geheel of ten dele 
overgedragen aan de producent die ze 
overneemt, volgens door de lidstaten 
vastgestelde bepalingen en met 
inachtneming van de rechtmatige 
belangen van de partijen.

Or. pt

Amendement 1544
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 103 unvicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 unvicies
Overdracht van quota met grond

1. Bij verkoop, verhuur, overgang door 
vererving - ook vóór het overlijden van de 
erflater - of elke andere overdracht die 
voor de producent vergelijkbare 
rechtsgevolgen heeft, worden de 
individuele quota samen met het bedrijf 
overgedragen aan de producent die het 
bedrijf overneemt, op de wijze die door de 
lidstaten wordt bepaald rekening houdend 
met de voor de melkproductie gebruikte 
oppervlakten of met andere objectieve 
criteria en, in voorkomend geval, met een 
overeenkomst tussen de partijen. Het 
gedeelte van het quotum dat in 
voorkomend geval niet met het bedrijf is 
overgedragen, wordt aan de nationale 
reserve toegevoegd.
2. Wanneer de quota overeenkomstig lid 1 
in het kader van verpachting of andere 
middelen met vergelijkbare 
rechtsgevolgen zijn of worden 
overgedragen, kunnen de lidstaten op 
basis van objectieve criteria en met het 
oog op toewijzing van de quota aan 
uitsluitend de producenten, besluiten dat 
het quotum niet samen met het bedrijf 
wordt overgedragen.
3. Bij overdracht van grond aan de 
overheid en/of ten algemenen nutte of 
wanneer de overdracht geen 
landbouwdoeleinden dient, zien de 
lidstaten erop toe dat de nodige 
maatregelen ter vrijwaring van de 
rechtmatige belangen van de partijen 
worden getroffen, en met name dat de 
vertrekkende producent in de gelegenheid 
wordt gesteld de melkproductie voort te 
zetten, indien hij dit wenst.
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4. Bij ontstentenis van een overeenkomst 
tussen de partijen worden in geval van het 
verstrijken van een pachtovereenkomst 
die niet op soortgelijke voorwaarden kan 
worden verlengd, of in situaties met 
vergelijkbare rechtsgevolgen de betrokken 
individuele quota geheel of ten dele 
overgedragen aan de producent die ze 
overneemt, volgens door de lidstaten 
vastgestelde bepalingen en met 
inachtneming van de rechtmatige 
belangen van de partijen.

Or. es

Amendement 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 duovicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 duovicies
Bijzondere overdrachten
1. Om de herstructurering van de 
melkproductie tot een goed einde te 
brengen of de milieusituatie te verbeteren, 
kunnen de lidstaten op de wijze die zij 
bepalen met inachtneming van de 
rechtmatige belangen van de betrokken 
partijen:
a) aan producenten die zich ertoe 
verbinden de melkproductie geheel of ten 
dele definitief te staken, een vergoeding 
toekennen die ineens of in jaarlijkse 
tranches wordt betaald, en de aldus 
vrijgekomen individuele quota aan de 
nationale reserve toevoegen;
b) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen onder welke voorwaarden een 
producent aan het begin van een tijdvak 
van twaalf maanden kan verkrijgen dat de 



PE494.484v01-00 178/183 AM\909518NL.doc

NL

bevoegde autoriteit of de door haar 
aangewezen instantie hem tegen betaling 
individuele quota toewijst die aan het 
einde van het voorgaande tijdvak van 
twaalf maanden definitief door andere 
producenten zijn vrijgemaakt in ruil voor 
een ineens of in jaarlijkse tranches 
betaalde vergoeding die gelijk is aan de 
bovengenoemde betaling;
c) de overdrachten van quota zonder 
grond centraliseren en er toezicht op 
uitoefenen;
d) bij overdracht van grond met het oog 
op de verbetering van het milieu, het 
betrokken individuele quotum toewijzen 
aan de producent die de grond overdraagt, 
indien hij voornemens is de melkproductie 
voort te zetten;
e) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen in welke regio's en 
ophaalgebieden quota, met het oog op de 
verbetering van de 
melkproductiestructuur, definitief mogen 
worden overgedragen zonder overdracht 
van de corresponderende grond;
f) op verzoek van een producent aan de 
bevoegde autoriteit of een door haar 
aangewezen instantie de definitieve 
overdracht van quota zonder overdracht 
van de corresponderende grond of 
andersom toestaan, teneinde de 
melkproductiestructuur op het niveau van 
het bedrijf te verbeteren of bij te dragen 
tot de extensivering van de productie.
2. Lid 1 kan op nationaal niveau, op het 
passende territoriale niveau of in 
bepaalde ophaalgebieden ten uitvoer 
worden gelegd.

Or. pl

Amendement 1546
Janusz Wojciechowski
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Voorstel voor een verordening
Artikel 103 duovicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 duovicies
Bijzondere overdrachten

1. Om de herstructurering van de 
melkproductie tot een goed einde te 
brengen of de milieusituatie te verbeteren, 
kunnen de lidstaten op de wijze die zij 
bepalen met inachtneming van de 
rechtmatige belangen van de betrokken 
partijen:
a) aan producenten die zich ertoe 
verbinden de melkproductie geheel of ten 
dele definitief te staken, een vergoeding 
toekennen die ineens of in jaarlijkse 
tranches wordt betaald, en de aldus 
vrijgekomen individuele quota aan de 
nationale reserve toevoegen;
b) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen onder welke voorwaarden een 
producent aan het begin van een tijdvak 
van twaalf maanden kan verkrijgen dat de 
bevoegde autoriteit of de door haar 
aangewezen instantie hem tegen betaling 
individuele quota toewijst die aan het 
einde van het voorgaande tijdvak van 
twaalf maanden definitief door andere 
producenten zijn vrijgemaakt in ruil voor 
een ineens of in jaarlijkse tranches 
betaalde vergoeding die gelijk is aan de 
bovengenoemde betaling;
c) de overdrachten van quota zonder 
grond centraliseren en er toezicht op 
uitoefenen;
d) bij overdracht van grond met het oog 
op de verbetering van het milieu, het 
betrokken individuele quotum toewijzen 
aan de producent die de grond overdraagt, 
indien hij voornemens is de melkproductie 
voort te zetten;
e) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen in welke regio's en 
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ophaalgebieden quota, met het oog op de 
verbetering van de 
melkproductiestructuur, definitief mogen 
worden overgedragen zonder overdracht 
van de corresponderende grond;
f) op verzoek van een producent aan de 
bevoegde autoriteit of een door haar 
aangewezen instantie de definitieve 
overdracht van quota zonder overdracht 
van de corresponderende grond of 
andersom toestaan, teneinde de 
melkproductiestructuur op het niveau van 
het bedrijf te verbeteren of bij te dragen 
tot de extensivering van de productie.
2. Lid 1 kan op nationaal niveau, op het 
passende territoriale niveau of in 
bepaalde ophaalgebieden ten uitvoer 
worden gelegd.

Or. pl

Amendement 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 duovicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 duovicies
Bijzondere overdrachten

1. Om de herstructurering van de 
melkproductie tot een goed einde te 
brengen of de milieusituatie te verbeteren, 
kunnen de lidstaten op de wijze die zij 
bepalen met inachtneming van de 
rechtmatige belangen van de betrokken 
partijen:
a) aan producenten die zich ertoe 
verbinden de melkproductie geheel of ten 
dele definitief te staken, een vergoeding 
toekennen die ineens of in jaarlijkse 
tranches wordt betaald, en de aldus 
vrijgekomen individuele quota aan de 
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nationale reserve toevoegen;
b) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen onder welke voorwaarden een 
producent aan het begin van een tijdvak 
van twaalf maanden kan verkrijgen dat de 
bevoegde autoriteit of de door haar 
aangewezen instantie hem tegen betaling 
individuele quota toewijst die aan het 
einde van het voorgaande tijdvak van 
twaalf maanden definitief door andere 
producenten zijn vrijgemaakt in ruil voor 
een ineens of in jaarlijkse tranches 
betaalde vergoeding die gelijk is aan de 
bovengenoemde betaling;
c) de overdrachten van quota zonder 
grond centraliseren en er toezicht op 
uitoefenen;
d) bij overdracht van grond met het oog 
op de verbetering van het milieu, het 
betrokken individuele quotum toewijzen 
aan de producent die de grond overdraagt, 
indien hij voornemens is de melkproductie 
voort te zetten;
e) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen in welke regio's en 
ophaalgebieden quota, met het oog op de 
verbetering van de 
melkproductiestructuur, definitief mogen 
worden overgedragen zonder overdracht 
van de corresponderende grond;  
f) op verzoek van een producent aan de 
bevoegde autoriteit of een door haar 
aangewezen instantie de definitieve 
overdracht van quota zonder overdracht 
van de corresponderende grond of 
andersom toestaan, teneinde de 
melkproductiestructuur op het niveau van 
het bedrijf te verbeteren of bij te dragen 
tot de extensivering van de productie.
2. Lid 1 kan op nationaal niveau, op het 
passende territoriale niveau of in 
bepaalde ophaalgebieden ten uitvoer 
worden gelegd.

Or. pt
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Amendement 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 duovicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 duovicies
Bijzondere overdrachten

1. Om de herstructurering van de 
melkproductie tot een goed einde te 
brengen of de milieusituatie te verbeteren, 
kunnen de lidstaten op de wijze die zij 
bepalen met inachtneming van de 
rechtmatige belangen van de betrokken 
partijen:
a) aan producenten die zich ertoe 
verbinden de melkproductie geheel of ten 
dele definitief te staken, een vergoeding 
toekennen die ineens of in jaarlijkse 
tranches wordt betaald, en de aldus 
vrijgekomen individuele quota aan de 
nationale reserve toevoegen;
b) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen onder welke voorwaarden een 
producent aan het begin van een tijdvak 
van twaalf maanden kan verkrijgen dat de 
bevoegde autoriteit of de door haar 
aangewezen instantie hem tegen betaling 
individuele quota toewijst die aan het 
einde van het voorgaande tijdvak van 
twaalf maanden definitief door andere 
producenten zijn vrijgemaakt in ruil voor 
een ineens of in jaarlijkse tranches 
betaalde vergoeding die gelijk is aan de 
bovengenoemde betaling;
c) de overdrachten van quota zonder 
grond centraliseren en er toezicht op 
uitoefenen;
d) bij overdracht van grond met het oog 
op de verbetering van het milieu, het 
betrokken individuele quotum toewijzen 
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aan de producent die de grond overdraagt, 
indien hij voornemens is de melkproductie 
voort te zetten;
e) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen in welke regio's en 
ophaalgebieden quota, met het oog op de 
verbetering van de 
melkproductiestructuur, definitief mogen 
worden overgedragen zonder overdracht 
van de corresponderende grond;
f) op verzoek van een producent aan de 
bevoegde autoriteit of een door haar 
aangewezen instantie de definitieve 
overdracht van quota zonder overdracht 
van de corresponderende grond of 
andersom toestaan, teneinde de 
melkproductiestructuur op het niveau van 
het bedrijf te verbeteren of bij te dragen 
tot de extensivering van de productie.
2. Lid 1 kan op nationaal niveau, op het 
passende territoriale niveau of in 
bepaalde ophaalgebieden ten uitvoer 
worden gelegd.

Or. es


