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Amendement 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen om specifieke problemen op 
te lossen

Maatregelen om specifieke praktische
problemen op te lossen

Or. en

Amendement 2096
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
oplossing van specifieke problemen
vereiste, gerechtvaardigde 
noodmaatregelen vast. Die maatregelen
mogen van deze verordening afwijken, 
doch slechts voor zover en zolang dat strikt 
noodzakelijk is. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

1. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die in een spoedeisende situatie 
noodzakelijk en te rechtvaardigen zijn om
specifieke problemen op te lossen. Die
gedelegeerde handelingen mogen van 
deze verordening afwijken, doch slechts 
voor zover en zolang dat strikt 
noodzakelijk is.

Or. de

Motivering

Spoedeisendheid mag geen reden zijn om van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon af 
te wijken. Dit artikel, dat beoogt oplossingen te vinden voor specifieke problemen, kan 
verstrekkende politieke gevolgen hebben. Daarom is betrokkenheid van het Europees 
Parlement absoluut noodzakelijk.
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Amendement 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
oplossing van specifieke problemen 
vereiste, gerechtvaardigde 
noodmaatregelen vast. Die maatregelen 
mogen van deze verordening afwijken, 
doch slechts voor zover en zolang dat strikt 
noodzakelijk is. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
oplossing van specifieke problemen 
vereiste, gerechtvaardigde 
noodmaatregelen vast. Die maatregelen 
mogen van deze verordening en de andere 
verordeningen inzake het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid
afwijken om specifieke problemen op te 
lossen, doch slechts voor zover en zolang 
dat strikt noodzakelijk is. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. es

Motivering

Door middel van uitvoeringshandelingen moeten snelle noodmaatregelen kunnen worden 
genomen.

Amendement 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
oplossing van specifieke problemen 
vereiste, gerechtvaardigde 
noodmaatregelen vast. Die maatregelen 
mogen van deze verordening afwijken, 
doch slechts voor zover en zolang dat strikt 
noodzakelijk is. Deze 

1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
oplossing van specifieke problemen 
vereiste, gerechtvaardigde 
noodmaatregelen vast. Die maatregelen
kunnen tevens van toepassing zijn op alle 
andere dan de in bijlage I, deel XXIV, 
sectie 2, opgenomen landbouwproducten. 
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uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Die maatregelen mogen van deze 
verordening afwijken, doch slechts voor 
zover en zolang dat strikt noodzakelijk is.
Deze uitvoeringshandelingen worden
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en

Motivering

De Commissie wil het voorstel voor alle landbouwproducten laten gelden, dus ook voor 
aardappelen en paardenvlees, producten die voorheen niet geregeld waren in de integrale 
GMO.

Amendement 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
oplossing van specifieke problemen 
vereiste, gerechtvaardigde 
noodmaatregelen vast. Die maatregelen 
mogen van deze verordening afwijken, 
doch slechts voor zover en zolang dat strikt 
noodzakelijk is. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
oplossing van specifieke praktische
problemen vereiste, gerechtvaardigde 
noodmaatregelen vast. Die maatregelen 
mogen van deze verordening afwijken, 
doch slechts voor zover en zolang dat strikt 
noodzakelijk is. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en
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Amendement 2100
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Teneinde specifieke problemen op te 
lossen, neemt de Commissie om naar 
behoren gemotiveerde redenen van 
urgentie overeenkomstig de in artikel 162, 
lid 3, bedoelde procedure onverwijld 
uitvoeringshandelingen aan die 
onmiddellijk van toepassing zijn.

2. De Commissie wordt ertoe gemachtigd
om dwingende en gegronde redenen van 
urgentie die verband houden met de in lid 
1 bedoelde maatregelen, onmiddellijk van 
toepassing zijnde gedelegeerde 
handelingen aan te nemen
overeenkomstig de in artikel 55 bis
bedoelde procedure.

Or. de

Motivering

Spoedeisendheid mag geen reden zijn om van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon af 
te wijken. Dit artikel, dat beoogt oplossingen te vinden voor specifieke problemen, kan 
verstrekkende politieke gevolgen hebben. Daarom is betrokkenheid van het Europees 
Parlement absoluut noodzakelijk.

Amendement 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Teneinde specifieke problemen op te 
lossen, neemt de Commissie om naar 
behoren gemotiveerde redenen van 
urgentie overeenkomstig de in artikel 162, 
lid 3, bedoelde procedure onverwijld 
uitvoeringshandelingen aan die 
onmiddellijk van toepassing zijn.

2. Teneinde specifieke problemen op te 
lossen, neemt de Commissie om naar 
behoren gemotiveerde en dwingende
redenen van urgentie overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 3, bedoelde procedure 
onverwijld uitvoeringshandelingen aan die 
onmiddellijk van toepassing zijn.

Or. es
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Amendement 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien de Commissie 
overeenkomstig artikel 156 voorziet in 
steunverlening aan marktdeelnemers in 
een bepaalde sector kan de EU-
financiering worden aangevuld uit de 
compensatiefondsen als bedoeld in 
artikel 109 quater. De Commissie stelt 
door middel van een gedelegeerde 
handeling vast hoe hoog het bedrag van 
deze aanvullingen mag zijn in verhouding 
tot de EU-steun. De lidstaten kunnen het 
recht op steun van marktdeelnemers die 
deelnemen aan een compensatiefonds 
beperken.

Or. fr

Amendement 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 156 bis
Maatregelen ter bestrijding van ernstige 
verstoringen van de markt voor melk en 

zuivelproducten
1. In geval van ernstige verstoring van de 
markt voor melk en zuivelproducten kan 
de Commissie steun toekennen aan 
melkproducenten die hun productie 
gedurende een verlengbare periode van 
ten minste drie maanden vrijwillig 
verlagen met ten minste 5% ten opzichte 
van dezelfde periode van het voorgaand 
jaar.
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2. Ter voorbereiding op de afschaffing 
van de melkquota na 2015 worden de 
volgende maatregelen, onder de door de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
vastgestelde voorwaarden, aangemerkt als 
productieverlaging of als het uit de markt 
nemen van producten.
a) het gratis leveren van melk aan 
liefdadigheidsorganisaties;
b) de overdracht van melkquota tussen 
lidstaten op basis van bilaterale 
overeenkomsten;
c) rechtstreekse uitvoer van melk en 
zuivelproducten naar derde landen.
3. De Unie moet steun toekennen voor de 
uitvoering van een effectbeoordeling om 
te onderzoeken of het haalbaar is de 
lidstaten toe te staan boven de quota 
geproduceerde merk aan te merken als 
eerste melkproductie van het volgende 
marktjaar.
4. Gedurende de in lid 1, eerste alinea, 
bedoelde periode komen ondernemingen 
die dit systeem op de in lid 1, eerste alinea, 
bedoelde wijze ingevoerd hebben bij 
voorrang in aanmerking voor de in deel 
II, titel I bedoelde interventiemaatregelen 
op de markt voor melk en 
zuivelproducten.
5. Rekening houdend met de noodzaak tot 
een doeltreffende en passende werking 
van dit mechanisme, wordt de Commissie 
ertoe gemachtigd overeenkomstig 
artikel 160 gedelegeerde handelingen aan 
te nemen teneinde:
a) het bedrag van de in lid 1 bedoelde 
steun en de heffing vast te stellen;
b) de voorwaarden om voor steun in 
aanmerking te komen vast te stellen;
c) de specifieke voorwaarden voor de 
inwerkingstelling van onderhavig 
mechanisme vast te stellen;
d) de voorwaarden vast te stellen 
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waaronder de overeenkomstig lid 2 gratis 
aan liefdadigheidsinstellingen geleverde 
melk als productieverlaging kan worden 
aangemerkt.

Or. en

Motivering

Vermeden moet worden dat productieve boeren die zich voorbereiden op een geliberaliseerde 
markt aan heffingen onderworpen worden.

Amendement 2104
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 156 bis
Maatregelen ter bestrijding van ernstige 
verstoringen van de markt voor melk en 

zuivelproducten
1. In geval van ernstige verstoring van de 
markt voor melk en zuivelproducten kent 
de Commissie steun toe aan 
melkproducenten die hun productie 
gedurende een verlengbare periode van 
ten minste drie maanden vrijwillig 
verlagen met ten minste 5% ten opzichte 
van dezelfde periode van het voorgaand 
jaar.
Bij toekenning van deze steun voert de 
Commissie tevens een heffing in voor 
melkproducenten die hun productie 
tijdens dezelfde periode met hetzelfde 
percentage verhogen.
Het mechanisme wordt door de 
Commissie in werking gesteld als de 
melkprijs het niveau van 0,24 EUR per 
liter heeft bereikt.
2. Gratis aan liefdadigheidsorganisaties 
geleverde melk kan onder door de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
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vastgestelde voorwaarden aangemerkt 
worden als productieverlaging.
3. Gedurende de in lid 1, eerste alinea, 
bedoelde periode komen ondernemingen 
die dit systeem op de in lid 1, eerste alinea, 
bedoelde wijze ingevoerd hebben bij 
voorrang in aanmerking voor 
overeenkomstig deel II, titel I genomen 
interventiemaatregelen op de markt voor 
melk en zuivelproducten.
4. Om een doeltreffende en passende 
werking van dit mechanisme te 
waarborgen wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde:
a) het bedrag van de in lid 1 bedoelde 
steun en de heffing vast te stellen;
b) de voorwaarden om voor steun in 
aanmerking te komen vast te stellen;
c) de specifieke voorwaarden voor de 
inwerkingstelling van onderhavig 
mechanisme vast te stellen;
d) de voorwaarden vast te stellen 
waaronder de gratis aan 
liefdadigheidsinstellingen geleverde melk 
als bedoeld in lid 2 als productieverlaging 
kan worden aangemerkt;

Or. de

Motivering

Er moet voor gezorgd worden dat het hier omschreven mechanisme in werking wordt gesteld 
alvorens wordt overgegaan tot interventie en opslag.
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Amendement 2105
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 156 bis
Maatregelen ter bestrijding van ernstige 
verstoringen van de markt voor melk en 

zuivelproducten
1. In geval van ernstige verstoring van de 
markt voor melk en zuivelproducten kan 
de Commissie overeenkomstig de 
instructies van het Europees instrument 
voor de bewaking van de voedselprijzen 
steun toekennen aan melkproducenten die 
hun productie gedurende een verlengbare 
periode van ten minste drie maanden 
vrijwillig verlagen met ten minste 5% ten 
opzichte van dezelfde periode van het 
voorgaand jaar. Bij toekenning van deze 
steun voert de Commissie overeenkomstig 
de instructies van het Europees 
instrument voor de bewaking van de 
voedselprijzen tevens een heffing in voor 
melkproducenten die hun productie 
tijdens dezelfde periode met hetzelfde 
percentage verhogen.
2. Gratis aan liefdadigheidsorganisaties 
geleverde melk kan onder door de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
vastgestelde voorwaarden aangemerkt 
worden als productieverlaging.
3. Gedurende de in lid 1, eerste alinea, 
bedoelde periode komen ondernemingen 
die dit systeem op de in lid 1, eerste alinea, 
bedoelde wijze ingevoerd hebben bij 
voorrang in aanmerking voor de in deel 
II, titel I bedoelde interventiemaatregelen 
op de markt voor melk en 
zuivelproducten.
4. Rekening houdend met de noodzaak tot 
een doeltreffende en passende werking 
van dit mechanisme, wordt de Commissie 
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ertoe gemachtigd overeenkomstig 
artikel 160 gedelegeerde handelingen aan 
te nemen teneinde:
a) het bedrag van de in lid 1 bedoelde 
steun en de heffing vast te stellen;
b) de voorwaarden om voor steun in 
aanmerking te komen vast te stellen;
c) de specifieke voorwaarden voor de 
inwerkingstelling van onderhavig 
mechanisme vast te stellen;
d) de voorwaarden vast te stellen 
waaronder de overeenkomstig lid 2 gratis 
aan liefdadigheidsinstellingen geleverde 
melk als productieverlaging kan worden 
aangemerkt.

Or. fr

Motivering

Gebruikmaking van productieverlaging op vrijwillige basis en het opleggen van een heffing 
aan producenten die hun productie verhogen moeten niet alleen mogelijk zijn tijdens een 
marktcrisis. Het Europees instrument voor de bewaking van de voedselprijzen moet over deze 
mogelijkheden kunnen beschikken om te allen tijde de op de markt gebrachte hoeveelheden te 
kunnen reguleren.

Amendement 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 156 bis
Maatregelen ter bestrijding van ernstige 
verstoringen van de markt voor melk en 

zuivelproducten
1. In geval van ernstige verstoring van de 
markt voor melk en zuivelproducten kan 
de Commissie steun toekennen aan 
melkproducenten die hun productie 
gedurende een verlengbare periode van 
ten minste drie maanden vrijwillig 
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verlagen met ten minste 5% ten opzichte 
van dezelfde periode van het voorgaand 
jaar. Bij het verlenen van deze steun 
bepaalt de Commissie de voorwaarden 
met betrekking tot het terugbetalen van 
steun, inclusief de krachtens de geldende 
regels verschuldigde rente, in geval van 
niet-naleving.
2. Gratis aan liefdadigheidsorganisaties 
geleverde melk kan onder door de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
vastgestelde voorwaarden aangemerkt 
worden als productieverlaging.
3. Gedurende de in lid 1, eerste alinea, 
bedoelde periode komen ondernemingen 
die dit systeem op de in lid 1, eerste alinea, 
bedoelde wijze ingevoerd hebben bij 
voorrang in aanmerking voor de in deel 
II, titel I bedoelde interventiemaatregelen 
op de markt voor melk en 
zuivelproducten.
4. Rekening houdend met de noodzaak tot 
een doeltreffende en passende werking 
van dit mechanisme, wordt de Commissie 
ertoe gemachtigd overeenkomstig 
artikel 160 gedelegeerde handelingen aan 
te nemen teneinde:
a) het bedrag vast te stellen van de terug 
te betalen steun en rente bij niet-
nakoming als bedoeld in lid 1;
b) de voorwaarden om voor steun in 
aanmerking te komen vast te stellen;
c) de specifieke voorwaarden voor de 
inwerkingstelling van onderhavig 
mechanisme vast te stellen;
d) de voorwaarden vast te stellen 
waaronder de overeenkomstig lid 2 gratis 
aan liefdadigheidsinstellingen geleverde 
melk als productieverlaging kan worden 
aangemerkt.

Or. es
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Motivering

Wij zijn van oordeel dat het niet alleen mogelijk moet zijn een heffing op te leggen aan boeren 
die hun productie verhogen, maar dat het daarnaast noodzakelijk is de voorwaarden vast te 
leggen met betrekking tot het terugbetalen van steun en het betalen van rente in geval van 
niet-nakoming van de toezegging om de productie te verlagen.

Amendement 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 156 bis
Maatregelen ter bestrijding van ernstige 
verstoringen van de markt voor melk en 
zuivelproducten kunnen 
productieverlaging noodzakelijk maken 
en nopen tot financiële steun van de 
lidstaten en/of de Commissie voor 
producenten die hun productie moeten 
verlagen.
In voorkomend geval kan, als de omvang 
van de productie meer is toegenomen dan 
de mondiale vraag naar melk en 
zuivelproducten, aan producenten een 
heffing worden opgelegd.
Dergelijke maatregelen zijn niet op hun 
plaats als de ernstige verstoringen van de 
markt te wijten zijn aan uitzonderlijke en 
onvoorziene omstandigheden.

Or. en

Amendement 2108
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 156 bis
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Om de rationele ontwikkeling van 
landbouw in berggebieden te waarborgen 
en op die manier te zorgen voor een 
billijke levensstandaard van 
melkproducenten in berggebieden, 
kunnen erkende producentenorganisaties 
in berggebieden vanaf 30 april 2014 
operationele programma's voorleggen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken van deze gebieden 
en die erop gericht zijn de winstmarges 
van deze producenten te verhogen. De 
financiële steun van de EU mag evenwel 
niet meer bedragen dan 4,1% van de 
waarde van de afgezette productie van 
elke producentenorganisatie. Dit 
percentage mag echter worden verhoogd 
tot 4,6% van de waarde van de afgezette 
productie als het bedrag dat 4,1% van de 
waarde van de afgezette productie 
overschrijdt, uitsluitend wordt gebruikt 
voor crisispreventie- en 
crisisbeheersmaatregelen.

Or. it

Amendement 2109
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 157 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten stellen maatregelen vast 
om oneerlijke handelspraktijken in de 
hele keten van landbouwproducten en de 
hele voedselvoorzieningsketen aan te 
pakken en een passend systeem van 
publieke controle ter plaatse op te zetten 
om na te gaan of de marktdeelnemers de 
regels naleven. De lidstaten overleggen 
jaarlijks een verslag over de toepassing en 
de resultaten van deze maatregelen.

Or. es
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Amendement 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 157 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aard en de soort van de informatie 
die moet worden verstrekt;

Schrappen

Or. es

Motivering

Het vaststellen van de aard en de soort van de informatie die moet worden verstrekt valt 
onder uitvoering en houdt dus geen verband met een essentieel onderdeel van het 
basisbesluit. Het gaat namelijk om een zuiver administratief besluit dat bij 
uitvoeringshandeling moet worden vastgesteld, na voorlegging aan een onderzoekscomité. 
Een dergelijke handeling aanmerken als een gedelegeerde handeling is onduidelijk.

Amendement 2111
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 157 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) regelingen voor het beheer van de 
te verstrekken informatie, alsmede 
voorschriften betreffende de inhoud en 
het format van de te verstrekken gegevens 
en betreffende de termijnen en de 
frequentie van de informatieverstrekking;

Or. de
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Amendement 2112
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 157 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regelingen voor het beheer van de te 
verstrekken informatie, alsmede 
voorschriften betreffende de inhoud en 
het format van de te verstrekken gegevens 
en betreffende de termijnen en de 
frequentie van de informatieverstrekking;

Schrappen

Or. de

Amendement 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 157 – lid 3 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de aard en de soort van de 
informatie die moet worden verstrekt.

Or. es

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 157, lid 2.

Amendement 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 158– alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) uiterlijk op 31 december 2016: over 
de steun als bedoeld in artikel 15 bis, 
eventueel met passende voorstellen om 
deze steun om te zetten in een van de 
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vormen van steun als bedoeld in 
artikel 16.

Or. es

Motivering

In dit amendement wordt voorgesteld dat de Commissie een evaluatieverslag opstelt over de 
vraag of deze verplichte steun gehandhaafd moet blijven of omgezet moet worden in 
facultatieve steun.

Amendement 2115
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 158– alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) uiterlijk op 31 december 2018: over 
marktontwikkelingen in de 
konijnenvleessector, met bijzondere 
aandacht voor de toepassing van de voor 
die sector geldende nieuwe regels (de 
artikelen 16, 112 en 156), 
consumptietrends, alsmede het aantal 
konijnenfokkerijen, met name in 
landelijke gebieden; dit verslag gaat zo 
nodig vergezeld van passende voorstellen;

Or. es

Amendement 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk op 31 december 2016: over 
de steun als bedoeld in artikel 17 bis, 
eventueel met passende voorstellen om 
deze steun om te zetten in een van de 
vormen van steun als bedoeld in 
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artikel 16.

Or. es

Motivering

Ter beoordeling van de gevolgen van het facultatief maken van steun voor particuliere opslag 
van boter.

Amendement 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk op 31 december 2018: over 
de werking en doeltreffendheid van 
marktbeheersinstrumenten, met name in 
samenhang met de artikelen 10 tot en 
met 17 bis, en over de vraag in hoeverre 
deze instrumenten beantwoorden aan het 
in artikel 39 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie gestelde 
doel, het veiligstellen van de voorziening. 
Dit verslag wordt bij de Raad en het 
Europees Parlement ingediend, tezamen 
met de wetgevingsvoorstellen die nodig 
zijn om een EU-strategie vast te stellen om 
de voorziening voor de bevolking van de 
EU veilig te stellen.

Or. es

Amendement 2118
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) na 2013 om de drie jaar: over de 
uitzonderingen met betrekking tot de 
doelstellingen van het GLB ten aanzien 
van de in de artikelen 144 en 145 
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bedoelde overeenkomsten, besluiten en 
gedragingen;

Or. en

Amendement 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk op 31 december 2015: over 
de ontwikkeling van de marktsituatie in de 
sectoren rundvlees, schapenvlees en 
geitenvlees, varkensvlees, pluimveevlees 
en konijnenvlees, rijst, gedroogde 
voedergewassen, ruwe tabak, groenten en 
fruit, olijfolie en wijn, en met name over 
de mogelijke toepassing van de 
maatregelen als genoemd in de 
artikelen 104 tot en met 107 van deze 
verordening op die sectoren.

Or. es

Amendement 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk op 30 september 2013, met 
passende wetgevingsvoorstellen voor de 
instelling van een vereenvoudigde 
regeling voor facultatieve gereserveerde 
vermeldingen, overeenkomstig de 
procedure als bedoeld in 
artikel 67 quinquies van deze 
verordening, voor de rundvleessector. Dit 
verslag moet betrekking hebben op het 
huidige kader voor facultatieve 
etikettering en op passende vermeldingen 
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inzake de fok, productie en voeders die 
voor de rundvleessector een meerwaarde 
kunnen opleveren.

Or. es

Motivering

In de rundvleessector wordt zeer veel waarde gehecht aan facultatieve etikettering. Het 
voorstel dat in het kader van de herziening van Verordening (EG) nr. 1760/2000 is gedaan 
om facultatieve etikettering af te schaffen moet daarom komen te vervallen, ten gunste van een 
regeling voor facultatieve gereserveerde vermeldingen aan de hand van handelsnormen.

Amendement 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk 31 december 2014: over de 
haalbaarheid van het invoeren van 
specifieke afzetvoorschriften voor de 
volgende producten:
– varkensvlees;
– schapen- en geitenvlees.
In dit verslag staan de relevante 
bepalingen die de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen voornemens is 
voor te stellen.

Or. fr

Amendement 2122
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk 1 juli 2018: over de 
ontwikkeling van de marktsituatie in de 
suikersector, passende middelen voor de 
afschaffing van de huidige quotaregeling 
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en de toekomst van de sector na 2020, met 
bijzondere aandacht voor de noodzaak 
een billijk contractueel stelsel en een 
stelsel voor het melden van suikerprijzen 
te hanteren, eventueel vergezeld van 
passende voorstellen;

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische wijziging om te zorgen voor samenhang met AM 43 van EP-lid 
Dantin, waarin juli voorgesteld wordt. Juli is passender omdat tegen die tijd de campagne 
eindigt (die loopt van oktober tot september) en de Commissie dus over meer informatie over 
de marktsituatie beschikt om haar beoordeling op te baseren.

Amendement 2123
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk 1 juli 2018: over de 
ontwikkeling van de marktsituatie in de 
suikersector, passende middelen voor de 
afschaffing van de huidige quotaregeling 
en de toekomst van de sector na 2020, met 
bijzondere aandacht voor de noodzaak 
een billijk contractueel stelsel en een 
stelsel voor het melden van suikerprijzen 
te hanteren, eventueel vergezeld van 
passende voorstellen;

Or. en

Amendement 2124
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk 1 juli 2018: over de 
ontwikkeling van de marktsituatie in de 
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suikersector, passende middelen voor de 
afschaffing van de huidige quotaregeling 
en de toekomst van de sector na 2020, met 
bijzondere aandacht voor de noodzaak 
een billijk contractueel stelsel en een 
stelsel voor het melden van suikerprijzen 
te hanteren, eventueel vergezeld van 
passende voorstellen;

Or. pl

Amendement 2125
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk 1 juli 2018: over de 
ontwikkeling van de marktsituatie in de 
suikersector, passende middelen voor de 
afschaffing van de huidige quotaregeling 
en de toekomst van de sector na 2020, met 
bijzondere aandacht voor de noodzaak 
een billijk contractueel stelsel en een 
stelsel voor het melden van suikerprijzen 
te hanteren, eventueel vergezeld van 
passende voorstellen;

Or. fr

Amendement 2126
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk 1 juli 2018: over de 
ontwikkeling van de marktsituatie in de 
suikersector, passende middelen voor de 
afschaffing van de huidige quotaregeling 
en de toekomst van de sector na 2020, met 
bijzondere aandacht voor de noodzaak 
een billijk contractueel stelsel en een 
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stelsel voor het melden van suikerprijzen 
te hanteren, eventueel vergezeld van 
passende voorstellen;

Or. fr

Motivering

Het betreft hier een technische wijziging om te zorgen voor meer samenhang met overweging 
84 ter (amendement 43, zoals voorgesteld door de rapporteur), waarin wordt gesteld dat het 
verslag uiterlijk in juli 2018 ingediend moet worden. Juli 2018 is passender dan januari 2018, 
aangezien dat dichter bij het einde van het marktjaar is (dat loopt van oktober tot september) 
en de Commissie derhalve over meer informatie beschikt om haar beoordeling van de
marktsituatie op te baseren.

Amendement 2127
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk 1 januari 2018: over de 
ontwikkeling van de marktsituatie in de 
suikersector, over passende middelen ter 
versterking van de sector, over de 
gevolgen en de haalbaarheid van 
afschaffing van de huidige quotaregeling 
en over de toekomst van de sector na 
2020, met bijzondere aandacht voor de 
noodzaak een billijk contractueel stelsel 
en een stelsel voor het melden van 
suikerprijzen te hanteren, eventueel 
vergezeld van passende voorstellen;

Or. fr
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Amendement 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk 31 december 2018: over de 
ontwikkeling van de marktsituatie in de 
suikersector, met name over de mogelijke 
toepassing van de maatregelen als bedoeld 
in de artikelen 104 tot en met 107 na 
afloop van de productiequotaregeling.

Or. es

Amendement 2129
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk 31 december 2013: over de 
ontwikkeling van de marktsituatie in de 
suikersector.

Or. en

Amendement 2130
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) jaarlijks: over het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid in de landbouwproductie 
en de landbouw- en voedselketen.

Or. es
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Motivering

In diverse resoluties en verklaringen van het EP is naar voren gebracht dat er, om het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid van landbouwproductie te kunnen waarborgen, 
geen sprake mag zijn van oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen. Het is zinloos te werken aan de kracht van producenten zolang er 
sprake is van concurrentieverstorende knelpunten en oneerlijke handelspraktijken vanuit het 
oogpunt van de landbouw en voedselvoorzieningsketen niet effectief worden aangepakt.

Amendement 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk op 31 december 2017: over 
de ontwikkeling van de markt voor melk 
en zuivelproducten en, indien nodig, over 
maatregelen die genomen moeten worden 
voor een geleidelijke afschaffing van de 
quotaregeling.

Or. es

Motivering

Hiermee sluit de tekst aan op het voorstel om de melkquotaregeling te handhaven.

Amendement 2132
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uiterlijk 31 december 2013: over de 
ontwikkeling van de marktsituatie in de 
wijnsector.

Or. en
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Amendement 2133
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 – alinea 1 bis (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 aanplantrechten in de 
wijnsector dient de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2013 een voorstel in voor de 
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 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 158 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 158 bis
Mededelingen in de sector ethylalcohol

1. Voor de producten van de sector 
ethylalcohol delen de lidstaten de 
volgende gegevens mee aan de 
Commissie:
a) de productie van ethylalcohol uit 
landbouwproducten in hectoliters zuivere 
alcohol, uitgesplitst naar het gebruikte 
voor alcoholbereiding geschikte product;
b) de afzet van ethylalcohol uit 
landbouwproducten in hectoliters zuivere 
alcohol, uitgesplitst naar de verschillende 
sectoren van bestemming;
c) de aan het einde van het voorafgaande 
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jaar in hun land beschikbare voorraden 
ethylalcohol uit landbouwproducten;
d) ramingen betreffende de productie in 
het lopende jaar.
De nadere bepalingen voor deze 
mededelingen en meer bepaald de 
frequentie ervan en de definitie van de 
sectoren van bestemming, worden door de 
Commissie, middels 
uitvoeringshandelingen, vastgesteld.
2. Op basis van de in lid 1 bedoelde 
gegevens en andere beschikbare 
informatie stelt de Commissie, middels 
uitvoeringshandelingen en zonder de 
assistentie van het in artikel 323, lid 1, 
bedoelde comité, een EU-balans op inzake
de voorziening van de markt voor 
ethylalcohol uit landbouwproducten voor 
het voorafgaande jaar, en een raming van 
die balans voor het lopende jaar.
De EU-voorzieningsbalans bevat eveneens 
gegevens over ethylalcohol die niet uit 
landbouwproducten is verkregen. De 
precieze inhoud en de nadere bepalingen 
voor het verzamelen van die gegevens 
worden door de Commissie, middels 
uitvoeringshandelingen, vastgesteld.
Voor de toepassing van dit lid wordt onder 
"ethylalcohol die niet uit 
landbouwproducten is verkregen" 
verstaan producten van de GN-codes 
2207, 2208 90 91 en 2208 90 99 die niet 
zijn verkregen uit een in bijlage I bij het 
Verdrag genoemd specifiek 
landbouwproduct.
3. De Commissie deelt de in lid 2 bedoelde 
voorzieningsbalansen aan de lidstaten 
mee.

Or. en
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Amendement 2135
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiële middelen die overeenkomstig de 
voorwaarden en de procedure zoals 
bedoeld in punt 14 van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer, worden overgeheveld uit de reserve 
voor crises in de landbouwsector, worden 
ten bate van de maatregelen waarop deze 
verordening van toepassing is en die ten 
uitvoer worden gelegd onder 
omstandigheden die buiten het kader van 
de normale marktontwikkelingen vallen, 
beschikbaar gesteld voor het jaar of de 
jaren waarvoor aanvullende steun vereist 
is.

Financiële middelen die overeenkomstig de 
voorwaarden en de procedure zoals 
bedoeld in punt 14 van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer worden overgeheveld uit de reserve 
voor crises in de landbouwsector, worden 
ten bate van uitgaven in het kader van het
onderhavige deel, hoofdstuk I,
beschikbaar gesteld voor het jaar of de 
jaren waarvoor aanvullende steun vereist 
is.

Or. en

Motivering

Financiële middelen uit de reserve voor crises mogen uitsluitend beschikbaar worden gesteld 
voor de mechanismen als bedoeld in de artikelen 154 tot en met 156 van de iGMO inzake 
uitzonderlijke maatregelen.

Amendement 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiële middelen die overeenkomstig de 
voorwaarden en de procedure zoals 
bedoeld in punt 14 van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 

Financiële middelen die overeenkomstig de 
voorwaarden en de procedure zoals 
bedoeld in punt 14 van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
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begrotingszaken en een goed financieel 
beheer, worden overgeheveld uit de reserve 
voor crises in de landbouwsector, worden 
ten bate van de maatregelen waarop deze 
verordening van toepassing is en die ten 
uitvoer worden gelegd onder 
omstandigheden die buiten het kader van 
de normale marktontwikkelingen vallen, 
beschikbaar gesteld voor het jaar of de 
jaren waarvoor aanvullende steun vereist 
is.

begrotingszaken en een goed financieel 
beheer worden overgeheveld uit de reserve 
voor crises in de landbouwsector, worden 
ten bate van uitgaven in het kader van het 
onderhavige deel, hoofdstuk I, en die ten 
uitvoer worden gelegd onder 
omstandigheden die buiten het kader van 
de normale marktontwikkelingen vallen, 
beschikbaar gesteld voor het jaar of de 
jaren waarvoor aanvullende steun vereist 
is.

Or. en

Motivering

Financiële middelen uit de reserve voor crises mogen uitsluitend beschikbaar worden gesteld 
voor de mechanismen als bedoeld in de artikelen 154 tot en met 156 van de iGMO inzake 
uitzonderlijke maatregelen. Deze maatregelen beperken de mogelijkheden van de Commissie 
om op een crisis te reageren niet, maar waarborgen dat de middelen gebruikt worden voor 
maatregelen die verder gaan dan het gebruikelijke marktbeheer, en waarin in andere delen 
van de iGMO is voorzien.

Amendement 2137
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiële middelen die overeenkomstig de 
voorwaarden en de procedure zoals 
bedoeld in punt 14 van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer, worden overgeheveld uit de reserve 
voor crises in de landbouwsector, worden 
ten bate van de maatregelen waarop deze 
verordening van toepassing is en die ten 
uitvoer worden gelegd onder 
omstandigheden die buiten het kader van 
de normale marktontwikkelingen vallen, 
beschikbaar gesteld voor het jaar of de 

Financiële middelen die overeenkomstig de 
voorwaarden en de procedure zoals 
bedoeld in punt 14 van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer worden overgeheveld uit de reserve 
voor crises in de landbouwsector, worden 
ten bate van de maatregelen waarop deze 
verordening van toepassing is en die ten 
uitvoer worden gelegd onder 
omstandigheden die buiten het kader van 
de normale marktontwikkelingen vallen of 
in het geval dat de referentieprijzen, als 
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jaren waarvoor aanvullende steun vereist 
is.

bedoeld in artikel 7, lid 2, een sterke 
stijging van de productiekosten laten zien,
beschikbaar gesteld voor het jaar of de 
jaren waarvoor aanvullende steun vereist 
is.

Or. fr

Amendement 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt vast onder welke 
omstandigheden er sprake is van een 
"ernstige marktcrisis" die het nemen van 
uitzonderlijke maatregelen in aanvulling 
op de gebruikelijke publieke en 
particuliere maatregelen voor 
marktbeheer en de automatische 
beschikbaarheid van financiële middelen 
uit de reserve voor crises rechtvaardigt.

Or. es

Amendement 2139
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen worden met name 
aldus overgeheveld voor uitgaven in het 
kader van:

Schrappen

(a) deel II, titel I, hoofdstuk I;
(b) deel III, hoofdstuk VI, en
(c) het onderhavige deel, hoofdstuk I.

Or. en
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Motivering

Financiële middelen uit de reserve voor crises mogen uitsluitend beschikbaar worden gesteld 
voor de mechanismen als bedoeld in de artikelen 154 tot en met 156 van de iGMO inzake 
uitzonderlijke maatregelen.

Amendement 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen worden met name 
aldus overgeheveld voor uitgaven in het 
kader van:

Schrappen

(a) deel II, titel I, hoofdstuk I;
(b) deel III, hoofdstuk VI, en
(c) het onderhavige deel, hoofdstuk I.

Or. en

Amendement 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deel III, hoofdstuk VI, en Schrappen

Or. en

Amendement 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) deel II, titel I, hoofdstuk II, secties 
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3 en 4.

Or. es

Amendement 2143
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) deel II, titel I, hoofdstuk II, secties 
3 en 4. 

Or. it

Amendement 2144
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) deel II, titel I, hoofdstuk II, secties 
3 en 4. 

Or. it

Amendement 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) deel II, titel I, hoofdstuk II, sectie 
3.

Or. es
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Amendement 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen en in afwijking 
van de tweede alinea van het onderhavige 
artikel besluiten dat voor bepaalde 
onder b) van die alinea bedoelde uitgaven 
geen financiële middelen mogen worden 
overgeheveld indien die uitgaven worden 
gedaan in het kader van het gebruikelijke 
marktbeheer. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Financiële middelen uit de reserve voor crises mogen uitsluitend beschikbaar worden gesteld 
voor de mechanismen als bedoeld in de artikelen 154 tot en met 156 van de iGMO inzake 
uitzonderlijke maatregelen.

Amendement 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen en in afwijking 
van de tweede alinea van het onderhavige 
artikel besluiten dat voor bepaalde 
onder b) van die alinea bedoelde uitgaven 
geen financiële middelen mogen worden 
overgeheveld indien die uitgaven worden 
gedaan in het kader van het gebruikelijke 
marktbeheer. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 

Schrappen
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overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Or. en

Amendement 2148
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen en in afwijking 
van de tweede alinea van het onderhavige 
artikel besluiten dat voor bepaalde 
onder b) van die alinea bedoelde uitgaven 
geen financiële middelen mogen worden 
overgeheveld indien die uitgaven worden 
gedaan in het kader van het gebruikelijke 
marktbeheer. Deze uitvoeringshandeling 
wordt overeenkomstig de in artikel 162, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om in afwijking van de tweede 
alinea van het onderhavige artikel
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 160, inhoudende 
dat voor bepaalde onder b) van die alinea 
bedoelde uitgaven geen financiële 
middelen worden overgeheveld indien die 
uitgaven worden gedaan in het kader van 
het gebruikelijke marktbeheer.

Or. de

Amendement 2149
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 160 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in deze verordening bedoelde gedelegeerde 
handelingen wordt met ingang van de 
inwerkingtredingsdatum van deze 
verordening verleend voor onbepaalde tijd.

(2) De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in deze verordening bedoelde gedelegeerde 
handelingen wordt met ingang van de 
inwerkingtredingsdatum van deze 
verordening verleend voor een periode van 
vijf jaar. De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het verstrijken van 
de periode van vijf jaar een verslag op 
over de wijze waarop zij de bevoegdheid 
tot vaststelling van gedelegeerde 
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handelingen heeft uitgeoefend. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt met 
nieuwe termijnen van vijf jaar verlengd 
indien het Europees Parlement en de 
Raad uiterlijk drie maanden voor het 
einde van een periode een dergelijke 
verlenging goedkeuren.
Het daartoe strekkende besluit wordt door 
het Europees Parlement bij absolute 
meerderheid van stemmen en door de 
Raad met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen genomen.

Or. de

Motivering

Het Europees Parlement moet de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie actief 
bekrachtigen, zodat voorkomen wordt dat het Parlement een interne strijd moet leveren om 
zijn wetgevingsbevoegdheden terug te krijgen.

Amendement 2150
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 160 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in deze verordening bedoelde gedelegeerde 
handelingen wordt met ingang van de 
inwerkingtredingsdatum van deze 
verordening verleend voor onbepaalde tijd.

(2) De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in deze verordening bedoelde gedelegeerde 
handelingen wordt met ingang van de 
inwerkingtredingsdatum van deze 
verordening verleend voor een periode van 
vijf jaar.

De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het verstrijken van de 
periode van vijf jaar een verslag op over 
de wijze waarop zij de bevoegdheid tot 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
heeft uitgeoefend. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt 
stilzwijgend met nieuwe termijnen van vijf 
jaar verlengd, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 
maanden voor het einde van een periode 
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tegen verlenging verzet.

Or. de

Amendement 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 162 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5, lid 4, derde alinea, van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
toepassing.

Or. es

Motivering

Deze aanvulling schept voor de lidstaten een grotere juridische duidelijkheid.

Amendement 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bepalingen van Verordening
(EU) nr. [COM(2010) 799] blijven 
evenwel van toepassing:

De volgende bepalingen van Verordening
(EG) nr. 1234/2007 blijven evenwel van 
toepassing:

Or. es
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Amendement 2153
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bepalingen van Verordening
(EU) nr. [COM(2010) 799] blijven 
evenwel van toepassing:

De volgende bepalingen van Verordening
(EG) nr. 1234/2007 blijven evenwel van 
toepassing:

Or. en

Amendement 2154
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bepalingen van Verordening
(EU) nr. [COM(2010) 799] blijven 
evenwel van toepassing:

De volgende bepalingen van Verordening
(EG) nr. 1234/2007 blijven evenwel van 
toepassing:

Or. fr

Amendement 2155
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bepalingen van Verordening
(EU) nr. [COM(2010) 799] blijven 
evenwel van toepassing:

De volgende bepalingen van Verordening
(EG) nr. 1234/2007 blijven evenwel van 
toepassing:

Or. pl
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Amendement 2156
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat de suikersector betreft: titel I van 
deel II, artikel 248, de artikelen 260, 261 
en 262, en deel II van bijlage III, tot het 
einde van het verkoopseizoen voor suiker 
2014/2015 op 30 september 2015;

(a) wat de suikersector betreft: alle 
bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 en alle bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen tot het einde van 
het verkoopseizoen voor suiker 2014/2015 
op 30 september 2015; artikel 51 van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 is met 
ingang van 1 januari 2014 niet meer van 
toepassing.

Or. fr

Amendement 2157
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat de suikersector betreft: titel I van 
deel II, artikel 248, de artikelen 260, 261 
en 262, en deel II van bijlage III, tot het 
einde van het verkoopseizoen voor suiker 
2014/2015 op 30 september 2015;

(a) wat de suikersector betreft: alle 
bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 en alle gerelateerde 
uitvoeringsverordeningen tot het einde 
van het verkoopseizoen voor suiker 
2014/2015 op 30 september 2015;

Or. en

Amendement 2158
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat de wijnsector betreft: wat de
suikersector betreft: titel I van deel II, 

(a) wat de suikersector betreft: alle 
bepalingen van Verordening (EG) 
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artikel 248, de artikelen 260, 261 en 262, 
en deel II van bijlage III, tot het einde van 
het verkoopseizoen voor suiker 2014/2015 
op 30 september 2015;

nr. 1234/2007 en alle gerelateerde 
uitvoeringsbepalingen tot het einde van 
het verkoopseizoen voor suiker 2014/2015 
op 30 september 2015;

Or. pl

Amendement 2159
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat de suikersector betreft: titel I van 
deel II, artikel 248, de artikelen 260, 261 
en 262, en deel II van bijlage III, tot het 
einde van het verkoopseizoen voor suiker
2014/2015 op 30 september 2015;

(a) wat de suikersector betreft: titel I van 
deel II, artikel 248, de artikelen 260, 261 
en 262, en deel II van bijlage III, tot het 
einde van het verkoopseizoen voor suiker
2016/2017 op 30 september 2017;

Or. en

Motivering

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

Amendement 2160
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat de suikersector betreft: titel I van 
deel II, artikel 248, de artikelen 260, 261
en 262, en deel II van bijlage III, tot het 
einde van het verkoopseizoen voor suiker
2014/2015 op 30 september 2015;

(a) wat de suikersector betreft: titel I van 
deel II, artikel 248, de artikelen 260, 261 
en 262, en deel II van bijlage III, tot het 
einde van het verkoopseizoen voor suiker
2016/2017 op 30 september 2017;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 2161
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat de suikersector betreft: titel I van 
deel II, artikel 248, de artikelen 260, 261 
en 262, en deel II van bijlage III, tot het 
einde van het verkoopseizoen voor suiker 
2014/2015 op 30 september 2015;

(a) wat de suikersector betreft: na een 
effectbeoordeling door de Europese 
Commissie met betrekking tot de mondiale 
markten voor zowel suikerbieten als 
suikerriet, titel I van deel II, artikel 248, de 
artikelen 260, 261 en 262, en deel II van 
bijlage III, tot het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2014/2015 op 
30 september 2015, of tot uiterlijk eind 
2020, indien dat noodzakelijk is op grond 
van uit de effectbeoordeling blijkende 
buitengewone omstandigheden, waarbij 
tevens de invoertarieven op suikerriet 
worden afgeschaft;

Or. en

Amendement 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in hoofdstuk III van titel I van 
deel II vastgestelde bepalingen 
betreffende de regeling ter beperking van 
de melkproductie, tot en met 
31 maart 2015;

Schrappen

Or. es
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Motivering

De huidige melkquotaregeling moet van kracht blijven. De totale melkproductie in de EU 
moet niet kunnen toenemen.

Amendement 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in hoofdstuk III van titel I van 
deel II vastgestelde bepalingen 
betreffende de regeling ter beperking van 
de melkproductie, tot en met 
31 maart 2015;

Schrappen

Or. es

Motivering

Deze schrapping is noodzakelijk om de tekst te laten aansluiten op het voorstel om de 
melkquotaregeling te handhaven.

Amendement 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) wat de wijnsector betreft: Schrappen
i) de artikelen 82 tot en met 87 met 
betrekking tot de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde oppervlakten die nog niet zijn 
gerooid en met betrekking tot de in 
artikel 83, lid 1, bedoelde oppervlakten die 
nog niet zijn geregulariseerd, totdat deze 
oppervlakten zijn gerooid of 
geregulariseerd,
ii) de in subsectie II van sectie V van 
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hoofdstuk III van titel I van deel II 
bedoelde overgangsregeling inzake 
aanplantrechten, tot 31 december 2015, 
of, voor zover nodig en ter uitvoering van 
door de lidstaten op grond van artikel 89, 
lid 5, genomen besluiten, tot en met 
31 december 2018;

Or. es

Motivering

De huidige regeling voor aanplantrechten en het algemene EU-productieplafond moeten 
gehandhaafd blijven.

Amendement 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de in subsectie II van sectie V van 
hoofdstuk III van titel I van deel II 
bedoelde overgangsregeling inzake 
aanplantrechten, tot 31 december 2015, 
of, voor zover nodig en ter uitvoering van 
door de lidstaten op grond van artikel 89, 
lid 5, genomen besluiten, tot en met 
31 december 2018;

Schrappen

Or. fr

Amendement 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de in subsectie II van sectie V van 
hoofdstuk III van titel I van deel II 
bedoelde overgangsregeling inzake 
aanplantrechten, tot 31 december 2015, 
of, voor zover nodig en ter uitvoering van 

Schrappen
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door de lidstaten op grond van artikel 89, 
lid 5, genomen besluiten, tot en met 
31 december 2018;

Or. fr

Motivering

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

Amendement 2167
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) artikel 293, eerste en tweede alinea, tot 
het einde van het verkoopseizoen voor 
suiker 2013/2014;

(e) artikel 182, lid 3, eerste en tweede 
alinea, tot het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2013/2014;

Or. fr

Amendement 2168
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 – lid 1 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) artikel 293, eerste en tweede alinea, tot 
het einde van het verkoopseizoen voor 
suiker 2013/2014;

(e) artikel 182, lid 3, eerste en tweede 
alinea, tot het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2018/2019;

Or. fr
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Amendement 2169
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 165 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op de suikersector betrekking 
hebbende bepalingen van de artikelen 7, 
16 en 101 en van bijlage III worden 
evenwel pas van toepassing na het einde 
van het verkoopseizoen voor suiker 
2014/2015 op 1 oktober 2015.

Voor de suikersector geldt evenwel: 

a) De artikelen 7, 16 en 17 bis en bijlage 
III zijn pas van toepassing vanaf het begin 
van het verkoopseizoen voor suiker 
2015/2016 op 1 oktober 2015.
b) De op de suikersector betrekking 
hebbende bepalingen van de 
artikelen 106, 107, 108 en 113 ter en Deel 
II, Titel II, hoofdstuk III, sectie 3 bis, zijn, 
onverminderd het bepaalde in artikel 158, 
letter b bis, pas van toepassing na het 
einde van het verkoopseizoen 2019/2020 
op 1 oktober 2020.

Or. fr

Amendement 2170
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 165 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op de suikersector betrekking 
hebbende bepalingen van de artikelen 7, 
16 en 101 en van bijlage III worden 
evenwel pas van toepassing na het einde 
van het verkoopseizoen voor suiker 
2014/2015 op 1 oktober 2015.

Voor de graansector geldt evenwel:

a) De artikelen 7, 16 en 17 bis en bijlage 
III zijn pas van toepassing vanaf het begin 
van het verkoopseizoen voor suiker 
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2015/2016 op 1 oktober 2015;
b) De op de suikersector betrekking 
hebbende bepalingen van de 
artikelen 106, 107, 108 en 113 ter en Deel 
II, Titel II, hoofdstuk III, sectie 3 bis, zijn, 
onverminderd het bepaalde in artikel 158, 
letter b bis, pas van toepassing na het 
einde van het verkoopseizoen voor suiker 
2019/2020 op 1 oktober 2020.

Or. pl

Amendement 2171
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 165 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op de suikersector betrekking hebbende 
bepalingen van de artikelen 7, 16 en 101 en 
van bijlage III worden evenwel pas van 
toepassing na het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2014/2015 op 
1 oktober 2015.

De op de suikersector betrekking hebbende 
bepalingen van de artikelen 7, 16 en 17 bis
en van bijlage III zijn evenwel pas van 
toepassing vanaf het begin van het 
verkoopseizoen voor suiker 2015/2016 op 
1 oktober 2015.

De op de suikersector betrekking 
hebbende bepalingen van de 
artikelen 106, 107, 108 en 113 ter en Deel 
II, Titel II, hoofdstuk III, sectie 3 bis[C1], 
zijn, onverminderd het bepaalde in 
artikel 158, letter b bis, pas van toepassing 
na het einde van het verkoopseizoen voor 
suiker 2019/2020 op 1 oktober 2020.

Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt voorkomen dat er op één verkoopseizoen twee verschillende 
rechtskaders van toepassing zijn, en wordt dus gezorgd voor de nodige juridische 
duidelijkheid en marktstabiliteit. Er wordt in detail aangegeven welke horizontale bepalingen 
wanneer van toepassing zijn, vandaar de verwijzing naar de verschillende artikelen voor de 
periode vanaf 2015 en de periode vanaf 2020.
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Amendement 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 165 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op de suikersector betrekking hebbende
bepalingen van de artikelen 7, 16 en 101 
en van bijlage III worden evenwel pas van 
toepassing na het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2014/2015 op 
1 oktober 2015.

Het op de suikersector betrekking 
hebbende artikel 101 is evenwel pas van 
toepassing na het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2019/2020 op 
1 oktober 2020.

Or. es

Motivering

Wij zijn van mening dat artikel 101 van toepassing dient te worden op het moment dat de 
suikerquotaregeling afloopt, te weten aan het einde van het verkoopseizoen 2019/2020.

Amendement 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 165 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op de suikersector betrekking hebbende 
bepalingen van de artikelen 7, 16 en 101 en 
van bijlage III worden evenwel pas van 
toepassing na het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2014/2015 op 
1 oktober 2015.

De op de suikersector betrekking hebbende 
bepalingen van de artikelen 7, 16 en 101 en 
van bijlage III zijn evenwel ten minste van 
toepassing tot het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2019/2020 op 
1 oktober 2020.

Or. de
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Amendement 2174
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 165 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op de suikersector betrekking hebbende 
bepalingen van de artikelen 7, 16 en 101 en 
van bijlage III worden evenwel pas van 
toepassing na het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2014/2015 op 
1 oktober 2015.

De op de suikersector betrekking hebbende 
bepalingen van de artikelen 7, 16 en 101 en 
van bijlage III worden evenwel pas van 
toepassing na het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2016/2017 op 
1 oktober 2017.

Or. en

Motivering

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

Amendement 2175
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 165 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op de suikersector betrekking hebbende 
bepalingen van de artikelen 7, 16 en 101 en 
van bijlage III worden evenwel pas van 
toepassing na het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2014/2015 op 
1 oktober 2015.

De op de suikersector betrekking hebbende 
bepalingen van de artikelen 7, 16 en 101 en 
van bijlage III worden evenwel pas van 
toepassing na het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2016/2017 op 
1 oktober 2017.

Or. en

Motivering

Een verlenging van de quotaregeling met twee jaar staat garant voor een zachte landing voor 
de sector. De verlenging dient te worden beperkt tot twee jaar om het concurrentievermogen 
van de suikersector te kunnen vergroten.
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Amendement 2176
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 165 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op de suikersector betrekking 
hebbende bepalingen van de artikelen 7, 
16 en 101 en van bijlage III worden 
evenwel pas van toepassing na het einde 
van het verkoopseizoen voor suiker 
2014/2015 op 1 oktober 2015.

De bepalingen van artikel 7 en 16 worden 
evenwel pas van toepassing na het einde 
van het verkoopseizoen voor suiker 
2014/2015 op 1 oktober 2015.

Or. fr

Motivering

Rekening houdend met de huidige bepalingen voor de suikersector die gelden tot 
30 september 2015 en met de belangrijkste elementen van de iGMO voor suiker, waaronder 
referentieprijzen en steun voor particuliere opslag, die moeten worden verlengd tot 2020.

Amendement 2177
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 165 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op de suikersector betrekking 
hebbende bepalingen van de artikelen 7, 
16 en 101 en van bijlage III worden 
evenwel pas van toepassing na het einde 
van het verkoopseizoen voor suiker 
2014/2015 op 1 oktober 2015.

De bepalingen van artikel 7 en 16 worden 
evenwel pas van toepassing na het einde 
van het verkoopseizoen voor suiker 
2014/2015 op 1 oktober 2015.

Or. pl
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Amendement 2178
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V –

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ex 1204 99 15 – hennepzaad als zaaigoed

Or. fr

Amendement 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX –

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

0714201
Bataten (zoete aardappelen), vers, geheel, 
bestemd voor menselijke consumptie

Or. it

Amendement 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XXI –

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ruwe alcohol met een 
alcoholvolumegehalte lager dan 96% die 
de organoleptische kenmerken van de 
voor de productie ervan gebruikte 
grondstoffen behoudt, wordt aangemerkt 
als ethylalcohol in de zin van punt 1, mits 
deze ruwe alcohol na verdere verwerking 
in de handel wordt gebracht of wordt 
gebruikt als ethylalcohol in de zin van 
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punt 1.

Or. de

Amendement 2181
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

I bis BEPALINGEN BETREFFENDE 
OVERDRACHTEN VAN SUIKER- OF 
ISOGLUCOSEQUOTA 
OVEREENKOMSTIG 
ARTIKEL 101 DUODECIES
I
Voor de toepassing van deze bijlage wordt 
verstaan onder:
a) "fusie van ondernemingen": de 
samenvoeging van twee of meer 
ondernemingen tot één enkele 
onderneming;
b) "vervreemding van een onderneming": 
de overdracht of de overneming van het 
vermogen van een onderneming die over 
quota beschikt aan of door een of meer 
ondernemingen;
c) "vervreemding van een fabriek": de 
eigendomsoverdracht, aan een of meer 
ondernemingen, van een technische 
eenheid die alle voor de vervaardiging van 
het betrokken product benodigde 
installaties omvat, waardoor de productie 
van de overdragende onderneming geheel 
of gedeeltelijk wordt overgenomen;
d) "verhuur van een fabriek": de 
overeenkomst van huur en verhuur van 
een technische eenheid die alle voor de 
suikerproductie benodigde installaties 
omvat, welke overeenkomst met het oog 
op exploitatie van die eenheid voor een 
aaneengesloten periode van ten minste 
drie verkoopseizoenen wordt gesloten met 
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een in dezelfde lidstaat als de betrokken 
fabriek gevestigde onderneming, waarbij 
de partijen zich ertoe verbinden deze 
overeenkomst niet te beëindigen vóór het 
einde van het derde verkoopseizoen, mits 
na de inwerkingtreding van de huur en 
verhuur de onderneming die de betrokken 
fabriek huurt, ten aanzien van haar 
gehele productie kan worden beschouwd 
als een enkele suikerproducerende 
onderneming.
II
1. In geval van fusie of vervreemding van 
suikerproducerende ondernemingen en in 
geval van vervreemding van een 
suikerfabriek worden de quota als volgt 
gewijzigd:
a) in geval van fusie van 
suikerproducerende ondernemingen kent 
de lidstaat aan de door de fusie ontstane 
onderneming een quotum toe dat gelijk is 
aan de som van de quota die vóór de fusie 
waren toegekend aan de gefuseerde 
suikerproducerende ondernemingen;
b) in geval van vervreemding van een 
suikerproducerende onderneming kent de 
lidstaat het quotum van de overgenomen 
onderneming voor de productie van suiker 
toe aan de overnemende onderneming; 
wanneer er verschillende overnemende 
ondernemingen zijn, vindt de toekenning 
plaats naar evenredigheid van de 
productiehoeveelheid suiker die door elk 
van deze ondernemingen wordt 
overgenomen;
c) in geval van vervreemding van een 
suikerfabriek verlaagt de lidstaat het 
quotum van de onderneming die de 
eigendom van de fabriek overdraagt, met 
de overgedragen productiehoeveelheid en 
verhoogt hij het quotum van de 
suikerproducerende onderneming of 
ondernemingen die de betrokken fabriek 
koopt of kopen, met de aldus afgetrokken 
hoeveelheid, zulks in voorkomend geval 
naar evenredigheid van de door elk van 
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die ondernemingen overgenomen 
productiehoeveelheid.
2. In geval van bedrijfsbeëindiging, onder 
andere dan de in lid 1 bedoelde 
omstandigheden, van een 
suikerproducerende onderneming kan de 
lidstaat het quotum of het deel van het 
quotum dat door deze bedrijfsbeëindiging 
vrijkomt, toekennen aan een of meer 
suikerproducerende ondernemingen.
3. Bij verhuur van een fabriek die 
toebehoort aan een suikerproducerende 
onderneming, kan de lidstaat het quotum 
van de onderneming die deze fabriek 
verhuurt, verlagen en het van het quotum 
afgetrokken gedeelte toekennen aan de 
onderneming die de fabriek huurt om er 
suiker te produceren.
Indien de verhuur tijdens de in sectie I, 
onder d), bedoelde periode van drie 
verkoopseizoenen wordt beëindigd, wordt 
de aanpassing van het quotum die heeft 
plaatsgevonden krachtens de eerste alinea 
van dit punt, door de lidstaat ingetrokken 
met terugwerkende kracht tot het tijdstip 
waarop zij in werking is getreden. Eindigt 
de verhuur echter als gevolg van 
overmacht, dan hoeft de lidstaat de 
aanpassing niet in te trekken.
4. Wanneer een suikerproducerende 
onderneming niet langer de 
verplichtingen kan nakomen die zij 
krachtens de EU-wetgeving ten aanzien 
van de betrokken suikerbieten- of 
suikerrietproducenten heeft, en zulks door 
de bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaat is geconstateerd, kan deze lidstaat 
het betrokken gedeelte van het quotum 
voor één of meer verkoopseizoenen aan 
één of meer suikerproducerende 
ondernemingen toekennen, in 
voorkomend geval naar evenredigheid 
van de overgenomen 
productiehoeveelheid.
III
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In geval van fusie of vervreemding van 
isoglucoseproducerende ondernemingen 
en in geval van vervreemding van een 
isoglucoseproducerende fabriek kan de 
lidstaat de betrokken quota voor de 
productie van isoglucose toekennen aan 
een of meer ondernemingen die al dan 
niet over een productiequotum 
beschikken.
IV
De in de secties II en III bedoelde 
maatregelen mogen slechts worden 
genomen indien:
a) met het belang van elk van de 
betrokken partijen rekening wordt 
gehouden;
b) de betrokken lidstaat van oordeel is dat 
deze maatregelen kunnen bijdragen tot 
een structuurverbetering in de sectoren 
suikerbieten- of suikerrietteelt en 
suikerproductie;
c) zij betrekking hebben op 
ondernemingen die op hetzelfde 
grondgebied zijn gevestigd waarvoor het 
quotum in bijlage III ter is vastgesteld.
V
Wanneer de fusie of vervreemding 
plaatsvindt tussen 1 oktober en 30 april 
van het volgende jaar, worden de in de 
secties II en III bedoelde maatregelen van 
kracht voor het lopende verkoopseizoen.
Wanneer de fusie of vervreemding 
plaatsvindt tussen 1 mei en 30 september 
van hetzelfde jaar, worden de in de secties 
II en III bedoelde maatregelen van kracht 
voor het volgende verkoopseizoen.
VI
Bij toepassing van de secties II en III 
deelt de lidstaat de aangepaste quota aan 
de Commissie mee uiterlijk 15 dagen na 
afloop van de desbetreffende in sectie V 
genoemde periode.

Or. pl
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Amendement 2182
Mariya Gabriel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel I bis: Definities met betrekking tot de 
suikersector
"Voltijdraffinaderij": een productie-
eenheid:
a) waarvan de enige activiteit bestaat in de 
raffinage van ingevoerde ruwe rietsuiker; 
en
b) die wat betreft suiker de raffinage van 
ingevoerde ruwe rietsuiker niet 
combineert met enige andere activiteit.
Een productie-eenheid die in het 
verkoopseizoen 2004/2005 ten minste 
15.000 ton ingevoerde ruwe rietsuiker 
heeft geraffineerd wordt eveneens 
aangemerkt als voltijdraffinaderij.

Or. en

Amendement 2183
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel IV – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "Volwassen runderen": runderen die ten 
minste 8 maanden oud zijn.

2. "Volwassen runderen": runderen die ten 
minste 12 maanden oud zijn.

Or. en
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Amendement 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel IV – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "Volwassen runderen": runderen die ten 
minste 8 maanden oud zijn.

2. "Volwassen runderen": runderen die ten 
minste 12 maanden oud zijn.

Or. pl

Motivering

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny.
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Amendement 2185
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel IV – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "Volwassen runderen": runderen die ten 
minste 8 maanden oud zijn.

2. "Volwassen runderen": runderen die ten 
minste 12 maanden oud zijn.

Or. lt

Amendement 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "Honing" of "honig": de natuurlijke 1. "Honing" of "honig": de natuurlijke 
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zoete stof die door de bijensoort Apis 
mellifera wordt bereid uit bloemennectar of 
uit afscheidingsproducten van levende 
plantendelen of uitscheidingsproducten van 
plantensapzuigende insecten op de levende 
plantendelen, welke grondstoffen door de 
bijen worden vergaard, verwerkt door 
vermenging met eigen specifieke stoffen, 
gedeponeerd, gedehydreerd, en in de 
honingraten opgeslagen en achtergelaten 
om te rijpen.

zoete stof die door de bijensoort Apis 
mellifera wordt bereid uit bloemennectar of 
uit afscheidingsproducten van levende 
plantendelen of uitscheidingsproducten van 
plantensapzuigende insecten op de levende 
plantendelen, welke grondstoffen door de 
bijen worden vergaard, verwerkt door 
vermenging met eigen specifieke stoffen, 
gedeponeerd, gedehydreerd, en in de 
honingraten opgeslagen en achtergelaten 
om te rijpen. Honing bestaat hoofdzakelijk 
uit diverse suikers, met name fructose en 
glucose, en andere stoffen zoals 
organische zuren, enzymen en vaste 
deeltjes ten gevolge van het vergaren van 
de honing, waaronder stuifmeel, waarbij 
geen van die stoffen en vaste deeltjes 
aangemerkt wordt als ingrediënt van 
honing.

Or. es

Amendement 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "Honing" of "honig": de natuurlijke 
zoete stof die door de bijensoort Apis 
mellifera wordt bereid uit bloemennectar of 
uit afscheidingsproducten van levende 
plantendelen of uitscheidingsproducten van 
plantensapzuigende insecten op de levende 
plantendelen, welke grondstoffen door de 
bijen worden vergaard, verwerkt door 
vermenging met eigen specifieke stoffen, 
gedeponeerd, gedehydreerd, en in de 
honingraten opgeslagen en achtergelaten 
om te rijpen.

1. "Honing" of "honig": de natuurlijke 
zoete stof die door de bijensoort Apis 
mellifera wordt bereid uit bloemennectar of 
uit afscheidingsproducten van levende 
plantendelen of uitscheidingsproducten van 
plantensapzuigende insecten op de levende 
plantendelen, welke grondstoffen door de 
bijen worden vergaard, verwerkt door 
vermenging met eigen specifieke stoffen, 
gedeponeerd, gedehydreerd, en in de 
honingraten opgeslagen en achtergelaten 
om te rijpen. Honing bestaat hoofdzakelijk 
uit diverse suikers, met name fructose en 
glucose, en andere stoffen zoals 
organische zuren, enzymen en vaste 
deeltjes ten gevolge van het vergaren van 
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de honing, waaronder stuifmeel, waarbij 
geen van die stoffen en vaste deeltjes 
aangemerkt wordt als ingrediënt van 
honing.

Or. es

Motivering

Met deze aanvulling op de definitie van honing worden voor wat betreft de beschrijving van 
het product de puntjes op de i gezet. Het is nodig specifiek te verwijzen naar de basisstoffen 
waaruit honing bestaat.

Amendement 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onder "producten van de bijenteelt" 
wordt verstaan honing, bijenwas, 
koninginnengelei, propolis of pollen.

2. Onder "producten van de bijenteelt" 
wordt verstaan honing, bijenwas, 
koninginnengelei, propolis en pollen.

"Bijenwas": vetachtige natuurlijke stof, 
afkomstig uit de wasklieren van werkbijen 
van de soort Apis mellifera, gebruikt voor 
het maken van honingraten.
"Koninginnengelei": natuurlijke 
substantie, afgescheiden uit de voedersap-
en kaakklieren van de werkbijen van de 
soort Apis mellifera, bedoeld om de larven 
en de koninginnebij te voeden, waaraan 
geen andere stoffen mogen worden 
toegevoegd.
"Propolis": substantie afkomstig van 
bepaalde planten, door de werkbijen van 
de soort Apis mellifera verzameld en 
tezamen met hun eigen afscheiding 
(voornamelijk was en speeksel) gebruikt 
als kitmateriaal.
"Pollen": compacte substantie, min of 
meer bolvormig, bestaande uit 
stuifmeelklompjes afkomstig van de 
meeldraden van bloemen, nectar en 
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speeksel, door werkbijen van de soort Apis 
mellifera door middel van mechanische 
handelingen van hun achterpoten 
omgevormd tot pollenkorrels om te 
worden opgeslagen en bewaard in de korf, 
waaraan geen andere substantie mag 
worden toegevoegd.
"Bijenbrood": stuifmeelklompjes, door de 
bijen in de cellen van een honingraat 
opgeslagen, die op natuurlijke wijze zijn 
getransformeerd door de werking van 
enzymen en micro-organismen, soms 
omhuld met honing. 

Or. es

Motivering

Het is van groot belang producten van de bijenteelt te definiëren.

Amendement 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onder "producten van de bijenteelt" 
wordt verstaan honing, bijenwas, 
koninginnengelei, propolis of pollen.

2. Onder "producten van de bijenteelt" 
wordt verstaan honing, bijenwas, 
koninginnengelei, propolis en pollen.

Or. es

Amendement 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Producten van de bijenteelt moeten 
op EU-niveau gedefinieerd worden:
– Koninginnengelei:
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een uit de voedersap- en kaaklieren van 
de werkbijen van de soort Apis mellifera 
afgescheiden natuurlijke substantie die 
hoofdzakelijk gebruikt wordt om de larven 
en de koninginnebij te voeden. Een vers, 
natuurlijk en onbewerkt product, dat 
gefilterd mag worden (ultrafiltratie niet 
toegestaan), maar waaraan geen andere 
stoffen mogen worden toegevoegd.
– Stuifmeelkorrels:
door werkbijen van de soort Apis 
mellifera verzameld stuifmeel dat, 
samengekleefd met honing en/of nectar 
en speeksel, aan de achterpootjes wordt 
meegenomen en voor de bijenkolonie als 
bron van eiwit fungeert. Een natuurlijk 
product zonder toevoegingen, dat wordt 
gewonnen bij de ingang van de korf.
– Bijenbrood:
door bijen in de cellen van een honingraat 
opgeslagen stuifmeelklompjes die een 
natuurlijk gistingsproces ondergaan door 
de aanwezigheid van enzymen en 
commensale flora, en die door de 
voedsterbijen worden gebruikt om larven 
te voeden. Bijenbrood mag behalve was 
afkomstig van de cellen van de 
honingraat geen toevoegingen bevatten.
– Bijenwas:
uitsluitend uit afscheiding uit de 
wasklieren van werkbijen van de soort 
Apis mellifera bestaande substantie, 
gebruikt voor de bouw van honingraten.
– Propolis:
hars van zuiver natuurlijke en 
plantaardige oorsprong, door de 
werkbijen van de soort Apis mellifera 
verzameld uit bepaalde plantaardige 
bronnen en vermengd met eigen 
afscheiding (voornamelijk was en 
speeksel) om te worden gebruikt om de 
korf te beschermen.
– Bijengif:
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afscheiding uit de gifklier van de bij, door 
bijen gebruikt om de korf tegen aanvallers 
te verdedigen.

Or. en

Amendement 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Definities van producten van de 
bijenteelt
– Koninginnengelei:
een uit de voedersap- en kaaklieren van 
de werkbijen van de soort Apis mellifera 
afgescheiden natuurlijke substantie die 
hoofdzakelijk gebruikt wordt om de larven 
en de koninginnebij te voeden. Een vers, 
natuurlijk en onbewerkt product, dat 
gefilterd mag worden (ultrafiltratie niet 
toegestaan), maar waaraan geen andere 
stoffen mogen worden toegevoegd.
– Stuifmeelkorrels:
door werkbijen van de soort Apis 
mellifera verzameld stuifmeel dat, 
samengekleefd met honing en/of nectar 
en speeksel, aan de achterpootjes wordt 
meegenomen en voor de bijenkolonie als 
bron van eiwit fungeert. Een natuurlijk 
product zonder toevoegingen, dat wordt 
gewonnen bij de ingang van de korf.
– Bijenbrood:
door bijen in de cellen van een honingraat 
opgeslagen stuifmeelklompjes die een 
natuurlijk gistingsproces ondergaan door 
de aanwezigheid van enzymen en 
commensale flora, en die door de 
voedsterbijen worden gebruikt om larven 
te voeden. Bijenbrood mag behalve was 
afkomstig van de cellen van de 
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honingraat geen toevoegingen bevatten.
– Bijenwas:
uitsluitend uit afscheiding uit de 
wasklieren van werkbijen van de soort 
Apis mellifera bestaande substantie, 
gebruikt voor de bouw van honingraten.
– Propolis:
hars van zuiver natuurlijke en 
plantaardige oorsprong, door de 
werkbijen van de soort Apis mellifera 
verzameld uit bepaalde plantaardige 
bronnen en vermengd met eigen 
afscheiding (voornamelijk was en 
speeksel) om te worden gebruikt om de 
korf te beschermen.
– Bijengif:
afscheiding uit de gifklier van de bij, door 
bijen gebruikt om de korf tegen aanvallers 
te verdedigen.

Or. en

Amendement 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Definities van producten van de 
bijenteelt
– Koninginnengelei:
een uit de voedersap- en kaaklieren van 
de werkbijen van de soort Apis mellifera 
afgescheiden natuurlijke substantie die 
hoofdzakelijk gebruikt wordt om de larven 
en de koninginnebij te voeden. Een vers, 
natuurlijk en onbewerkt product, dat 
gefilterd mag worden (ultrafiltratie niet 
toegestaan), maar waaraan geen andere 
stoffen mogen worden toegevoegd.
– Stuifmeelkorrels:
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door werkbijen van de soort Apis 
mellifera verzameld stuifmeel dat, 
samengekleefd met honing en/of nectar 
en speeksel, aan de achterpootjes wordt 
meegenomen en voor de bijenkolonie als 
bron van eiwit fungeert. Een natuurlijk 
product zonder toevoegingen, dat wordt 
gewonnen bij de ingang van de korf.
– Bijenbrood:
door bijen in de cellen van een honingraat 
opgeslagen stuifmeelklompjes die een 
natuurlijk gistingsproces ondergaan door 
de aanwezigheid van enzymen en 
commensale flora, en die door de 
voedsterbijen worden gebruikt om larven 
te voeden. Bijenbrood mag behalve was 
afkomstig van de cellen van de 
honingraat geen toevoegingen bevatten.
– Bijenwas:
uitsluitend uit afscheiding uit de 
wasklieren van werkbijen van de soort 
Apis mellifera bestaande substantie, 
gebruikt voor de bouw van honingraten.
– Propolis:
hars van zuiver natuurlijke en 
plantaardige oorsprong, door de 
werkbijen van de soort Apis mellifera 
verzameld uit bepaalde plantaardige 
bronnen en vermengd met eigen 
afscheiding (voornamelijk was en 
speeksel) om te worden gebruikt om de 
korf te beschermen.
– Bijengif:
afscheiding uit de gifklier van de bij, door 
bijen gebruikt om de korf tegen aanvallers 
te verdedigen.

Or. en
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Amendement 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "Bijenwas": vetachtige natuurlijke 
stof, afkomstig uit de wasklieren van 
werkbijen van de soort Apis mellifera, 
gebruikt voor het maken van honingraten.

Or. es

Amendement 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. "Koninginnengelei": natuurlijke 
substantie, afgescheiden uit de voedersap-
en kaakklieren van de werkbijen van de 
soort Apis mellifera, bedoeld om de larven 
en de koninginnebij te voeden, waaraan 
geen andere stoffen mogen worden 
toegevoegd.

Or. es

Amendement 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. "Propolis": substantie 
afkomstig van bepaalde planten, door de 
werkbijen van de soort Apis mellifera 
verzameld en tezamen met hun eigen 
afscheiding (voornamelijk was en 
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speeksel) gebruikt als kitmateriaal.

Or. es

Amendement 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. "Pollen": compacte 
substantie, min of meer bolvormig, 
bestaande uit stuifmeelklompjes afkomstig 
van de meeldraden van bloemen, nectar 
en speeksel, door werkbijen van de soort 
Apis mellifera door middel van 
mechanische handelingen van hun 
achterpoten omgevormd tot pollenkorrels 
om te worden opgeslagen en bewaard in 
de korf, waaraan geen andere substantie 
mag worden toegevoegd.

Or. es

Amendement 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel VIII – punt 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 sexies. "Bijenbrood": 
stuifmeelklompjes, door de bijen in de 
cellen van een honingraat opgeslagen, die 
op natuurlijke wijze zijn getransformeerd 
door de werking van enzymen en micro-
organismen, soms omhuld met honing. 

Or. es
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Amendement 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Bijlage III bis (nieuw)

Bijlage III bis

SCHEMA'S VAN DE UNIE VOOR DE INDELING VAN GESLACHTE DIEREN, ALS 
BEDOELD IN ARTIKEL 20 bis

A: EU-indelingsschema voor geslachte volwassen runderen

I. Definities

De volgende definities zijn van toepassing:

1. "heel geslacht dier": het hele geslachte dier na het uitbloeden, het ontdoen van de 
ingewanden en het villen;

2. "half geslacht dier": het product dat verkregen wordt door het scheiden van het in punt 
1 bedoelde hele geslachte dier in twee symmetrische delen door het midden van alle 
hals-, rug-, lende- en staartwervels en door het midden van het borstbeen en het bekken.

II. Categorieën

De geslachte dieren worden verdeeld in de volgende categorieën:

A: vlees van minder dan twee jaar oude, niet-gecastreerde mannelijke dieren;
B: vlees van andere niet-gecastreerde mannelijke dieren;
C: vlees van gecastreerde mannelijke dieren;
D: vlees van dieren die gekalfd hebben;
E: vlees van andere vrouwelijke dieren.

III. Indeling

De geslachte dieren worden ingedeeld na beoordeling van achtereenvolgens:

1. Bevleesdheid, als volgt gedefinieerd:

Vorm van profielen van het geslachte dier, in het bijzonder de hoogwaardige delen (stomp, 
rug en schouder)

Bevleesdheids
klasse

Omschrijving

S
Superieur

Alle profielen uiterst rond; uitzonderlijke spierontwikkeling met 
dubbele spieren (type dikbil)

E Alle profielen rond tot zeer rond; uitzonderlijke spierontwikkeling
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Uitstekend
U
Zeer goed

Profielen over het geheel rond; sterke spierontwikkeling

R
Goed

Over het geheel rechte profielen; goede spierontwikkeling

O
Matig

Profielen recht tot hol; middelmatige spierontwikkeling

P
Gering

Alle profielen hol tot zeer hol; beperkte spierontwikkeling

2. Vetheid, als volgt gedefinieerd:

Hoeveelheid vet aan de buitenkant van het geslachte dier en aan de binnenzijde van de 
borstholte

Vetklasse Omschrijving
1
Gering

Geen of zeer weinig vetbedekking

2
Licht

Lichte vetbedekking; spieren nog bijna overal zichtbaar

3
Middelmatig

Behalve op stomp en schouder zijn de spieren bijna overal bedekt 
met vet; lichte vetafzettingen in de borstholte

4
Sterk vervet

Spieren bedekt met vet, echter op stomp en schouder nog 
gedeeltelijk zichtbaar; enige duidelijke vetafzettingen in de 
borstholte

5
Zeer sterk 
vervet

Geslacht dier totaal met vet afgedekt; sterke vetafzettingen in de 
borstholte

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

B: EU-indelingsschema voor geslachte varkens

I. Definitie

"geslacht varken": het geslachte dier, na verbloeding en verwijdering van de ingewanden, 
geheel of in twee helften verdeeld.

II. Indeling

Geslachte varkens worden ingedeeld volgens hun geschatte aandeel mager vlees en worden 
dienovereenkomstig in categorieën ingedeeld:

Klasse Mager vlees als percentage van het gewicht van het geslachte dier
S 60 of meer (*)
E 55 of meer
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U 50 of meer, maar minder dan 55
R 45 of meer, maar minder dan 50
O 40 of meer, maar minder dan 45
P minder dan 40
(*) [De lidstaten mogen voor op hun grondgebied geslachte varkens een aparte klasse 
invoeren van 60% mager vlees of meer, aangegeven met de letter S.]

C: EU-indelingsschema voor geslachte schapen

I. Definitie

Voor "hele geslachte schapen" en "halve geslachte schapen" gelden de definities van punt 
A.I.

II. Categorieën

De geslachte dieren worden verdeeld in de volgende categorieën:

A: geslachte schapen van minder dan twaalf maanden;
B: overige geslachte schapen.

III. Indeling

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

2. In afwijking van punt 1 kunnen de lidstaten, voor lammeren met een slachtgewicht van 
minder dan 13 kg, door de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen, vastgesteld 
zonder toepassing van de in artikel 162, lid 2 of lid 3, bedoelde procedure, worden 
gemachtigd om de onderstaande indelingscriteria te hanteren:

a) slachtgewicht;
b) kleur van het vlees;
c) vetbedekking.

Or. en

Amendement 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Voorstel voor een verordening
Bijlage III bis (nieuw)

BIJLAGE III bis

NATIONALE EN REGIONALE QUOTA VOOR DE PRODUCTIE VAN SUIKER, 
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ISOGLUCOSE EN INULINESTROOP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 101 NONIES
(in ton)

Lidstaat of regio
(1)

Suiker
(2)

Isoglucose
(3)

Inulinestroop
(4)

België 676.235,0 114.580,2 0
Bulgarije 0 89.198,0
Tsjechië 372.459,3
Denemarken 372.383,0
Duitsland 2.898.255,7 56.638,2
Ierland 0
Griekenland 158.702,0 0
Spanje 498.480,2 53.810,2
Frankrijk (continentaal Frankrijk) 3.004.811,15 0
Franse overzeese departementen 432.220,05
Italië 508.379,0 32.492,5
Letland 0
Litouwen 90.252,0
Hongarije 105.420,0 220.265,8
Nederland 804.888,0 0 0
Oostenrijk 351.027,4
Polen 1.405.608,1 42.861,4
Portugal (vasteland) 100.000,0 12.500,0
Autonome regio Azoren 9.953,0
Roemenië 104.688,8 0
Slovenië 0
Slowakije 112.319,5 68.094,5
Finland 80.999,0 0
Zweden 293.186,0
Verenigd Koninkrijk 1.056.474,0 0

TOTAAL 13.336.741,2 690.440,8 0

Or. pt

Amendement 2200
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Bijlage III bis (nieuw)

BIJLAGE III bis

NATIONALE EN REGIONALE QUOTA VOOR DE PRODUCTIE VAN SUIKER, 
ISOGLUCOSE EN INULINESTROOP, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 101 NONIES

(in ton)
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Lidstaat of regio 2014/15 2015/16
suiker isoglucose inuline-

stroop
suiker isoglucose inuline-

stroop
België 676.235,0 114.580,2 0 676.235,0 120.309,2 0
Bulgarije 0 89.198,0 0 93.657,9
Tsjechië 372.459,3 372.459,3
Denemarken 372.383,0 372.383,0
Duitsland 2.898.255,7 56.638,2 2.898.255,7 59.470,1
Ierland 0 0
Griekenland 158.702,0 0 158.702,0 0
Spanje 498.480,2 53.810,2 498.480,2 56.500,7
Frankrijk (continentaal 
Frankrijk)

3.004.811,15 0 3.004.811,15 0

Franse overzeese 
departementen

432.220,05 432.220,05

Italië 508.379,0 32.492,5 508.379,0 34.117,1
Letland 0 0
Litouwen 90.252,0 90.252,0
Hongarije 105.420,0 220.265,8 105.420,0 231.279,1
Nederland 804.888,0 0 0 804.888,0 0 0
Oostenrijk 351.027,4 351.027,4
Polen 1.405.608,1 42.861,4 1.405.608,1 45.004,5
Portugal (vasteland) 0 12.500,0 0 13.125
Autonome regio Azoren 9.953,0 9.953,0
Roemenië 104.688,8 0 104.688,8 0
Slovenië 0 0
Slowakije 112.319,5 68.094,5 112.319,5 71.499,2
Finland 80.999,0 0 80.999,0
Zweden 293.186,0 293.186,0
Verenigd Koninkrijk 1.056.474,0 0 1.056.474,0
Totaal 13.336.741,2 690.440,8 0 13.336.741,2 724.962,8 0

Lidstaat of regio 2016/17 2017/18
suiker isoglucose inuline-

stroop
suiker isoglucose inuline-

stroop
België 676.235,0 126.324,7 0 676.235,0 132.640,9 0
Bulgarije 0 98.340,8 0 103.257,8
Tsjechië 372.459,3 372.459,3
Denemarken 372.383,0 372.383,0
Duitsland 2.898.255,7 62.443,6 2.898.255,7 65.565,8
Ierland 0 0
Griekenland 158.702,0 0 158.702,0 0
Spanje 498.480,2 59.325,7 498.480,2 62.292,0
Frankrijk (continentaal 
Frankrijk)

3.004.811,15 0 3.004.811,15 0

Franse overzeese 
departementen

432.220,05 432.220,05

Italië 508.379,0 35.823,0 508.379,0 37.614,1
Letland 0 0
Litouwen 90.252,0 90.252,0
Hongarije 105.420,0 242.843,0 105.420,0 254.985,2
Nederland 804.888,0 0 0 804.888,0 0 0
Oostenrijk 351.027,4 351.027,4
Polen 1.405.608,1 47.254,7 1.405.608,1 49.617,4
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Portugal (vasteland) 0 13.781,25 0 14.470,3
Autonome regio Azoren 9.953,0 9.953,0
Roemenië 104.688,8 0 104.688,8 0
Slovenië 0 0
Slowakije 112.319,5 75.074,2 112.319,5 78.827,9
Finland 80.999,0 80.999,0
Zweden 293.186,0 293.186,0
Verenigd Koninkrijk 1.056.474,0 1.056.474,0
Totaal 13.336.741,2 761.211,0 0 13.336.741,2 799.271,5 0

Lidstaat of regio 2018/19 2019/2020
suiker isoglucose inuline-

stroop
suiker isoglucose inuline-

stroop
België 676.235,0 139.272,9 0 676.235,0 146.236,6 0
Bulgarije 0 108.420,7 0 113.841,8
Tsjechië 372.459,3 372.459,3
Denemarken 372.383,0 372.383,0
Duitsland 2.898.255,7 68.844,1 2.898.255,7 72.286,3
Ierland 0 0
Griekenland 158.702,0 0 158.702,0 0
Spanje 498.480,2 65.406,6 498.480,2 68.677,0
Frankrijk (continentaal 
Frankrijk)

3.004.811,15 0 3.004.811,15 0

Franse overzeese 
departementen

432.220,05 432.220,05

Italië 508.379,0 39.494,8 508.379,0 41.469,6
Letland 0 0
Litouwen 90.252,0 90.252,0
Hongarije 105.420,0 267.734,5 105.420,0 281.121,2
Nederland 804.888,0 0 0 804.888,0 0 0
Oostenrijk 351.027,4 351.027,4
Polen 1.405.608,1 52.098,3 1.405.608,1 54.703,2
Portugal (vasteland) 0 15.193,8 0 15.953,5
Autonome regio Azoren 9.953,0 9.953,0
Roemenië 104.688,8 0 104.688,8 0
Slovenië 0 0
Slowakije 112.319,5 82.769,3 112.319,5 86.907,8
Finland 80.999,0 80.999,0
Zweden 293.186,0 293.186,0
Verenigd Koninkrijk 1.056.474,0 1.056.474,0
Totaal 13.336.741,2 839.235,1 0 13.336.741,2 881.196,9 0

Or. en
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Motivering

Zonder productiequota zal het gebruik van isoglucose door de voedingsmiddelenindustrie 
naar verwachting oplopen tot ongeveer 50% van het totale gebruik van zoetstoffen. Als de 
quotaregeling met ingang van het verkoopseizoen 2019/20 komt te vervallen, is het redelijk 
voor de markt een periode van geleidelijke aanpassing vast te stellen. Om ernstige 
marktverstoringen en tekorten in de voorziening te voorkomen en een soepele aanpassing van 
de markten (zachte landing) te bevorderen, moeten de quota voor isoglucose in de periode 
van 2014/15 tot 2019/20 met 5% per jaar worden verhoogd.

Amendement 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV bis (nieuw)

Bijlage IV bis

Nationale quota als bedoeld in artikel 20 novodecies

Nationale quota: hoeveelheden (ton) per tijdvak van twaalf maanden per lidstaat:

Lidstaat 2014/2015 – 2019/2020

BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
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PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Motivering

Deze bijlage dient om de tekst in overeenstemming te brengen met de amendementen die ertoe 
strekken de melkquota te handhaven. Het quotum van Spanje is aangepast om aan de 
binnenlandse consumptievraag te kunnen voldoen.

Amendement 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV bis (nieuw)

Bijlage IV bis

Nationale melkquota
(in ton)

Lidstaat 2014/2015 – 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
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MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Motivering

Wij stellen voor de quotaregeling voor melk tot het verkoopseizoen 2019/2020 te handhaven. 
Er moet derhalve ook een bijlage worden opgenomen met de nationale quota.

Amendement 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV bis (nieuw)

BIJLAGE IV bis

Nationale quota: hoeveelheden (ton) per tijdvak van twaalf maanden per lidstaat

Lidstaat
België 3.602.114,910
Bulgarije 1.049.517,616
Tsjechië 2.935.144,857
Denemarken 4.847.909,473
Duitsland 30.318.928,750
Estland 692.926,049
Ierland 5.784.422,236
Griekenland 879.614,757
Spanje 6.557.555,445
Frankrijk 26.371.231,277
Italië 11.288.542,866
Cyprus 155.658,792
Letland 781.132,698
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Litouwen 1.827.638,981
Luxemburg 292.754,310
Hongarije 2.133.404,521
Malta 52.205,729
Nederland 12.050.492,655
Oostenrijk 2.992.728,488
Polen 10.055.797,056
Portugal 2.088.904,546
Roemenië 3.277.196,478
Slovenië 618.173,380
Slowakije 1.115.756,221
Finland 2.619.044,220
Zweden 3.594.029,658
Verenigd Koninkrijk 15.896.704,566

Or. pt

Amendement 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel I – punt I – alinea 2 – onder B – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B) categorie Z: runderen die ten minste 8 
maanden oud zijn, maar jonger zijn dan 
12 maanden

B) categorie Z: runderen die ten minste 8
en ten hoogste 12 maanden oud zijn

Or. it
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Amendement 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel II – punt 1 – alinea 2 – onder a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) na de eventuele behandelingen als 
bedoeld in bijlage VII, deel I, punt B, een 
effectief alcoholvolumegehalte van ten 
minste 8,5% vol., mits deze wijn 
uitsluitend afkomstig is van druiven die 
zijn geoogst in de wijnbouwzones A en B 
zoals bedoeld in het aanhangsel bij deze 
bijlage, en van ten minste 9% vol. voor de 
overige wijnbouwzones;

(a) na de eventuele behandelingen als 
bedoeld in bijlage VII, deel I, punt B, een 
effectief alcoholvolumegehalte van ten 
minste 4,5% vol.:

Or. en

Motivering

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.

Amendement 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel II – punt 1 – alinea 2 – onder b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer hij een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding heeft, in 
afwijking van het doorgaans geldende 
minimale effectieve alcoholvolumegehalte 
en na de eventuele behandelingen zoals 
bedoeld in bijlage VII, deel I, punt B, een 
effectief alcoholvolumegehalte van ten 

Schrappen
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minste 4,5% vol.;

Or. en

Amendement 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel II – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van het bepaalde onder b) 
worden "Tokaji eszencia" en "Tokajská 
esencia" als wijn beschouwd.

In afwijking van het bepaalde onder a) 
worden "Tokaji eszencia" en "Tokajská 
esencia" als wijn beschouwd.

Or. en

Amendement 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel II – punt 1 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder "wijn met een verlaagd 
alcoholgehalte" wordt verstaan wijn die 
valt onder de definitie in de eerste alinea 
en waarvan het alcoholgehalte is verlaagd 
met behulp van technische middelen 
overeenkomstig artikel 60, lid 4, en die 
een alcoholpercentage heeft van ten 
minste 0,5%.
Onder "alcoholvrije wijn" wordt verstaan 
wijn die valt onder de definitie in de eerste 
alinea en waarvan het alcoholgehalte is 
verlaagd met behulp van technische 
middelen overeenkomstig artikel 60, lid 4, 
en die een alcoholpercentage heeft van 
minder dan 0,5%.

Or. en

Motivering

Om de ontwikkeling van de markt voor wijn met een verlaagd alcoholpercentage en 
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alcoholvrije wijn te stimuleren moeten er nieuwe categorieën worden ingevoerd voor wijn die 
wordt geproduceerd door middel van technologieën waarmee het alcoholpercentage van wijn 
kan worden verlaagd. Door categorieën te creëren voor wijn met een verlaagd 
alcoholpercentage en alcoholvrije wijn is het mogelijk wijnen die met behulp van deze 
technologieën worden geproduceerd in de handel te brengen als "wijn met een verlaagd
alcoholpercentage" of "alcoholvrije wijn", waardoor meer duidelijkheid zal ontstaan, 
consumenten grotere keuzemogelijkheden zullen krijgen en een positieve bijdrage wordt 
geleverd aan de innovatie en groei op dit belangrijke gebied.

Amendement 2209
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel II – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Onder "crémant" wordt verstaan 
witte of rosé mousserende kwaliteitswijn 
met een beschermde oorsprongsbenaming 
of met een geografische aanduiding van 
een derde land, die geproduceerd is onder 
de volgende omstandigheden:
a) de druiven zijn manueel geoogst;
b) de wijn is verkregen door persing van 
volledige of afgeriste druiven. De 
verkregen hoeveelheid most mag 
hoogstens 100 liter per 150 kg druiven 
bedragen;
c) het maximumgehalte aan 
zwaveldioxide bedraagt niet meer dan 150 
mg/l;
d) het suikergehalte bedraagt minder dan 
50 g/l;
e) de wijn is mousserend gemaakt door 
een tweede alcoholische vergisting op fles;
f) de wijn is vanaf de samenstelling van de 
cuvée ten minste negen maanden in één 
en hetzelfde productiebedrijf zonder 
onderbreking in contact geweest met de 
droesem;
g) de wijn is van de wijnmoer gescheiden 
door degorgering.
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De benaming "crémant" wordt op de 
etiketten van mousserende 
kwaliteitswijnen vermeld in combinatie 
met de naam van de geografische eenheid 
die ten grondslag ligt aan het 
afgebakende gebied van de beschermde 
oorsprongsbenaming of de geografische 
aanduiding van het betrokken derde land.
Het bepaalde in de eerste alinea onder a) 
en in de tweede alinea is niet van 
toepassing op producenten die voor 
1 maart 1986 een handelsmerk hebben 
laten inschrijven met daarin het woord 
"crémant".

Or. fr

Motivering

Definities zijn basisinformatie en moeten deel uitmaken van het basisbesluit.

Amendement 2210
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel III – paragraaf 2 – letter a – punt xiv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(xiv bis) wrongel;

Or. en

Amendement 2211
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel III – paragraaf 2 – letter a – punt xiv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(xiv ter) zure room;

Or. en
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Amendement 2212
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel III – paragraaf 2 – letter a – punt xiv quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(xiv quater) rjaženka (benaming van een 
specifiek Lets product);

Or. en

Amendement 2213
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel III – paragraaf 2 – letter a – punt xiv quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(xiv quinquies) rūgušpiens (benaming van 
een specifiek Lets product).

Or. en

Amendement 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel V – afdeling II – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Vlees van pluimvee wordt in een van 
de volgende staten in de handel gebracht:
– vers,
– bevroren,
– diepgevroren.

Or. es

Motivering

Het is nodig een verwijzing op te nemen naar de verschillende staten waarin vlees van 
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pluimvee in de handel wordt gebracht, overeenkomstig bijlage XIV van Verordening (EG) 
nr. 1234/2007. Dit is een van de belangrijkste dingen waar de consumenten om hebben 
gevraagd.

Amendement 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI bis (nieuw) – Deel V bis (nieuw)

Amendement van het Parlement

Bijlage VI – Deel V bis (nieuw)

Deel V bis. Eieren van kippen van de soort Gallus gallus

I. Toepassingsgebied

(1) De bepalingen van dit deel zijn van toepassing op het in de handel brengen in de 
Gemeenschap van in de Gemeenschap geproduceerde, uit derde landen ingevoerde of voor 
uitvoer uit de Gemeenschap bestemde eieren.

(2) De lidstaten kunnen vrijstelling verlenen van de toepassing van de in dit deel van de 
bijlage opgenomen voorschriften, uitgezonderd punt III, onder 3, voor eieren die door de 
producent rechtstreeks aan de eindverbruiker worden verkocht:

a) in de productie-inrichting, of

b) op een lokale openbare markt of bij huis-aan-huisverkoop in het productiegebied van de 
betrokken lidstaat.

Indien een dergelijke vrijstelling wordt verleend, moet elke producent kunnen kiezen of hij 
de vrijstelling al dan niet toepast. Indien de vrijstelling wordt toegepast, mogen de eieren 
niet worden ingedeeld naar kwaliteit en gewicht.

De lidstaat kan overeenkomstig de nationale wetgeving de definitie van de termen lokale 
openbare markt, huis-aan-huisverkoop en productiegebied bepalen.

II. Indeling naar kwaliteit en gewicht

(1) De eieren worden ingedeeld in de volgende kwaliteitsklassen:

– Klasse A of verse eieren,
– Klasse B.

(2) Eieren van klasse A worden ook ingedeeld naar gewicht. Indeling naar gewicht wordt 
echter niet geëist voor eieren die worden geleverd aan de levensmiddelen- en de niet-
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levensmiddelenindustrie.

(3) Eieren van klasse B worden uitsluitend geleverd aan de levensmiddelen- en de niet-
levensmiddelenindustrie.

III. Het merken van eieren

(1) Eieren van klasse A worden gemerkt met de producentencode.

Eieren van klasse B worden gemerkt met de producentencode en/of met een andere 
vermelding.

De lidstaten kunnen eieren van klasse B die uitsluitend op hun grondgebied in de handel 
worden gebracht evenwel vrijstellen van deze eis.

(2) Het merken van de eieren overeenkomstig het bepaalde in lid 1 vindt plaats in de 
productie-inrichting of in het eerste pakstation waaraan de eieren worden geleverd.

(3) Eieren die door de producent aan de eindverbruiker worden verkocht op een lokale 
openbare markt in het productiegebied van de betrokken lidstaat, worden gemerkt 
overeenkomstig punt 1.

De lidstaten kunnen evenwel producenten met minder dan 50 legkippen vrijstellen van deze 
eis, op voorwaarde dat de naam en het adres van de producent worden vermeld op het 
verkooppunt.

IV. Invoer van eieren

(1) Op verzoek van de betrokken lidstaten voert de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen die zonder de toepassing van artikel 162, lid 2 of 3 worden 
vastgesteld een evaluatie uit van de handelsnormen voor eieren in derde landen die eieren 
uitvoeren. Deze evaluatie heeft betrekking op de voorschriften voor het merken en voor de 
etikettering, de houderijmethoden en de controles en de uitvoering ervan. Als de Commissie 
van oordeel is dat er voldoende zekerheid is over de gelijkwaardigheid van de toegepaste 
voorschriften met de communautaire regelgeving, mogen de uit de betrokken landen 
ingevoerde eieren worden gemerkt met een registratienummer dat gelijkwaardig is aan de 
producentencode.

(2) Zo nodig voert de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen die zonder de 
toepassing van artikel 162, lid 2 of lid 3 worden vastgesteld onderhandelingen met de 
betrokken derde landen om te bepalen hoe de zekerheid als bedoeld in punt 1 geboden kan 
worden, en sluit met het oog daarop overeenkomsten.

(3) Indien niet de nodige zekerheid kan worden geboden ten aanzien van de 
gelijkwaardigheid van de voorschriften, moet op de uit het betrokken derde land ingevoerde 
eieren een code worden aangebracht aan de hand waarvan het land van oorsprong kan 
worden vastgesteld en moet daarop worden vermeld dat de houderijmethode "niet-
gespecificeerd" is.
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Or. fr

Amendement 2216
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel VI – Tabel – Deel A

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vetgroep Verkoopbenamingen Productcategorieën

Definities Aanvullende beschrijving van de 
categorie met een aanduiding van het 

vetgehalte in gewichtspercenten

A. Melkvetten 1. Boter Het product met een melkvetgehalte van 
ten minste 80% en minder dan 90% en 
een gehalte aan water van ten hoogste 
16% en aan droge en vetvrije, van melk 
afkomstige stof van ten hoogste 2%.

Producten in de vorm van een 
vaste of kneedbare emulsie, 
voornamelijk van het type water 
in olie, die uitsluitend van melk 
en/of van bepaalde 
zuivelproducten zijn afgeleid en 
waarvan het vet het essentiële 
valoriserende bestanddeel is. 

2. 3/4 boter (*) Het product met een melkvetgehalte van 
ten minste 60% en ten hoogste 62%.

Andere bij de bereiding 
benodigde stoffen mogen evenwel 
worden toegevoegd, mits deze 
stoffen niet gebruikt worden voor 
volledige of gedeeltelijke 
vervanging van een van de 
melkbestanddelen

3. Halfvolle boter (**) Het product met een melkvetgehalte van 
ten minste 39% en ten hoogste 41%.

4. Melkvetproduct X% Het product met de volgende 
melkvetgehalten:

- minder dan 39%;

- meer dan 41% en minder dan 60%;

- meer dan 62% en minder dan 80%.

Amendement

Vetgroep Verkoopbenamingen Productcategorieën

Definities Aanvullende beschrijving van de 
categorie met een aanduiding van het 



PE494.489v01-00 84/93 AM\909523NL.doc

NL

vetgehalte in gewichtspercenten

A. Melkvetten 1. Boter Het product met een melkvetgehalte van 
ten minste 80% en minder dan 90% en 
een gehalte aan water van ten hoogste 
16% en aan droge en vetvrije, van melk 
afkomstige stof van ten hoogste 2%.

Producten in de vorm van een 
vaste of kneedbare emulsie, 
voornamelijk van het type water 
in olie, die uitsluitend van melk 
en/of van bepaalde 
zuivelproducten zijn afgeleid en 
waarvan het vet het essentiële 
valoriserende bestanddeel is. 
Andere bij de bereiding 
benodigde stoffen mogen evenwel 
worden toegevoegd, mits deze 
stoffen niet gebruikt worden voor 
volledige of gedeeltelijke 
vervanging van een van de 
melkbestanddelen

2. Boter X% vet Het product met een melkvetgehalte van 
ten minste 39% en minder dan 80%.

3. Melkvetproduct X% Het product met een melkvetgehalte van 
minder dan 39%.

Or. en

Motivering

Op te nemen in de tabel onder bijlage VI – deel VI, alinea 6, onder b).

Amendement 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI bis (nieuw)

Bijlage VI bis

Referentievetgehalte

Lidstaat Referentievetgehalte (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
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IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Motivering

Deze bijlage met betrekking tot het referentievetgehalte is nodig om de tekst in 
overeenstemming te brengen met het voorstel om de melkquotaregeling te handhaven.

Amendement 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI bis (nieuw)

BIJLAGE VI BIS

REFERENTIEVETGEHALTE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 105 SEPTIES

Lidstaat g/kg

België 36,91
Bulgarije 39,10
Tsjechië 42,10
Denemarken 43,68
Duitsland 40,11
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Estland 43,10
Griekenland 36,10
Spanje 36,37
Frankrijk 39,48
Ierland 35,81
Italië 36,88
Cyprus 34,60
Letland 40,70
Litouwen 39,90
Luxemburg 39,17
Hongarije 38,50
Nederland 42,36
Oostenrijk 40,30
Polen 39,00
Portugal 37,30
Roemenië 38,50
Slovenië 41,30
Slowakije 37,10
Finland 43,40
Zweden 43,40
Verenigd Koninkrijk 39,70

Or. pt

Amendement 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel I – afdeling B – paragraaf 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor druiven, gedeeltelijk gegiste 
druivenmost of jonge, nog gistende wijn: 
door toevoeging van sucrose,
geconcentreerde druivenmost of 
gerectificeerde geconcentreerde 
druivenmost;

(a) voor druiven, gedeeltelijk gegiste 
druivenmost of jonge, nog gistende wijn: 
door toevoeging van geconcentreerde 
druivenmost of gerectificeerde 
geconcentreerde druivenmost;

Or. pt
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Amendement 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel I – afdeling B – paragraaf 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor druivenmost: door toevoeging van
sucrose, geconcentreerde druivenmost of 
gerectificeerde geconcentreerde 
druivenmost of door gedeeltelijke 
concentratie, met inbegrip van omgekeerde 
osmose;

(b) voor druivenmost: door toevoeging van 
geconcentreerde druivenmost of 
gerectificeerde geconcentreerde 
druivenmost of door gedeeltelijke 
concentratie, met inbegrip van omgekeerde 
osmose;

Or. pt

Amendement 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel I – afdeling B – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Toevoeging van sacharose als bedoeld 
in punt 1, onder a) en b), mag alleen in de 
vorm van droge suiker, en alleen in de 
volgende gebieden:

Schrappen

(a) wĳnbouwzone A;
(b) wĳnbouwzone B;
(c) wĳnbouwzone C, met uitzondering van 
de wijngaarden in Italië, Griekenland, 
Spanje, Portugal, Cyprus en in de Franse 
departementen die vallen onder de Cours 
d'appel (Hoven van beroep) te:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
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– Bastia.
Voor verrijking door droge suiker mag 
evenwel bij wijze van uitzondering door de 
nationale autoriteiten vergunning worden 
verleend in de hierboven genoemde 
Franse departementen. Frankrijk stelt de 
Commissie en de andere lidstaten 
onverwijld in kennis van dergelijke 
vergunningen.

Or. pt

Amendement 2222
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel I – afdeling C – paragraaf 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Aanzuring en verrijking van eenzelfde 
product sluiten elkaar uit, behoudens 
afwijkingen die de Commissie 
overeenkomstig artikel 59, lid 1, middels 
gedelegeerde handelingen vaststelt, en 
aanzuring en ontzuring van eenzelfde 
product sluiten elkaar eveneens uit.

7. Aanzuring en verrijking van eenzelfde 
product sluiten elkaar uit, behoudens
volgens de in artikel 62, lid 2, bedoelde 
procedure te bepalen afwijkingen, en 
aanzuring en ontzuring van eenzelfde 
product sluiten elkaar eveneens uit.

Or. fr

Motivering

Noodzakelijke wijziging ten gevolge van de wijzigingen in de artikelen 59 en 62.

Amendement 2223
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel I – afdeling C – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk van de in de punten B en C 
genoemde behandelingen, met 
uitzondering van aanzuring en ontzuring 
van wijn, wordt slechts toegestaan indien 
zij in de wijnbouwzone waar de gebruikte 

1. Elk van de in de punten B en C 
genoemde behandelingen, met 
uitzondering van aanzuring en ontzuring 
van wijn, wordt slechts toegestaan indien 
zij in de wijnbouwzone waar de gebruikte 
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verse druiven zijn geoogst, onder 
voorwaarden die de Commissie 
overeenkomstig artikel 59, lid 1, middels 
gedelegeerde handelingen vaststelt, wordt 
uitgevoerd bij de verwerking van verse 
druiven, druivenmost, gedeeltelijk gegiste 
druivenmost of jonge, nog gistende wijn, 
tot wijn of tot een andere voor 
rechtstreekse menselijke consumptie 
bestemde drank uit de sector wijn, met 
uitzondering van mousserende wijn of 
mousserende wijn waaraan koolzuurgas is 
toegevoegd.

verse druiven zijn geoogst wordt 
uitgevoerd bij de verwerking van verse 
druiven, druivenmost, gedeeltelijk gegiste 
druivenmost of jonge, nog gistende wijn, 
tot wijn of tot een andere voor 
rechtstreekse menselijke consumptie 
bestemde drank uit de sector wijn, met 
uitzondering van mousserende wijn of 
mousserende wijn waaraan koolzuurgas is 
toegevoegd.

Or. fr

Amendement 2224
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel I – afdeling C – paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elk van de in de punten 1, 2 en 3 
bedoelde behandelingen moet bij de 
bevoegde autoriteiten worden gemeld.
Hetzelfde geldt voor de hoeveelheden 
geconcentreerde druivenmost,
gerectificeerde geconcentreerde 
druivenmost of sucrose, die natuurlijke of 
rechtspersonen, of groepen personen, met 
name producenten, bottelaars, verwerkers 
en handelaars die de Commissie 
overeenkomstig artikel 59, lid 1, middels 
gedelegeerde handelingen nader 
aanduidt, voor de uitoefening van hun 
beroep, terzelfder tijd en op dezelfde plaats 
in voorraad hebben als verse druiven, 
druivenmost, gedeeltelijk gegiste 
druivenmost of onverpakte wijn. De 
melding van deze hoeveelheden mag 
evenwel worden vervangen door opneming 
ervan in een voorraadregister.

4. Elk van de in de punten 1, 2 en 3 
bedoelde behandelingen moet bij de 
bevoegde autoriteiten worden gemeld.
Hetzelfde geldt voor de hoeveelheden
sucrose, geconcentreerde druivenmost of
gerectificeerde geconcentreerde 
druivenmost, die natuurlijke of 
rechtspersonen, of groepen personen, met 
name producenten, bottelaars, verwerkers 
en handelaars, voor de uitoefening van hun 
beroep, terzelfder tijd en op dezelfde plaats 
in voorraad hebben als verse druiven, 
druivenmost, gedeeltelijk gegiste 
druivenmost of onverpakte wijn. De 
melding van deze hoeveelheden mag 
evenwel worden vervangen door opneming 
ervan in een voorraadregister.

Or. fr



PE494.489v01-00 90/93 AM\909523NL.doc

NL

Motivering

Noodzakelijke wijziging ten gevolge van de wijzigingen in de artikelen 59, 62 en 68.

Amendement 2225
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel II – afdeling C – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het versnijden van wijn van oorsprong uit 
een derde land met wijn uit de Unie en het 
versnijden van wijnen van oorsprong uit 
derde landen in de Unie is verboden.

1. Onder "versnijding" wordt verstaan de 
vermenging van wijn of most van 
verschillende herkomst, verschillende 
wijnstokrassen, verschillende oogstjaren 
of verschillende categorieën wijn of most.
2. Als verschillende categorieën van wĳn 
of most gelden:
a) rode wĳn, witte wĳn, alsmede de most 
of de wĳnen die een van deze 
wĳncategorieën kunnen opleveren;
b) wijn zonder beschermde 
oorsprongsbenaming en/of geografische 
aanduiding, wijn met een beschermde
oorsprongsbenaming en wijn met een 
beschermde geografische aanduiding, 
alsmede de most of de wijnen die een van 
deze wijncategorieën kunnen opleveren.
Voor de toepassing van dit lid wordt 
roséwĳn beschouwd als rode wĳn.
3. Niet als versnĳding geldt:
a) de verrijking door toevoeging van 
geconcentreerde druivenmost of 
gerectificeerde geconcentreerde 
druivenmost;
b) verzoeting.
4. Wijn mag slechts via vermenging of 
versnijding worden verkregen als de 
bestanddelen van dit mengsel of deze 
versnijding de voor het verkrijgen van een 
wijn vastgestelde kenmerken vertonen en 
beantwoorden aan de bepalingen van de 



AM\909523NL.doc 91/93 PE494.489v01-00

NL

onderhavige verordening.
5. Versnijding van witte wijn zonder 
beschermde oorsprongsbenaming en/of 
geografische aanduiding met rode wijn 
zonder beschermde oorsprongsbenaming 
en/of geografische aanduiding levert geen 
roséwijn op, tenzij het eindproduct 
bestemd is voor de bereiding van een 
cuvée als bedoeld in bijlage II, deel III, of 
voor de bereiding van mousserende wijn.
6. Druivenmost of wijn waaraan hars van 
de Aleppo-pijnboom is toegevoegd mag 
niet worden versneden met druivenmost of 
wijn die dit oenologische procedé niet 
heeft ondergaan.
7. Het versnijden van wijn van oorsprong 
uit een derde land met wijn uit de Unie en 
het versnijden van wijnen van oorsprong 
uit derde landen in de Unie is verboden.

Or. fr

Motivering

Definities en beperkende voorwaarden in verband met oenologische procedés zijn 
basisinformatie en moeten daarom deel uitmaken van het basisbesluit.

Amendement 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII bis (nieuw)

Bijlage VII bis

Invoerrechten voor rijst bedoeld in de artikelen 121 ter en 121 quinquies

1. Invoerrechten voor gedopte rijst

a) 30 euro per ton, indien:

i) wordt geconstateerd dat de invoer van gedopte rijst in het afgelopen verkoopseizoen 
meer dan 15% kleiner was dan de in artikel 121 ter, lid 3, eerste alinea, bedoelde jaarlijkse 
referentiehoeveelheid;
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ii) wordt geconstateerd dat de invoer van gedopte rijst in de eerste zes maanden van het 
verkoopseizoen meer dan 15% kleiner was dan de in artikel 121 ter, lid 3, tweede alinea, 
bedoelde halfjaarlijkse referentiehoeveelheid;

b) 42,5 euro per ton, indien:

i) wordt geconstateerd dat de invoer van gedopte rijst in het afgelopen verkoopseizoen 
minder dan 15% kleiner en minder dan 15% groter was dan de in artikel 121 ter, lid 3, 
eerste alinea bedoelde jaarlijkse referentiehoeveelheid;

ii) wordt geconstateerd dat de invoer van gedopte rijst in de eerste zes maanden van het 
verkoopseizoen minder dan 15% kleiner en minder dan 15% groter was dan de in 
artikel 121 ter, lid 3, tweede alinea, bedoelde halfjaarlijkse referentiehoeveelheid;

c) 65 euro per ton, indien:

i) wordt geconstateerd dat de invoer van gedopte rijst in het afgelopen verkoopseizoen 
meer dan 15% groter was dan de in artikel 121 ter, lid 3, eerste alinea, bedoelde jaarlijkse 
referentiehoeveelheid;

ii) wordt geconstateerd dat de invoer van gedopte rijst in de eerste zes maanden van het 
verkoopseizoen meer dan 15% groter was dan de in artikel 121 ter, lid 3, tweede alinea, 
bedoelde halfjaarlijkse referentiehoeveelheid.

2. Invoerrechten voor volwitte rijst

a) 175 euro per ton, indien:

i) wordt geconstateerd dat in de loop van het afgelopen verkoopseizoen meer dan 
387 743 ton halfwitte en volwitte rijst is ingevoerd;

ii) wordt geconstateerd dat in de eerste zes maanden van het verkoopseizoen meer dan 
182 239 ton halfwitte en volwitte rijst is ingevoerd;

b) 145 euro per ton, indien:

i) wordt geconstateerd dat in de loop van het afgelopen verkoopseizoen niet meer dan 
387 743 ton halfwitte en volwitte rijst is ingevoerd;

ii) wordt geconstateerd dat in de eerste zes maanden van het verkoopseizoen niet meer dan 
182 239 ton halfwitte en volwitte rijst is ingevoerd.

Or. es

Motivering

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt hier ingevoegd als bijlage VII bis om 
aan te sluiten op de opneming van de artikelen 121 ter en 121 quinquies met betrekking tot de 
berekening van de invoerrechten voor granen en rijst, overeenkomstig de bepalingen van de 
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huidige verordening.

Amendement 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VII ter 
BASMATIVARIËTEITEN BEDOELD 
IN ARTIKEL 121 quinquies
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Motivering

Bijlage XVIII bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt hier ingevoegd als bijlage IV om aan 
te sluiten op de opneming van artikel 121 quinquies met betrekking tot de berekening van de 
invoerrechten voor Basmati-rijst, overeenkomstig de bepalingen van de huidige verordening.


