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Amendement 97
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 291, 295-300, 1602, 1605,
1611, 1624, 1627 en 1628

Voorstel voor een verordening
Artikel 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten erkennen 
producentenorganisaties die daarom 
verzoeken en die:

De lidstaten erkennen 
producentenorganisaties die daarom 
verzoeken en die:

(a) bestaan uit producenten uit een in 
artikel 1, lid 2, bedoelde sector;

(a) bestaan uit en gecontroleerd worden 
door landbouwers uit een in artikel 1, lid 
2, bedoelde sector;

(b) zijn opgericht op initiatief van de 
producenten zelf;

(b) zijn opgericht op initiatief van de 
landbouwers;

(c) een specifiek doel nastreven dat 
betrekking kan hebben op ten minste één 
van de volgende doelstellingen:

(c) een specifiek doel nastreven dat 
betrekking heeft op ten minste één van de 
in de punten i), ii) of iii) genoemde 
doelstellingen en betrekking kan hebben 
op een of meer van de volgende andere 
doelstellingen:

(i) verzekeren dat de productie wordt 
gepland en op de vraag wordt afgestemd, 
met name wat omvang en kwaliteit betreft;

(i) verzekeren dat de productie wordt 
gepland en op de vraag wordt afgestemd, 
met name wat omvang en kwaliteit betreft;

(ii) het aanbod en de afzet van de 
producten van haar leden concentreren;

(ii) het aanbod en de rechtstreekse afzet 
van de producten van haar leden 
concentreren, met name via rechtstreekse 
verkoop;

(iii) de productiekosten optimaliseren en de 
producentenprijzen stabiliseren;

(iii) de productiekosten optimaliseren en de 
producentenprijzen stabiliseren, met name 
ten aanzien van de vergoeding voor 
investeringslasten op het gebied van 
milieu en dierenwelzijn, en redelijke 
prijzen helpen verzekeren voor de 
consument;

(iv) onderzoek verrichten op het gebied 
van duurzame productiemethoden en 
marktontwikkelingen;

(iv) onderzoek verrichten en initiatieven 
ontwikkelen op het gebied van duurzame 
productiemethoden, innovatieve 
praktijken, economische 
concurrentiekracht en
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marktontwikkelingen;
(v) het gebruik van milieuvriendelijke 
teeltmethoden en productietechnieken 
bevorderen en daarvoor technische bijstand 
verstrekken;

(v) het gebruik van milieuvriendelijke 
teeltmethoden, productietechnieken en 
goede praktijken en technieken op het 
gebied van dierenwelzijn bevorderen en 
daarvoor technische bijstand verstrekken;

(v bis) het gebruik van productienormen 
bevorderen en daarvoor technische 
bijstand verstrekken, de productkwaliteit 
verbeteren en producten ontwikkelen met 
een beschermde oorsprongsbenaming, 
een beschermde geografische aanduiding 
of een nationaal kwaliteitskeurmerk;
(v ter) productievoorschriften 
uitvaardigen die stringenter zijn dan de in 
de nationale of de uniale regelgeving 
vastgestelde voorschriften;

(vi) bijproducten, en met name afval, 
beheren ter bescherming van de water-, 
bodem- en landschapskwaliteit, en de 
biodiversiteit in stand houden of 
verbeteren; en tevens 

(vi) bijproducten, en met name afval, 
beheren ter bescherming van de water-, 
bodem- en landschapskwaliteit, en de 
biodiversiteit in stand houden of 
verbeteren; 

(vii) bijdragen tot het duurzame gebruik 
van de natuurlijke hulpbonnen en tot de 
matiging van de klimaatverandering;

(vii) bijdragen tot het duurzame gebruik 
van de natuurlijke hulpbonnen en tot de 
matiging van de klimaatverandering;

(vii bis) initiatieven ontwikkelen op het 
gebied van afzetbevordering;
(vii ter) het beheer voeren van de 
onderlinge fondsen zoals bedoeld in 
artikel 37 van Verordening (EU) nr. […] 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO);
(vii quater) instrumenten instellen ter 
preventie en aanpak van crises, en wel in 
het bijzonder particuliere opslag, 
verwerking, afzetbevordering, bijzondere 
verkoopacties en, als laatste redmiddel,het 
uit de markt nemen van producten;
(vii quinquies) de nodige technische 
ondersteuning verlenen voor het gebruik 
van de regelingen voor termijnmarkten en 
landbouwverzekeringsstelsels;
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(vii sexies) in eigen naam en zo nodig in 
naam van hun leden contracten inzake de 
levering van grondstoffen afsluiten met 
marktdeelnemers aan de 
toeleveringszijde;
(vii septies) in eigen naam en zo nodig in 
naam van hun leden contracten inzake de 
levering van landbouwproducten en 
levensmiddelen afsluiten met 
marktdeelnemers aan de afnamezijde;

(d) op een bepaalde markt geen 
machtspositie innemen, tenzij dit nodig is 
voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van artikel 39 van het 
Verdrag.

(d bis) de producten afzetten die niet 
onder GN-code ex 22.08, zoals vermeld in 
bijlage I bij het Verdrag vallen, mits het 
aandeel van de verkochte, niet onder 
bijlage I vallende producten niet meer 
bedraagt dan 49 % van het totale 
afzetvolume, zonder dat dit leidt tot het 
verlies van de officiële status als 
producentenorganisatie in de erkende 
landbouwsector.

Or. en

Amendement 98
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 294, 296, 297, 1592, 1600, 
1602, 1605, 1628, 1648 en 1660

Voorstel voor een verordening
Artikel 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten erkennen 
producentenorganisaties die daarom 
verzoeken en die:

De lidstaten erkennen 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit die daarom verzoeken en
kunnen producentenorganisaties in alle 
andere sectoren erkennen die daarom 
verzoeken en die:
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(a) bestaan uit producenten uit een in 
artikel 1, lid 2, bedoelde sector;

(a) bestaan uit en gecontroleerd worden 
door landbouwers uit een specifieke, in 
artikel 1, lid 2, bedoelde sector;

(b) zijn opgericht op initiatief van de 
producenten zelf;

(b) zijn opgericht op initiatief van 
landbouwers;

(c) een specifiek doel nastreven dat 
betrekking kan hebben op ten minste één 
van de volgende doelstellingen:

(c) een specifiek doel nastreven dat 
betrekking kan hebben op de volgende 
doelstellingen:

(i) verzekeren dat de productie wordt 
gepland en op de vraag wordt afgestemd, 
met name wat omvang en kwaliteit betreft;

(i) verzekeren dat de productie wordt 
gepland en op de vraag wordt afgestemd, 
met name wat omvang en kwaliteit betreft;

(ii) het aanbod en de afzet van de 
producten van haar leden concentreren;

(ii) het aanbod en de afzet van de 
producten van haar leden concentreren;

(iii) de productiekosten optimaliseren en de 
producentenprijzen stabiliseren;

(iii) de productiekosten optimaliseren en de 
producentenprijzen stabiliseren;

(iv) onderzoek verrichten op het gebied 
van duurzame productiemethoden en 
marktontwikkelingen;

(iv) onderzoek verrichten op het gebied 
van duurzame productiemethoden en 
marktontwikkelingen;

(v) het gebruik van milieuvriendelijke 
teeltmethoden en productietechnieken 
bevorderen en daarvoor technische bijstand 
verstrekken;

(v) het gebruik van milieuvriendelijke 
teeltmethoden en productietechnieken 
bevorderen en daarvoor technische bijstand 
verstrekken;

(v bis) het gebruik van productienormen 
bevorderen en daarvoor technische 
bijstand verstrekken, de productkwaliteit 
verbeteren en producten ontwikkelen met 
een beschermde oorsprongsbenaming, 
een beschermde geografische aanduiding 
of een nationaal kwaliteitskeurmerk;

(vi) bijproducten, en met name afval, 
beheren ter bescherming van de water-, 
bodem- en landschapskwaliteit, en de 
biodiversiteit in stand houden of 
verbeteren; en tevens 

(vi) bijproducten, en met name afval, 
beheren ter bescherming van de water-, 
bodem- en landschapskwaliteit, en de 
biodiversiteit in stand houden of 
verbeteren; 

(vii) bijdragen tot het duurzame gebruik 
van de natuurlijke hulpbonnen en tot de 
matiging van de klimaatverandering;

(vii) bijdragen tot het duurzame gebruik 
van de natuurlijke hulpbonnen;

(vii bis) initiatieven ontwikkelen op het 
gebied van afzetbevordering;
(vii ter) initiatieven ontwikkelen ter 
ondersteuning van de innovatie;
(vii quater) instrumenten instellen ter 
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preventie en aanpak van crises, zoals 
particuliere opslag, verwerking,
afzetbevordering en bijzondere 
verkoopacties;
(vii quinquies) het gebruik van 
termijnmarkten en 
landbouwverzekeringsstelsels onder hun 
leden bevorderen en daarvoor de nodige 
technische ondersteuning verlenen;

(d) op een bepaalde markt geen 
machtspositie innemen, tenzij dit nodig is 
voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van artikel 39 van het 
Verdrag.

(d) op een bepaalde markt geen 
machtspositie innemen, tenzij dit nodig is 
voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van artikel 39 van het 
Verdrag.

(d bis) producten afzetten die niet onder 
bijlage I bij het Verdrag vallen, mits het 
aandeel van de verkochte, niet onder 
bijlage I bij het Verdrag vallende 
producten niet meer bedraagt dan 49 % 
van het totale afzetvolume, zonder dat dit 
leidt tot het verlies van de officiële status 
als producentenorganisatie in de erkende 
landbouwsector.

Or. en

Amendement 99
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 301

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Artikel 106 bis

Statuut van producentenorganisaties
1. Op grond van de statuten van een 
producentenorganisatie zijn de 
aangesloten producenten met name 
verplicht:
(a) de door de producentenorganisaties 
vastgestelde voorschriften inzake de 
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verstrekking van productiegegevens, 
productie, afzet en milieubescherming toe 
te passen;
(b) zich per geproduceerd product slechts 
bij een enkele producentenorganisatie 
aan te sluiten, onverminderd een 
eventueel door de desbetreffende lidstaat 
toegekende, met redenen omklede 
uitzondering ingeval producenten twee in 
verschillende geografische gebieden 
gevestigde afzonderlijke productie-
eenheden bezitten;
(c) de door de producentenorganisatie 
voor statistische doeleinden gevraagde 
inlichtingen te verstrekken, met name met 
betrekking tot het areaal, de geoogste 
hoeveelheden, de opbrengst en de 
rechtstreekse verkoop;
2. De statuten van een 
producentenorganisatie voorzien ook in:
(a) procedures voor de vaststelling, de 
goedkeuring en de wijziging van de in 
lid 1 bedoelde regels;
(b) door de leden te betalen financiële 
bijdragen voor de financiering van de 
producentenorganisatie;
(c) voorschriften op grond waarvan de 
aangesloten producenten op 
democratische wijze toezicht kunnen 
uitoefenen op hun organisatie en de door 
haar genomen besluiten;
(d) sancties bij overtreding van de 
statutaire verplichtingen, met name bij 
niet-betaling van de financiële bijdragen, 
of van de door de producentenorganisatie 
vastgestelde voorschriften;
(e) regels ten aanzien van de toelating van 
nieuwe leden, in het bijzonder een 
minimale lidmaatschapsduur van een 
jaar; 
(f) de voor de werking van de organisatie 
vereiste boekhoudkundige en budgettaire 
voorschriften.
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3. Producentenorganisaties worden 
geacht in economische aangelegenheden 
binnen de grenzen van hun mandaat op te 
treden namens en voor rekening van hun 
leden, ongeacht of de eigendom van de 
betrokken producten is overgedragen van 
de producenten aan de 
producentenorganisaties.

Or. en

Amendement 100
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement ter vervanging van amendement 301

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Artikel 106 bis

Statuut van producentenorganisaties
1. Op grond van de statuten van een 
producentenorganisaties zijn de 
aangesloten producenten met name 
verplicht:
(a) de door de producentenorganisaties 
vastgestelde voorschriften inzake de 
verstrekking van productiegegevens, 
productie, afzet en milieubescherming toe 
te passen;
(b) zich per geproduceerd product slechts 
bij een enkele producentenorganisatie 
aan te sluiten, onverminderd een 
eventueel door de desbetreffende lidstaat 
toegekende, met redenen omklede 
uitzondering ingeval producenten twee in 
verschillende geografische gebieden 
gevestigde afzonderlijke productie-
eenheden bezitten;
(c) de door de producentenorganisatie 
voor statistische doeleinden gevraagde 
inlichtingen te verstrekken, met name met 
betrekking tot het areaal, de geoogste 
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hoeveelheden, de opbrengst en de 
rechtstreekse verkoop;
2. De statuten van een 
producentenorganisatie voorzien ook in:
(a) procedures voor de vaststelling, de 
goedkeuring en de wijziging van de in 
lid 1 bedoelde regels;
(b) door de leden te betalen financiële 
bijdragen voor de financiering van de 
producentenorganisatie;
(c) voorschriften op grond waarvan de 
aangesloten producenten op 
democratische wijze toezicht kunnen 
uitoefenen op hun organisatie en de door 
haar genomen besluiten;
(d) sancties bij overtreding van de 
statutaire verplichtingen, met name bij 
niet-betaling van de financiële bijdragen, 
of van de door de producentenorganisatie 
vastgestelde voorschriften;
(e) regels ten aanzien van de toelating van 
nieuwe leden, in het bijzonder een 
minimale lidmaatschapsduur van een 
jaar; 
(f) de voor de werking van de organisatie 
vereiste boekhoudkundige en budgettaire 
voorschriften.
3. Producentenorganisaties worden 
geacht in economische aangelegenheden 
binnen de grenzen van hun mandaat op te 
treden namens en voor rekening van hun 
leden, ongeacht of de eigendom van de 
betrokken producten is overgedragen van 
de producenten aan de 
producentenorganisaties.

Or. en

Amendement 101
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 302
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Voorstel voor een verordening
Artikel 106 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 106 ter
Erkenning van producentenorganisaties

1. De lidstaten erkennen als 
producentenorganisatie alle 
rechtspersonen of duidelijk omschreven 
onderdelen van rechtspersonen die een 
verzoek om erkenning indienen, op 
voorwaarde dat deze:
(a) voldoen aan de in artikel 106, lid 1, 
onder b) en c), gestelde eisen;
(b) een minimum ledental hebben en/of 
over een door de betrokken lidstaat 
vastgestelde minimale hoeveelheid 
afzetbare producten in hun afzetgebied 
beschikken;
(c) er voldoende bewijs voorhanden is dat 
zij in staat zijn hun werk naar behoren te 
verrichten, vanuit het oogpunt van duur, 
efficiëntie, personele, materiële en 
technische ondersteuning van hun leden, 
alsook van concentratie van het aanbod;
(d) over statuten beschikken die 
overeenstemmen met de letters a), b) en c) 
van dit lid.
2. De lidstaten kunnen 
producentenorganisaties die vóór 1 
januari 2014 krachtens nationaal recht 
zijn erkend en aan de voorwaarden van 
lid 1 van dit artikel voldoen, aanmerken 
als producentenorganisatie 
overeenkomstig artikel 106.
3. Producentenorganisaties die vóór 1 
januari 2014 krachtens nationaal recht 
zijn erkend en niet aan de voorwaarden 
van lid 1 van dit artikel voldoen, kunnen 
hun activiteiten tot 1 januari 2015 
voortzetten overeenkomstig het nationaal 
recht.
4. De lidstaten:
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(a) nemen, binnen vier maanden na de 
indiening van een met alle nodige 
bewijsstukken gestaafd 
erkenningsverzoek, een besluit inzake de 
erkenning van een 
producentenorganisatie; het verzoek 
wordt ingediend bij de lidstaat waarin de 
organisatie gevestigd is;
(b) verrichten op gezette tijden die zij zelf 
bepalen, controles om zich ervan te 
verzekeren dat de erkende 
producentenorganisaties de bepalingen 
van dit hoofdstuk naleven;
(c) leggen de producentenorganisaties en 
unies daarvan passende en door hen vast 
te stellen sancties op bij niet-naleving of 
onregelmatigheden bij de uitvoering van 
de in dit hoofdstuk vermelde maatregelen 
en besluiten zo nodig hun erkenning in te 
trekken;
(d) brengen de Commissie eenmaal per 
jaar, uiterlijk op 31 maart, op de hoogte 
van alle gedurende het voorgaande 
kalenderjaar genomen besluiten tot 
toekenning, weigering of intrekking van 
erkenning.

Or. en

Amendement 102
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement ter vervanging van amendement 302

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 106 ter
Erkenning van producentenorganisaties

1. De lidstaten kunnen alle 
rechtspersonen of duidelijk omschreven 
onderdelen van rechtspersonen die een 
verzoek om erkenning indienen als 
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producentenorganisatie erkennen, op 
voorwaarde dat deze:
(a) voldoen aan de in artikel 106, lid 1, 
onder b) en c), gestelde eisen;
(b) een minimum ledental hebben en/of 
over een door de betrokken lidstaat 
vastgestelde minimale hoeveelheid 
afzetbare producten in hun afzetgebied 
beschikken;
(c) er voldoende bewijs voorhanden is dat 
zij in staat zijn hun werk naar behoren te 
verrichten, vanuit het oogpunt van duur, 
efficiëntie, personele, materiële en 
technische ondersteuning van hun leden, 
alsook van concentratie van het aanbod;
(d) over statuten beschikken die 
overeenstemmen met de letters a), b) en c) 
van dit lid.
2. De lidstaten kunnen 
producentenorganisaties die vóór 1 
januari 2014 krachtens nationaal recht 
zijn erkend en aan de voorwaarden van 
lid 1 van dit artikel voldoen, aanmerken 
als producentenorganisatie 
overeenkomstig artikel 106.
3. Producentenorganisaties die vóór 1 
januari 2014 krachtens nationaal recht 
zijn erkend en niet aan de voorwaarden 
van lid 1 van dit artikel voldoen, kunnen 
hun activiteiten tot 1 januari 2015 
voortzetten overeenkomstig het nationaal 
recht.
4. De lidstaten:
(a) nemen, binnen vier maanden na de 
indiening van een met alle nodige 
bewijsstukken gestaafd 
erkenningsverzoek, een besluit inzake de 
erkenning van een 
producentenorganisatie; het verzoek 
wordt ingediend bij de lidstaat waarin de 
organisatie gevestigd is;
(b) verrichten op gezette tijden die zij zelf 
bepalen, controles om zich ervan te 
verzekeren dat de erkende 
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producentenorganisaties de bepalingen 
van dit hoofdstuk naleven;
(c) leggen de producentenorganisaties en 
unies daarvan passende en door hen vast 
te stellen sancties op bij niet-naleving of 
onregelmatigheden bij de uitvoering van 
de in dit hoofdstuk vermelde maatregelen 
en besluiten zo nodig hun erkenning in te 
trekken;
(d) brengen de Commissie eenmaal per 
jaar, uiterlijk op 31 maart, op de hoogte 
van alle gedurende het voorgaande 
kalenderjaar genomen besluiten tot 
toekenning, weigering of intrekking van 
erkenning.

Or. en

Amendement 103
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 303

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 106 quater
Uitbesteding

De lidstaten mogen een erkende 
producentenorganisatie of een erkende 
unie van producentenorganisaties 
toestaan haar werkzaamheden (met 
uitzondering van de productie) uit te 
besteden, ook aan filialen, indien de 
lidstaat in kwestie voldoende bewijs krijgt 
dat dit een juiste manier is om de 
doelstellingen van die 
producentenorganisatie of die unie van 
producentenorganisaties te bereiken en 
dat de producentenorganisatie of unie van 
producentenorganisaties verantwoordelijk 
blijft voor de uitvoering van de uitbestede 
activiteit en de algehele zeggenschap over 
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en het toezicht op de commerciële 
regeling inzake de verrichting van de 
activiteit houdt. Met name moet de 
organisatie of unie de bevoegdheid 
behouden om bindende instructies te 
geven aan haar agent met betrekking tot 
de aan hem toevertrouwde activiteiten.

Or. en

Amendement 104
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement ter vervanging van amendement 303

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 106 quater
Uitbesteding

De lidstaten mogen een erkende 
producentenorganisatie of een erkende 
unie van producentenorganisaties 
toestaan haar werkzaamheden (met 
uitzondering van de productie) uit te 
besteden, ook aan filialen, indien de 
lidstaat in kwestie voldoende bewijs krijgt 
dat dit een juiste manier is om de 
doelstellingen van die 
producentenorganisatie of die unie van 
producentenorganisaties te bereiken en 
dat de producentenorganisatie of unie van 
producentenorganisaties verantwoordelijk 
blijft voor de uitvoering van de uitbestede 
activiteit en de algehele zeggenschap over 
en het toezicht op de commerciële 
regeling inzake de verrichting van de 
activiteit houdt. Met name moet de 
organisatie of unie de bevoegdheid 
behouden om bindende instructies te 
geven aan haar agent met betrekking tot 
de aan hem toevertrouwde activiteiten.

Or. en
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Amendement 105
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1680

Voorstel voor een verordening
Artikel 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten erkennen hierom verzoekende 
unies van producentenorganisaties die 
actief zijn in een in artikel 1, lid 2, 
bedoelde sector en die zijn opgericht op 
initiatief van erkende 
producentenorganisaties. 

De lidstaten kunnen hierom verzoekende 
unies van producentenorganisaties 
erkennen die actief zijn in een specifieke,
in artikel 1, lid 2, bedoelde sector en die 
zijn opgericht op initiatief van erkende 
producentenorganisaties.

Met inachtneming van de op grond van 
artikel 114 vastgestelde voorschriften 
kunnen unies van producentenorganisaties 
dezelfde activiteiten of taken uitvoeren als 
producentenorganisaties.

Met inachtneming van de op grond van 
artikel 114 vastgestelde voorschriften 
kunnen unies van producentenorganisaties 
dezelfde activiteiten of taken uitvoeren als 
producentenorganisaties.

Or. en

Amendement 106
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1680

Voorstel voor een verordening
Artikel 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten erkennen hierom verzoekende 
unies van producentenorganisaties die 
actief zijn in een in artikel 1, lid 2, 
bedoelde sector en die zijn opgericht op 
initiatief van erkende 
producentenorganisaties. 

De lidstaten kunnen hierom verzoekende 
unies van producentenorganisaties 
erkennen die actief zijn in een specifieke,
in artikel 1, lid 2, bedoelde sector en die 
zijn opgericht op initiatief van erkende 
producentenorganisaties.

Met inachtneming van de op grond van 
artikel 114 vastgestelde voorschriften 
kunnen unies van producentenorganisaties 
dezelfde activiteiten of taken uitvoeren als 

Met inachtneming van de op grond van 
artikel 114 vastgestelde voorschriften 
kunnen unies van producentenorganisaties 
dezelfde activiteiten of taken uitvoeren als 
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producentenorganisaties. producentenorganisaties.

Or. en

Amendement 107
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 304-318, 1721, 1738 en 1750

Voorstel voor een verordening
Artikel 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1. De lidstaten erkennen daarom 
verzoekende brancheorganisaties die actief 
zijn in een in artikel 1, lid 2, bedoelde 
sector en die:

1. De lidstaten kunnen brancheorganisaties 
erkennen die actief zijn in een in artikel 1, 
lid 2, bedoelde sector, die daar formeel om 
hebben verzocht en die:

(a) bestaan uit vertegenwoordigers van 
beroepsgroepen die betrokken zijn bij het 
produceren, verhandelen en/of verwerken
van producten van één of meer sectoren;

(a) bestaan uit vertegenwoordigers van 
beroepsgroepen die betrokken zijn bij de 
productie en bij ten minste een van de 
verschillende delen van de 
bevoorradingsketen: de verwerking en/of 
verhandeling, met inbegrip van de 
distributie, van producten van één of meer 
sectoren;

(b) zijn opgericht op initiatief van alle of 
een deel van de aangesloten organisaties of 
unies;

(b) zijn opgericht op initiatief van alle of 
een deel van de aangesloten organisaties of 
unies;

(b bis) zich bezighouden met producten of 
groepen producten die niet onder een 
eerder erkende brancheorganisatie vallen;

(c) een specifieke doelstelling nastreven, 
die kan bestaan uit ten minste één van de 
volgende doelen:

(c) ter behartiging van de belangen van 
hun leden en de consumenten een 
specifieke doelstelling nastreven, die met 
name kan bestaan uit één van de volgende 
doelen:

(i) de kennis inzake en de doorzichtigheid 
van de productie en de markt verbeteren, 
onder meer door statistische gegevens over 
de prijzen, de volumes en de looptijd van 
vooraf gesloten contracten bekend te 
maken en door analyses van potentiële 
toekomstige marktontwikkelingen op 

(i) de kennis inzake en de doorzichtigheid 
van de productie en de markt verbeteren, 
onder meer door statistische gegevens over 
de productiekosten en de prijzen -
eventueel vergezeld van indicatoren ten 
aanzien van de prijzen -, de volumes en de 
looptijd van vooraf gesloten contracten 



PE501.994v01-00 18/124 AM\921910NL.doc

NL

regionaal of nationaal niveau ter 
beschikking te stellen;

bekend te maken en door analyses van 
potentiële toekomstige 
marktontwikkelingen op regionaal,
nationaal of internationaal niveau ter 
beschikking te stellen;

(i bis) de kennis over het 
productiepotentieel alsook de notering 
van de marktprijzen bevorderen;

(ii) bijdragen tot een betere coördinatie van 
de wijze waarop producten worden afgezet, 
in het bijzonder aan de hand van onderzoek 
en marktstudies;

(ii) bijdragen tot een betere coördinatie van 
de wijze waarop producten worden afgezet, 
in het bijzonder aan de hand van onderzoek 
en marktstudies;

(ii bis) verkenning van potentiële 
exportmarkten;

(iii) het opstellen van standaardcontracten 
die verenigbaar zijn met de EU-
voorschriften;

(iii) onverminderd de bepalingen in de 
artikelen 104 bis en 113 bis, het opstellen 
van standaardcontracten die verenigbaar 
zijn met de EU-voorschriften voor de 
verkoop van landbouwproducten aan 
kopers en/of de toelevering van verwerkte 
producten aan distributeurs en 
kleinhandelaren, rekening houdende met 
de noodzaak om eerlijke 
mededingingsvoorwaarden tot stand te 
brengen en verstoringen van de markt te 
voorkomen;

(iv) het potentieel van de producten 
optimaal benutten;

(iv) het potentieel van de producten 
optimaal benutten, ook wat de 
afzetmogelijkheden betreft, en initiatieven 
ontwikkelen om de economische 
concurrentiekracht en het 
innovatievermogen te verbeteren;

(v) gegevens verschaffen en onderzoek 
verrichten om de productie te 
rationaliseren, te verbeteren en te richten 
op producten die beter op de eisen van de 
markt en op de smaak en de verwachtingen 
van de consument zijn afgestemd, met 
name wat de kwaliteit van de producten 
betreft, inclusief de specifieke kenmerken 
van producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding, en wat de 
bescherming van het milieu betreft;

(v) gegevens verschaffen en onderzoek 
verrichten om de productie en in 
voorkomende gevallen de verwerking 
en/of de afzet te vernieuwen, te 
rationaliseren, te verbeteren en te richten 
op producten die beter op de eisen van de 
markt en op de smaak en de verwachtingen 
van de consument zijn afgestemd, met 
name wat de kwaliteit van de producten 
betreft, inclusief de specifieke kenmerken 
van producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding, en wat de 



AM\921910NL.doc 19/124 PE501.994v01-00

NL

bescherming van het milieu betreft;
(vi) methoden zoeken die minder
diergeneesmiddelen, 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
productiemiddelen vergen en die de 
kwaliteit van de producten en het behoud 
van bodem en water garanderen;

(vi) het gebruik van diergeneesmiddelen
en gewasbeschermingsmiddelen beperken, 
het verbruik van andere productiemiddelen 
optimaliseren, de kwaliteit van de 
producten en het behoud van bodem en 
water garanderen, de voedselveiligheid met 
name middels traceerbaarheid van 
producten verbeteren alsook de 
gezondheid en het welzijn van dieren 
verbeteren;

(vii) methoden en instrumenten 
ontwikkelen om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de 
productie en de afzet;

(vii) methoden en instrumenten 
ontwikkelen om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de 
productie alsook in voorkomende gevallen 
van de verwerking en/of de afzet;

(vii bis) minimumkenmerken en -normen 
inzake verpakking en aanbiedingsvorm 
definiëren;

(viii) het potentieel van de biologische 
landbouw beter benutten en deze 
landbouw alsmede oorsprongsbenamingen, 
kwaliteitslabels en geografische 
aanduidingen beschermen en bevorderen;

(viii) alles in het werk stellen om de 
biologische landbouw, de 
oorsprongsbenamingen, de kwaliteitslabels 
en de geografische aanduidingen te 
verdedigen, te beschermen en te
bevorderen;

(ix) onderzoek naar een geïntegreerde, 
duurzame productie of naar andere 
milieuvriendelijke productiemethoden 
bevorderen en verrichten;

(ix) onderzoek naar een geïntegreerde, 
duurzame productie of naar andere 
milieuvriendelijke productiemethoden 
bevorderen en verrichten;

(x) een gezonde consumptie van de 
producten stimuleren en voorlichting 
verstrekken over de schade die wordt 
veroorzaakt door riskante 
consumptiepatronen;

(x) een matige en verantwoorde
consumptie van de producten in de interne 
markt stimuleren en/of voorlichting 
verstrekken over de schade die wordt 
veroorzaakt door riskante 
consumptiepatronen;

(x bis) de consumptie van de producten 
bevorderen en/of voorlichting over de 
producten vertrekken in de interne markt 
en de externe markten;

(xi) afzetbevorderingsacties uitvoeren, 
vooral in derde landen.

(xi bis) collectieve maatregelen treffen ter 
preventie en aanpak van de aan de 
productie verbonden gevaren en risico's 
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voor de volksgezondheid, de 
plantengezondheid en het milieu, en in 
voorkomende gevallen tevens van de aan 
de verwerking en/of de afzet en/of de 
distributie van landbouw- en 
voedingsproducten verbonden gevaren en 
risico's voor de volksgezondheid, de 
plantengezondheid en het milieu;
(xi ter) bijdragen aan het beheer van 
bijproducten en de beperking en het 
beheer van afvalstoffen.

2. Wat brancheorganisaties in de sector 
olijfolie en tafelolijven en de sector tabak 
betreft, kan de in lid 1, onder c), bedoelde 
specifieke doelstelling bestaan uit ten 
minste één van de volgende doelen:

2. Wat brancheorganisaties in de sector 
olijfolie en tafelolijven en de sector tabak 
betreft, kan de in lid 1, onder c), bedoelde 
specifieke doelstelling bestaan uit ten 
minste één van de volgende doelen:

(a) het aanbod en de afzet van de producten 
van de leden concentreren en coördineren;

(a) het aanbod en de afzet van de producten 
van de leden concentreren en coördineren;

(b) het gezamenlijk aanpassen van de 
productie en de verwerking aan de eisen 
van de markt en het verbeteren van het 
product;

(b) het gezamenlijk aanpassen van de 
productie en de verwerking aan de eisen 
van de markt en het verbeteren van het 
product;

(c) de rationalisatie en de verbetering van 
de productie en de verwerking bevorderen.

(c) de rationalisatie en de verbetering van 
de productie en de verwerking bevorderen.

Or. en

Amendement 108
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 304-318, 1697, 1706, 1738, 
1750 en 1766

Voorstel voor een verordening
Artikel 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten erkennen daarom 
verzoekende brancheorganisaties die actief 
zijn in een in artikel 1, lid 2, bedoelde 
sector en die:

1. De lidstaten kunnen brancheorganisaties 
erkennen die actief zijn in een in artikel 1, 
lid 2, bedoelde sector, die daar formeel om 
hebben verzocht en die:

(a) bestaan uit vertegenwoordigers van 
beroepsgroepen die betrokken zijn bij het 

(a) bestaan uit vertegenwoordigers van 
beroepsgroepen die betrokken zijn bij de 
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produceren, verhandelen en/of verwerken
van producten van één of meer sectoren;

productie en bij ten minste een van de 
verschillende delen van de 
bevoorradingsketen: de verwerking en/of 
verhandeling, met inbegrip van de 
distributie, van producten van één of meer 
sectoren;

(a bis) een of meer regio's in de Unie 
bestrijken en daardoor een aanzienlijk 
gedeelte van de economische activiteiten 
in de sector vertegenwoordigen;

(b) zijn opgericht op initiatief van alle of 
een deel van de aangesloten organisaties of 
unies;

(b) zijn opgericht op initiatief van alle of 
een deel van de aangesloten organisaties of 
unies;

(b bis) zich bezighouden met producten of 
groepen producten die niet onder een 
eerder erkende brancheorganisatie vallen;

(c) een specifieke doelstelling nastreven, 
die kan bestaan uit ten minste één van de 
volgende doelen:

(c) ter behartiging van de belangen van 
hun leden en de consumenten een 
specifieke doelstelling nastreven, die kan 
bestaan uit één van de volgende doelen:

(i) de kennis inzake en de doorzichtigheid 
van de productie en de markt verbeteren, 
onder meer door statistische gegevens over 
de prijzen, de volumes en de looptijd van 
vooraf gesloten contracten bekend te 
maken en door analyses van potentiële 
toekomstige marktontwikkelingen op 
regionaal of nationaal niveau ter 
beschikking te stellen;

(i) de kennis inzake en de doorzichtigheid 
van de productie en de markt verbeteren, 
onder meer door statistische gegevens over 
de productiekosten en de prijzen -
eventueel vergezeld van indicatoren ten 
aanzien van de prijzen -, de volumes en de 
looptijd van vooraf gesloten contracten 
bekend te maken en door analyses van 
potentiële toekomstige 
marktontwikkelingen op regionaal,
nationaal of internationaal niveau ter 
beschikking te stellen;

(i bis) de kennis over het 
productiepotentieel alsook de notering 
van de marktprijzen bevorderen;

(ii) bijdragen tot een betere coördinatie van 
de wijze waarop producten worden afgezet, 
in het bijzonder aan de hand van onderzoek 
en marktstudies;

(ii) bijdragen tot een betere coördinatie van 
de wijze waarop producten worden afgezet, 
in het bijzonder aan de hand van onderzoek 
en marktstudies;

(ii bis) verkenning van potentiële 
exportmarkten;

(iii) het opstellen van standaardcontracten 
die verenigbaar zijn met de EU-
voorschriften;

(iii) onverminderd de bepalingen in de 
artikelen 104 bis en 113 bis, het opstellen 
van standaardcontracten die verenigbaar 
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zijn met de EU-voorschriften voor de 
verkoop van landbouwproducten aan 
kopers en/of de toelevering van verwerkte 
producten aan distributeurs en 
kleinhandelaren, rekening houdend met 
de noodzaak om eerlijke 
mededingingsvoorwaarden tot stand te 
brengen en verstoringen van de markt te 
voorkomen;

(iv) het potentieel van de producten 
optimaal benutten;

(iv) het potentieel van de producten op 
onder meer de afzetmarkten, de groene 
chemie in het bijzonder, optimaal 
benutten;

(v) gegevens verschaffen en onderzoek 
verrichten om de productie te 
rationaliseren, te verbeteren en te richten 
op producten die beter op de eisen van de 
markt en op de smaak en de verwachtingen 
van de consument zijn afgestemd, met 
name wat de kwaliteit van de producten 
betreft, inclusief de specifieke kenmerken 
van producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding, en wat de 
bescherming van het milieu betreft;

(v) gegevens verschaffen en onderzoek 
verrichten om de productie en in 
voorkomende gevallen de verwerking 
en/of de afzet te vernieuwen, te 
rationaliseren, te verbeteren en te richten 
op producten die beter op de eisen van de 
markt en op de smaak en de verwachtingen 
van de consument zijn afgestemd, met 
name wat de kwaliteit van de producten 
betreft, inclusief de specifieke kenmerken 
van producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding, en wat de 
bescherming van het milieu betreft;

(vi) methoden zoeken die minder 
diergeneesmiddelen,
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
productiemiddelen vergen en die de 
kwaliteit van de producten en het behoud 
van bodem en water garanderen;

(vi) methoden zoeken die minder 
diergeneesmiddelen en 
gewasbeschermingsmiddelen vergen, het 
verbruik van andere productiemiddelen 
optimaliseren, de kwaliteit van de 
producten en het behoud van bodem en 
water garanderen, de voedselveiligheid met 
name middels traceerbaarheid van 
producten verbeteren alsook de 
gezondheid en het welzijn van dieren 
verbeteren;

(vii) methoden en instrumenten 
ontwikkelen om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de 
productie en de afzet;

(vii) methoden en instrumenten 
ontwikkelen om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de 
productie alsook in voorkomende gevallen 
van de verwerking en/of de afzet;

(vii bis) minimumkenmerken en -normen 
inzake verpakking en aanbiedingsvorm 
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definiëren;
(viii) het potentieel van de biologische 
landbouw beter benutten en deze 
landbouw alsmede oorsprongsbenamingen, 
kwaliteitslabels en geografische 
aanduidingen beschermen en bevorderen;

(viii) alles in het werk stellen om de 
biologische landbouw, de 
oorsprongsbenamingen, de kwaliteitslabels 
en de geografische aanduidingen te 
verdedigen, te beschermen en te
bevorderen;

(ix) onderzoek naar een geïntegreerde, 
duurzame productie of naar andere 
milieuvriendelijke productiemethoden 
bevorderen en verrichten;

(ix) onderzoek naar een geïntegreerde, 
duurzame productie of naar andere 
milieuvriendelijke productiemethoden 
bevorderen en verrichten;

(x) een gezonde consumptie van de 
producten stimuleren en voorlichting 
verstrekken over de schade die wordt 
veroorzaakt door riskante 
consumptiepatronen;

(x) een matige of verantwoorde 
consumptie van de producten in de interne 
markt stimuleren en/of voorlichting 
verstrekken over de schade die wordt 
veroorzaakt door riskante 
consumptiepatronen en op de 
binnenlandse of buitenlandse markten de 
consumptie bevorderen en/of 
productinformatie verstrekken;

(xi) afzetbevorderingsacties uitvoeren, 
vooral in derde landen.

(xi bis) collectieve maatregelen treffen ter 
preventie en aanpak van de aan de 
productie verbonden gevaren en risico's 
voor de volksgezondheid, de 
plantengezondheid en het milieu, en in 
voorkomende gevallen tevens van de aan 
de verwerking en/of de afzet en/of de 
distributie van landbouw- en 
voedingsproducten verbonden gevaren en 
risico's voor de volksgezondheid, de 
plantengezondheid en het milieu;
(xi ter) bijdragen aan het beheer van 
bijproducten en afvalstoffen.

2. Wat brancheorganisaties in de sector 
olijfolie en tafelolijven en de sector tabak 
betreft, kan de in lid 1, onder c), bedoelde 
specifieke doelstelling bestaan uit ten 
minste één van de volgende doelen: 
(a) het aanbod en de afzet van de 
producten van de leden concentreren en 
coördineren;
(b) het gezamenlijk aanpassen van de 
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productie en de verwerking aan de eisen 
van de markt en het verbeteren van het 
product;
(c) de rationalisatie en de verbetering van 
de productie en de verwerking 
bevorderen.

Or. en

Amendement 109
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1774

Voorstel voor een verordening
Artikel 108 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 108 bis
Erkenning van brancheorganisaties

1. De lidstaten kunnen de 
brancheorganisaties erkennen die een 
verzoek daartoe indienen, op voorwaarde 
dat deze:
(a) voldoen aan de in artikel 108 
uiteengezette eisen;
(b) in een of meer regio's van het 
betrokken gebied actief zijn;
(c) een aanzienlijk deel van de in artikel 
108, lid 1, onder a), genoemde 
economische activiteiten 
vertegenwoordigen;
(d) zij met uitzondering van de in artikel 
108, lid 2, bedoelde gevallen zelf geen 
productie-, verwerkings- en/of 
afzetactiviteiten verrichten.
2. De lidstaten kunnen 
brancheorganisaties die vóór 1 januari 
2014 krachtens nationaal recht zijn 
erkend en aan de voorwaarden van lid 1 
voldoen, aanmerken als erkende 
brancheorganisatie overeenkomstig 
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artikel 108.
3. Brancheorganisaties die vóór 1 januari 
2014 krachtens nationaal recht zijn 
erkend en niet aan de voorwaarden van 
lid 1 voldoen, kunnen hun activiteiten tot 
1 januari 2015 voortzetten 
overeenkomstig het nationaal recht.
4. Indien lidstaten overeenkomstig lid 1 
en/of lid 2 overgaan tot erkenning van een 
brancheorganisatie:
(a) nemen zij binnen vier maanden na de 
indiening van een met alle nodige 
bewijsstukken gestaafd 
erkenningsverzoek, een besluit inzake de 
erkenning van de organisatie; het verzoek 
wordt ingediend bij de lidstaat waarin de 
organisatie gevestigd is;
(b) verrichten zij op gezette tijden die zij 
zelf bepalen, controles om zich ervan te 
verzekeren dat de erkende 
brancheorganisaties voldoen aan de 
voorwaarden die aan hun erkenning 
verbonden zijn;
(c) leggen zij de brancheorganisaties 
passende en door hen vastgestelde 
sancties op bij niet-naleving van of 
onregelmatigheden betreffende de 
bepalingen van deze verordening en 
besluiten zij zo nodig hun erkenning in te 
trekken;
(d) trekken zij de erkenning in als niet 
meer wordt voldaan aan de in dit artikel 
vastgestelde erkenningsregels en -
voorwaarden;
(e) brengen zij de Commissie eenmaal per 
jaar, uiterlijk op 31 maart, op de hoogte 
van alle gedurende het voorgaande 
kalenderjaar genomen besluiten tot 
toekenning, weigering of intrekking van 
erkenning.

Or. en
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Amendement 110
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1775

Voorstel voor een verordening
Artikel 109

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 109 Schrappen
Organisaties van marktdeelnemers

Voor de toepassing van deze verordening 
worden als organisaties van 
marktdeelnemers beschouwd: in de sector 
olijfolie en tafelolijven erkende 
producentenorganisaties, erkende 
brancheorganisaties, erkende organisaties 
van andere marktdeelnemers, en unies 
daarvan.

Or. en

Amendement 111
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1775

Voorstel voor een verordening
Artikel 109

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 109 Schrappen
Organisaties van marktdeelnemers

Voor de toepassing van deze verordening 
worden als organisaties van 
marktdeelnemers beschouwd: in de sector 
olijfolie en tafelolijven erkende 
producentenorganisaties, erkende 
brancheorganisaties, erkende organisaties 
van andere marktdeelnemers, en unies 
daarvan.

Or. en
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Amendement 112
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 321

Voorstel voor een verordening
Artikel 109 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 109 bis
De rol van groeperingen

1. Ter verbetering en stabilisering van de 
werking van de markt voor producten 
waaraan een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding is toegekend 
krachtens Verordening (EG) nr. XX 
inzake kwaliteitsregelingen voor 
landbouwproducten, kunnen de 
producerende lidstaten handelsnormen 
vaststellen om het aanbod te reguleren, 
met name door uitvoering te geven aan 
besluiten van groeperingen zoals bedoeld 
in artikel 42 van Verordening (EG) nr. 
XX inzake kwaliteitsregelingen voor 
landbouwproducten.
2. Deze voorschriften zijn evenredig ten 
opzichte van de beoogde doelstellingen 
en:
(a) hebben enkel betrekking op de 
regulering van het aanbod met als doel 
het aanbod van het product op de vraag af 
te stemmen;
(b) worden voor niet langer dan vijf jaar 
verplicht gesteld, met de mogelijkheid tot 
verlenging;
(c) mogen geen betrekking hebben op de 
transacties nadat het product in kwestie 
voor de eerste keer in de handel is 
gebracht;
(d) mogen geen invloed hebben op de 
prijsbepaling, ook niet op de bepaling van 
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indicatie- of adviesprijzen;
(e) mogen er niet toe leiden dat een 
buitensporig deel van de totale 
hoeveelheid van het desbetreffende 
product dat anders wel beschikbaar zou 
zijn, onbeschikbaar is;
(f) mogen niet tot gevolg hebben dat een 
marktdeelnemer wordt belet het betrokken 
product te gaan produceren.
3. Van de in lid 1 bedoelde voorschriften 
worden de marktdeelnemers in extenso op 
de hoogte gebracht middels verschijning 
in een officiële publicatie van de 
desbetreffende lidstaat.
4. De besluiten en maatregelen die door 
de lidstaten in jaar n overeenkomstig het 
onderhavige artikel worden genomen, 
worden vóór 1 maart van het jaar n+1 ter 
kennis van de Commissie gebracht.
5. De Commissie kan een lidstaat vragen 
een besluit in te trekken, als zij vaststelt 
dat het betreffende besluit de mededinging 
in een substantieel deel van de interne 
markt uitsluit, het vrij verkeer van 
goederen in gevaar brengt of in 
tegenspraak is met de doelstellingen van 
artikel 39 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 113
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 322-325 en 1793

Voorstel voor een verordening
Artikel 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als een erkende producentenorganisatie, 
een erkende unie van 
producentenorganisaties of een erkende 
brancheorganisatie die in één of meer 
specifieke economische regio's van een 

1. Als een erkende producentenorganisatie, 
een erkende unie van 
producentenorganisaties of een erkende 
brancheorganisatie die in één of meer 
specifieke economische regio's van een 
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lidstaat werkzaam is, wordt beschouwd als 
representatief voor de productie, de 
verhandeling of de verwerking van een 
bepaald product, kan de betrokken lidstaat 
op verzoek van die organisatie of unie 
bepaalde overeenkomsten, besluiten om 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen van die organisatie of unie 
voor een beperkte periode verbindend te 
verklaren voor andere marktdeelnemers of 
groeperingen van marktdeelnemers, die in 
de betrokken economische regio of regio's 
werkzaam zijn en die niet bij deze 
organisatie of unie zijn aangesloten.

lidstaat werkzaam is, wordt beschouwd als 
representatief voor de productie, de 
verhandeling of de verwerking van een 
bepaald product, kan de betrokken lidstaat 
op verzoek van die organisatie of unie 
bepaalde overeenkomsten, besluiten om 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen van die organisatie of unie 
voor een beperkte periode verbindend te 
verklaren voor andere marktdeelnemers of 
groeperingen van marktdeelnemers, die in 
de betrokken economische regio of regio's 
werkzaam zijn en die niet bij deze 
organisatie of unie zijn aangesloten.

2. Onder "economische regio" wordt 
verstaan een geografische zone die bestaat 
uit aan elkaar grenzende of naburige 
productiegebieden met homogene 
productie- en afzetomstandigheden.

2. Onder "economische regio" wordt 
verstaan een geografische zone die bestaat 
uit aan elkaar grenzende of naburige 
productiegebieden met homogene 
productie- en afzetomstandigheden.

3. Een organisatie of unie wordt als 
representatief beschouwd wanneer deze in 
de betrokken economische regio's of de 
betrokken economische regio's van een 
lidstaat:

3. Een organisatie of unie wordt als 
representatief beschouwd wanneer deze in 
de betrokken economische regio's of de 
betrokken economische regio's van een 
lidstaat:

(a) een aandeel van de productie, 
verhandeling of verwerking van het 
betrokken product of de betrokken 
producten voor haar rekening neemt dat 
overeenstemt met:

(a) een aandeel van de productie, 
verhandeling of verwerking van het 
betrokken product of de betrokken 
producten voor haar rekening neemt dat 
overeenstemt met:

(i) ten minste 60 % voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit, of

(i) ten minste 60 % voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit, of

(ii) ten minste twee derde in andere 
gevallen, en 

(ii) ten minste twee derde in andere 
gevallen, en 

(b) in het geval van 
producentenorganisaties, meer dan 50 % 
van de betrokken producenten 
vertegenwoordigt.

(b) in het geval van 
producentenorganisaties, meer dan 50 % 
van de betrokken producenten 
vertegenwoordigt en,

(b bis) in het geval van 
brancheorganisaties, een aanzienlijk deel 
van de in artikel 108, lid 1, onder a), 
bedoelde economische activiteiten onder 
de door de lidstaat bepaalde voorwaarden 
vertegenwoordigt.
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Wanneer het verzoek om uitbreiding van 
de voorschriften tot andere 
marktdeelnemers betrekking heeft op meer 
dan één economische regio, moet de 
organisatie of de unie het bewijs leveren 
van de in de eerste alinea gedefinieerde 
minimumrepresentativiteit voor elke bij 
haar aangesloten branche in elke betrokken 
economische regio.

Wanneer het verzoek om uitbreiding van 
de voorschriften tot andere 
marktdeelnemers betrekking heeft op meer 
dan één economische regio, moet de 
organisatie of de unie het bewijs leveren 
van de in de eerste alinea gedefinieerde 
minimumrepresentativiteit voor elke bij 
haar aangesloten branche in elke betrokken 
economische regio.

4. Er mag slechts een in lid 1 bedoeld 
verzoek tot uitbreiding worden ingediend 
voor voorschriften die gericht zijn op één 
van de volgende doelen:

4. Er mag slechts een in lid 1 bedoeld 
verzoek tot uitbreiding worden ingediend 
voor voorschriften die tot één van de 
activiteiten behoren die voldoen aan de in 
artikel 106, onder c), of artikel 108, lid 1, 
onder c), vastgestelde doelstellingen.

(a) rapportage over productie en afzet;
(b) productievoorschriften die stringenter 
zijn dan de in de nationale of de uniale 
regelgeving vastgestelde voorschriften;
(c) de opstelling van met de EU-
regelgeving verenigbare 
standaardcontracten;
(d) voorschriften inzake de afzet;
(e) voorschriften inzake 
milieubescherming;
(f) maatregelen om het potentieel van 
producten te bevorderen en optimaal te 
benutten;
(g) maatregelen ter bescherming van de 
biologische landbouw, 
oorsprongsbenamingen, kwaliteitslabels 
en geografische aanduidingen;
(h) onderzoek met het oog op de 
toevoeging van meerwaarde aan de 
producten, met name via nieuwe 
gebruiksmogelijkheden die de 
volksgezondheid niet in gevaar brengen;
(i) studies om de productkwaliteit te 
verbeteren;
(j) onderzoek naar met name 
teeltmethoden die een geringer gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen of 
diergeneesmiddelen mogelijk maken en 
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het behoud van bodem en milieu 
garanderen;
(k) de definitie van minimumkenmerken 
en -normen inzake verpakking en 
aanbiedingsvorm;
(l) het gebruik van gecertificeerd zaaizaad 
en de monitoring van de kwaliteit van de 
producten.
Deze voorschriften mogen andere 
marktdeelnemers in de betrokken lidstaat 
of in de Unie geen schade berokkenen, 
mogen geen van de in artikel 145, lid 4, 
bedoelde gevolgen hebben en mogen niet 
op andere wijze onverenigbaar zijn met de 
geldende nationale en EU-voorschriften.

Deze voorschriften mogen andere 
marktdeelnemers in de betrokken lidstaat 
of in de Unie geen schade berokkenen, 
mogen geen van de in artikel 145, lid 4, 
bedoelde gevolgen hebben en mogen niet 
op andere wijze onverenigbaar zijn met de 
geldende nationale en EU-voorschriften.

4 bis. Indien er voor één of meerdere 
producten een erkende 
brancheorganisatie bestaat, breiden de 
lidstaten de besluiten en handelswijzen 
van de producentenorganisatie die tot de 
werkingsfeer van de voornoemde 
brancheorganisatie behoort, niet uit.
4 ter. De uitbreiding van de in lid 1 
bedoelde voorschriften wordt in extenso 
ter kennis van de marktdeelnemers 
gebracht door middel van bekendmaking 
in een officiële publicatie van de 
betrokken lidstaat.
4 quater. De lidstaten brengen de 
Commissie een keer per jaar, ten laatste 
op 31 maart, verslag uit van de 
overeenkomstig dit artikel genomen 
besluiten.

Or. en

Amendement 114
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1783



PE501.994v01-00 32/124 AM\921910NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 110 Schrappen
Uitbreiding van de voorschriften

1. Als een erkende 
producentenorganisatie, een erkende unie 
van producentenorganisaties of een 
erkende brancheorganisatie die in één of 
meer specifieke economische regio's van 
een lidstaat werkzaam is, wordt 
beschouwd als representatief voor de 
productie, de verhandeling of de 
verwerking van een bepaald product, kan 
de betrokken lidstaat op verzoek van die 
organisatie of unie bepaalde 
overeenkomsten, besluiten om onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen van die 
organisatie of unie voor een beperkte 
periode verbindend te verklaren voor 
andere marktdeelnemers of groeperingen 
van marktdeelnemers, die in de betrokken 
economische regio of regio's werkzaam 
zijn en die niet bij deze organisatie of unie 
zijn aangesloten.
2. Onder "economische regio" wordt 
verstaan een geografische zone die bestaat 
uit aan elkaar grenzende of naburige 
productiegebieden met homogene 
productie- en afzetomstandigheden.
3. Een organisatie of unie wordt als 
representatief beschouwd wanneer deze in 
de betrokken economische regio's of de 
betrokken economische regio's van een 
lidstaat:
(a) een aandeel van de productie, 
verhandeling of verwerking van het 
betrokken product of de betrokken 
producten voor haar rekening neemt dat 
overeenstemt met:
(i) ten minste 60 % voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit, of
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(ii) ten minste twee derde in andere 
gevallen, en 
(b) in het geval van 
producentenorganisaties, meer dan 50 % 
van de betrokken producenten 
vertegenwoordigt.
Wanneer het verzoek om uitbreiding van 
de voorschriften tot andere 
marktdeelnemers betrekking heeft op 
meer dan één economische regio, moet de 
organisatie of de unie het bewijs leveren 
van de in de eerste alinea gedefinieerde 
minimumrepresentativiteit voor elke bij 
haar aangesloten branche in elke 
betrokken economische regio.
4. Er mag slechts een in lid 1 bedoeld 
verzoek tot uitbreiding worden ingediend 
voor voorschriften die gericht zijn op één 
van de volgende doelen:
(a) rapportage over productie en afzet;
(b) productievoorschriften die stringenter 
zijn dan de in de nationale of de uniale 
regelgeving vastgestelde voorschriften;
(c) de opstelling van met de EU-
regelgeving verenigbare 
standaardcontracten;
(d) voorschriften inzake de afzet;
(e) voorschriften inzake 
milieubescherming;
(f) maatregelen om het potentieel van 
producten te bevorderen en optimaal te 
benutten;
(g) maatregelen ter bescherming van de 
biologische landbouw, 
oorsprongsbenamingen, kwaliteitslabels 
en geografische aanduidingen;
(h) onderzoek met het oog op de 
toevoeging van meerwaarde aan de 
producten, met name via nieuwe 
gebruiksmogelijkheden die de 
volksgezondheid niet in gevaar brengen;

(i) studies om de productkwaliteit te 
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verbeteren;
(j) onderzoek naar met name 
teeltmethoden die een geringer gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen of 
diergeneesmiddelen mogelijk maken en 
het behoud van bodem en milieu 
garanderen;
(k) de definitie van minimumkenmerken 
en -normen inzake verpakking en 
aanbiedingsvorm;
(l) het gebruik van gecertificeerd zaaizaad 
en de monitoring van de kwaliteit van de 
producten.
Deze voorschriften mogen andere 
marktdeelnemers in de betrokken lidstaat 
of in de Unie geen schade berokkenen, 
mogen geen van de in artikel 145, lid 4, 
bedoelde gevolgen hebben en mogen niet 
op andere wijze onverenigbaar zijn met de 
geldende nationale en EU-voorschriften.

Or. en

Amendement 115
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1826

Voorstel voor een verordening
Artikel 111

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de voorschriften van een erkende 
producentenorganisatie, een erkende unie 
van producentenorganisaties of een 
erkende brancheorganisatie krachtens 
artikel 99 worden uitgebreid en de 
activiteiten waarop die voorschriften van 
toepassing zijn, van algemeen economisch 
belang zijn voor personen wier activiteiten 
met de betrokken producten verband 
houden, kan de lidstaat die de erkenning 
heeft verleend, bepalen dat ook niet bij de 

Indien de voorschriften van een erkende 
producentenorganisatie, een erkende unie 
van producentenorganisaties of een 
erkende brancheorganisatie krachtens 
artikel 110 worden uitgebreid en de 
activiteiten waarop die voorschriften van 
toepassing zijn, van algemeen economisch 
belang zijn voor marktdeelnemers wier 
activiteiten met de betrokken producten
verband houden, kan de lidstaat die de 
erkenning heeft verleend nadat zij alle 
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organisatie of de unie aangesloten 
individuen of groepen die voordeel hebben 
bij deze activiteiten, de volle financiële 
bijdrage die de leden betalen of een 
gedeelte daarvan aan de organisatie of de 
unie moeten betalen, voor zover die 
financiële bijdragen bestemd zijn voor de 
kosten die rechtstreeks uit de betrokken 
activiteiten voortvloeien.

relevante belanghebbenden heeft 
geraadpleegd, bepalen dat ook niet bij de 
organisatie of de unie aangesloten 
individuele marktdeelnemers of groepen 
die voordeel hebben bij deze activiteiten, 
de volle financiële bijdrage die de leden 
betalen of een gedeelte daarvan aan de 
organisatie of de unie moeten betalen, voor 
zover die financiële bijdragen bestemd zijn 
voor de kosten die uit de betrokken 
activiteiten voortvloeien.

Or. en

Amendement 116
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1819

Voorstel voor een verordening
Artikel 111

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 111 Schrappen
Financiële bijdragen van niet-aangesloten 

producenten
Indien de voorschriften van een erkende 
producentenorganisatie, een erkende unie 
van producentenorganisaties of een 
erkende brancheorganisatie krachtens 
artikel 99 worden uitgebreid en de 
activiteiten waarop die voorschriften van 
toepassing zijn, van algemeen economisch 
belang zijn voor personen wier activiteiten 
met de betrokken producten verband 
houden, kan de lidstaat die de erkenning 
heeft verleend, bepalen dat ook niet bij de 
organisatie of de unie aangesloten 
individuen of groepen die voordeel 
hebben bij deze activiteiten, de volle 
financiële bijdrage die de leden betalen of 
een gedeelte daarvan aan de organisatie 
of de unie moeten betalen, voor zover die 
financiële bijdragen bestemd zijn voor de 
kosten die rechtstreeks uit de betrokken 
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activiteiten voortvloeien.

Or. en

Amendement 117
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 327

Voorstel voor een verordening
Artikel 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rekening houdend met de noodzaak de 
initiatieven van de in de artikelen 106, 107 
en 108 bedoelde organisaties en unies om 
de aanpassing van het aanbod aan de eisen 
van de markt te vergemakkelijken, te 
stimuleren, uitgezonderd de initiatieven 
voor het uit de markt nemen van 
producten, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot maatregelen in de 
sectoren levende planten, rundvlees, 
varkensvlees, schapen- en geitenvlees, 
eieren en pluimveevlees die tot doel 
hebben:

Rekening houdend met de noodzaak de 
initiatieven van de in de artikelen 106, 107 
en 108 bedoelde organisaties en unies om 
de aanpassing van het aanbod aan de eisen 
van de markt te vergemakkelijken, te 
stimuleren, uitgezonderd de initiatieven 
voor het uit de markt nemen van 
producten, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot maatregelen in de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde sectoren die tot 
doel hebben:

(a) de kwaliteit te verbeteren; (a) de kwaliteit te verbeteren;

(b) een betere organisatie van de productie, 
de verwerking en de afzet te bevorderen;

(b) een betere organisatie van de productie, 
de verwerking en de afzet te bevorderen;

(c) de notering van de marktprijstendensen 
te vergemakkelijken;

(c) de notering van de marktprijstendensen 
te vergemakkelijken;

(d) het opstellen van korte- en 
langetermijnramingen aan de hand van 
gegevens betreffende de gebruikte 
productiemiddelen mogelijk te maken.

(d) het opstellen van korte- en 
langetermijnramingen aan de hand van 
gegevens betreffende de gebruikte 
productiemiddelen mogelijk te maken.

Or. en
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Amendement 118
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1832

Voorstel voor een verordening
Artikel 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 112 Schrappen
Maatregelen om de aanpassing van het 

aanbod aan de eisen van de markt te 
vergemakkelijken

Rekening houdend met de noodzaak de 
initiatieven van de in de artikelen 106, 
107 en 108 bedoelde organisaties en unies 
om de aanpassing van het aanbod aan de 
eisen van de markt te vergemakkelijken, te 
stimuleren, uitgezonderd de initiatieven 
voor het uit de markt nemen van 
producten, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot maatregelen in de 
sectoren levende planten, rundvlees, 
varkensvlees, schapen- en geitenvlees, 
eieren en pluimveevlees die tot doel 
hebben:
(a) de kwaliteit te verbeteren;
(b) een betere organisatie van de 
productie, de verwerking en de afzet te 
bevorderen;
(c) de notering van de 
marktprijstendensen te vergemakkelijken;
(d) het opstellen van korte- en 
langetermijnramingen aan de hand van 
gegevens betreffende de gebruikte 
productiemiddelen mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 119
Michel Dantin
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Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 331 en 332

Voorstel voor een verordening
Artikel 113

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ter verbetering en stabilisering van de 
werking van de gemeenschappelijke markt 
voor wijn, met inbegrip van de voor de
vervaardiging van die wijn gebruikte 
druiven, most en wijn, kunnen de 
producerende lidstaten afzetvoorschriften 
vaststellen om het aanbod te reguleren, met 
name aan de hand van besluiten van 
erkende brancheorganisaties zoals bedoeld 
in artikel 108.

1. Ter verbetering en stabilisering van de 
werking van de gemeenschappelijke markt 
voor wijn, met inbegrip van de voor de 
vervaardiging van die wijn gebruikte 
druiven, most en wijn, kunnen de 
producerende lidstaten afzetvoorschriften 
vaststellen om het aanbod te reguleren, met 
name aan de hand van besluiten van 
erkende brancheorganisaties zoals bedoeld 
in artikel 108.

Die voorschriften moeten in verhouding 
staan tot het nagestreefde doel en mogen 
geen voorschriften betreffen:

Die voorschriften moeten in verhouding 
staan tot het nagestreefde doel en mogen 
geen voorschriften betreffen:

(a) die betrekking hebben op transacties die 
volgen op het tijdstip waarop het betrokken 
product voor het eerst is afgezet;

(a) die betrekking hebben op transacties die 
volgen op het tijdstip waarop het betrokken 
product voor het eerst is afgezet;

(b) die prijsstellingen mogelijk maken, 
zelfs als het richtsnoeren of aanbevelingen 
betreft;

(b) die prijsstellingen mogelijk maken, 
zelfs als het richtsnoeren of aanbevelingen 
betreft;

(c) die een buitensporig groot gedeelte van 
de normaliter beschikbare jaarlijkse oogst 
blokkeren;

(c) die een buitensporig groot gedeelte van 
de normaliter beschikbare jaarlijkse oogst 
blokkeren;

(d) die ruimte bieden voor weigering van 
de afgifte van nationale en uniale 
bewijsstukken die nodig zijn om wijn in 
het verkeer te brengen en af te zetten, 
wanneer die afzet in overeenstemming is 
met de betrokken voorschriften.

(d) die ruimte bieden voor weigering van 
de afgifte van nationale en uniale 
bewijsstukken die nodig zijn om wijn in 
het verkeer te brengen en af te zetten, 
wanneer die afzet in overeenstemming is 
met de betrokken voorschriften.

1 bis. De in lid 1 bedoelde voorschriften 
worden in extenso ter kennis van de 
marktdeelnemers gebracht door middel
van bekendmaking in een officiële 
publicatie van de betrokken lidstaat.
1 ter. De lidstaten brengen de Commissie 
een keer per jaar, ten laatste op 31 maart, 
verslag uit van de overeenkomstig dit 
artikel genomen besluiten.
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Or. en

Amendement 120
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1843

Voorstel voor een verordening
Artikel 113

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 113 Schrappen
Afzetvoorschriften ter verbetering en 
stabilisering van de werking van de 

gemeenschappelijke markt voor wijn
Ter verbetering en stabilisering van de 
werking van de gemeenschappelijke 
markt voor wijn, met inbegrip van de voor 
de vervaardiging van die wijn gebruikte 
druiven, most en wijn, kunnen de 
producerende lidstaten afzetvoorschriften 
vaststellen om het aanbod te reguleren, 
met name aan de hand van besluiten van 
erkende brancheorganisaties zoals 
bedoeld in artikel 108.
Die voorschriften moeten in verhouding 
staan tot het nagestreefde doel en mogen 
geen voorschriften betreffen:
(a) die betrekking hebben op transacties 
die volgen op het tijdstip waarop het 
betrokken product voor het eerst is 
afgezet;
(b) die prijsstellingen mogelijk maken, 
zelfs als het richtsnoeren of 
aanbevelingen betreft;
(c) die een buitensporig groot gedeelte van 
de normaliter beschikbare jaarlijkse oogst 
blokkeren;
(d) die ruimte bieden voor weigering van 
de afgifte van nationale en uniale 
bewijsstukken die nodig zijn om wijn in 
het verkeer te brengen en af te zetten, 
wanneer die afzet in overeenstemming is 
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met de betrokken voorschriften.

Or. en

Amendement 121
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 333

Voorstel voor een verordening
Deel II – titel II – hoofdstuk III – sectie 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
SECTIE 3 bis

SYSTEMEN VOOR HET AFSLUITEN 
VAN CONTRACTEN

Artikel 113 bis
Contractuele betrekkingen

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

Or. en

Amendement 122
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 334

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Artikel 113 ter

Contractonderhandelingen
1. Producentenorganisaties in een van de 
in artikel 1, lid 2, van deze verordening 
bedoelde sectoren die krachtens artikel 
106 zijn erkend, mogen namens de 
producenten die er lid van zijn, met 
betrekking tot de volledige gezamenlijke 
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productie van die leden of een gedeelte 
daarvan, onderhandelen over contracten 
voor de levering van landbouwproducten 
door een producent aan een verwerker, 
een tussenpersoon of een distributeur.
2. De producentenorganisatie kan de 
onderhandelingen voeren:
(a) ongeacht of de eigendom van de 
desbetreffende producten door de 
producenten wordt overgedragen aan de 
producentenorganisaties;
(b) ongeacht of de onderhandelde prijs 
geldt voor de gezamenlijke productie van 
alle, dan wel een deel van de aangesloten 
producenten;
(c) op voorwaarde dat de betrokken 
landbouwers niet zijn aangesloten bij een 
andere producentenorganisatie die 
eveneens namens hen onderhandelingen 
over contracten voert; lidstaten mogen 
evenwel in naar behoren 
gerechtvaardigde gevallen afwijken van 
deze voorwaarde indien producenten twee 
verschillende productie-eenheden hebben 
die zich in verschillende geografische 
gebieden bevinden;
(d) op voorwaarde dat het lidmaatschap 
van de landbouwer van een coöperatie 
geen verplichting inhoudt dat de 
producten in kwestie dienen te worden 
geleverd overeenkomstig de voorwaarden 
die in de statuten van de coöperatie of de 
op grond van deze statuten vastgestelde 
voorschriften en besluiten zijn 
neergelegd; en tevens
(e) op voorwaarde dat de 
producentenorganisatie de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat of lidstaten 
waar zij actief is, op de hoogte stelt van de 
hoeveelheid landbouwproducten die onder 
de onderhandelingen valt.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
met "producentenorganisatie" tevens 
"een unie van producentenorganisaties" 
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bedoeld. 
4. Met betrekking tot onderhandelingen 
over meer dan één lidstaat, wordt door de 
Commissie een besluit genomen middels 
een uitvoeringshandeling, zonder 
toepassing van artikel 162, lid 2 of 3. In 
andere gevallen wordt dit besluit genomen 
door de nationale mededingingsautoriteit 
van de lidstaat waarop de 
onderhandelingen betrekking hebben. 
De in dit lid bedoelde besluiten worden 
pas van toepassing op de datum van 
kennisgeving van het besluit aan de 
betrokken ondernemingen.

Or. en

Amendement 123
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 335-341, 1862 en 1864

Voorstel voor een verordening
Artikel 114

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(-a) de specifieke voorschriften die van 
toepassing zijn in een of meerdere van de 
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in artikel 1, lid 2, van deze verordening 
bedoelde sectoren;

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

(a) de specifieke doelstellingen die deze 
organisaties en unies kunnen, moeten of 
niet mogen nastreven, en die in 
voorkomend geval aan de in de artikelen 
106 tot en met 109 vastgestelde 
doelstellingen worden toegevoegd; 

(a bis) horizontale aanbevelingen voor 
interprofessionele overeenkomsten die in 
overeenstemming met artikel 108 door de 
organisaties worden afgesloten;

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

(b) de statuten van organisaties, met 
uitzondering van 
producentenorganisaties, de specifieke 
voorwaarden die van toepassing zijn op de 
statuten van producentenorganisaties in 
bepaalde sectoren, de structuur, de 
rechtspersoonlijkheid, het lidmaatschap, de 
omvang, de verantwoordingsplicht en de 
activiteiten van deze organisaties en unies, 
de gevolgen van fusies;

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

(c) transnationale organisaties en unies, 
onder meer inzake de onder a) en b), van 
het onderhavige artikel bedoelde 
voorschriften;

(c) transnationale organisaties en unies, 
onder meer inzake de onder a), b) en b bis), 
van het onderhavige artikel bedoelde 
voorschriften;

(c bis) de voorschriften inzake vestiging 
en administratieve bijstand door de 
bevoegde autoriteiten bij 
grensoverschrijdende samenwerking;

(d) de uitbesteding van activiteiten en de 
terbeschikkingstelling van technische 
middelen door organisaties of unies;

(d) de voorwaarden van uitbesteding van 
activiteiten en de terbeschikkingstelling 
van technische middelen door organisaties 
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of unies;
(e) het minimumvolume of de 
minimumwaarde van de afzetbare 
productie van organisaties of unies;

(e) het minimumvolume of de 
minimumwaarde van de afzetbare 
productie van organisaties of unies;

(f) de in artikel 110 bedoelde uitbreiding 
van bepaalde voorschriften van 
organisaties of unies tot niet-leden en de in 
artikel 111 bedoelde verplichte betaling 
van een lidmaatschapsbijdrage door niet-
leden, inclusief een lijst van in artikel 110, 
lid 4, eerste alinea, onder b), bedoelde 
stringentere productievoorschriften die 
kunnen worden uitgebreid, en betreffende 
aanvullende vereisten op het gebied van de 
representativiteit, de betrokken 
economische regio's, met inbegrip van het 
door de Commissie te verrichten onderzoek 
van de omschrijving daarvan, de 
minimumperioden waarin de voorschriften 
van toepassing moeten zijn alvorens te 
worden uitgebreid, de personen of 
organisaties voor wie/waarvoor de 
voorschriften of de bijdragen gelden, en de 
omstandigheden waarin de Commissie kan 
eisen de uitbreiding van de voorschriften of 
de verplichte bijdragen af te wijzen of in te 
trekken.

(f) de in artikel 110 bedoelde uitbreiding 
van bepaalde voorschriften van 
organisaties of unies tot niet-leden en de in 
artikel 111 bedoelde verplichte betaling 
van een lidmaatschapsbijdrage door niet-
leden en betreffende aanvullende vereisten 
op het gebied van de representativiteit, de 
betrokken economische regio's, met 
inbegrip van het door de Commissie te 
verrichten onderzoek van de omschrijving 
daarvan, de minimumperioden waarin de 
voorschriften van toepassing moeten zijn 
alvorens te worden uitgebreid, de personen 
of organisaties voor wie/waarvoor de 
voorschriften of de bijdragen gelden, en de 
omstandigheden waarin de Commissie 
voor een specifieke periode kan eisen de 
uitbreiding van de voorschriften of de 
verplichte bijdragen af te wijzen of in te 
trekken.

(f bis) de specifieke voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van de contractuele 
stelsels in de in artikel 113 bis, lid 1, 
bedoelde sectoren, met name de drempels 
voor de productievolumes waarover 
collectief kan worden onderhandeld;
(f ter) de voorwaarden waaraan erkende 
producenten moeten voldoen om 
collectieve horizontale en verticale 
overeenkomsten met concurrenten en 
partners in de voedingsmiddelenketen te 
kunnen sluiten om de kosten van 
investeringen in duurzame productie in de 
prijzen op te nemen.

Or. en
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Amendement 124
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Artikel 114

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen 
en verantwoordelijkheden van 
producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties in het belang van 
een grotere doeltreffendheid van de 
maatregelen van die organisaties duidelijk 
worden omschreven en zonder dat dit 
onnodige lasten met zich brengt, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen waarin het 
volgende wordt vastgesteld:

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

(a) specifieke voorwaarden voor de 
erkenning van producentenorganisaties 
en unies van producentenorganisaties die 
in meer dan één lidstaat activiteiten 
verrichten;

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

(b) voorschriften inzake de vestiging en 
voorwaarden voor administratieve 
bijstand door de bevoegde autoriteiten 
wanneer organisaties activiteiten 
verrichten in meer dan één lidstaat.

(c) transnationale organisaties en unies, 
onder meer inzake de onder a) en b), van 

(c) in het geval van organisaties die onder 
artikel 109 bis, onder a), a bis) en b), 
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het onderhavige artikel bedoelde 
voorschriften;

vallen

(i) de specifieke doelstellingen die deze 
organisaties en unies kunnen, moeten of 
niet mogen nastreven;
(ii) de voorschriften voor de erkenning, de 
structuur, het lidmaatschap, de omvang, 
de verantwoordingsplicht, de activiteiten 
en de fusies van dergelijke organisaties en 
hun unies;
(iii) de uitbesteding van activiteiten en de 
terbeschikkingstelling van technische 
middelen door organisaties en unies;
(iv) het minimumvolume of de 
minimumwaarde van de afzetbare 
productie van organisaties of unies;

(d) de uitbesteding van activiteiten en de 
terbeschikkingstelling van technische 
middelen door organisaties of unies;

(d) in het geval van 
producentenorganisaties die onder artikel 
109 bis, onder a) en b ter), vallen, de 
voorschriften inzake het lidmaatschap, 
met inbegrip van de verplichting voor de 
leden van een producentenorganisatie om 
de volledige productie of een bepaald deel 
daarvan aan de producentenorganisatie te 
leveren.

(e) het minimumvolume of de 
minimumwaarde van de afzetbare 
productie van organisaties of unies;
(f) de in artikel 110 bedoelde uitbreiding 
van bepaalde voorschriften van 
organisaties of unies tot niet-leden en de 
in artikel 111 bedoelde verplichte betaling 
van een lidmaatschapsbijdrage door niet-
leden, inclusief een lijst van in artikel 110, 
lid 4, eerste alinea, onder b), bedoelde 
stringentere productievoorschriften die 
kunnen worden uitgebreid, en betreffende 
aanvullende vereisten op het gebied van 
de representativiteit, de betrokken 
economische regio's, met inbegrip van het 
door de Commissie te verrichten 
onderzoek van de omschrijving daarvan, 
de minimumperioden waarin de 
voorschriften van toepassing moeten zijn 
alvorens te worden uitgebreid, de 
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personen of organisaties voor 
wie/waarvoor de voorschriften of de 
bijdragen gelden, en de omstandigheden 
waarin de Commissie kan eisen de 
uitbreiding van de voorschriften of de 
verplichte bijdragen af te wijzen of in te 
trekken.

Or. en

(Letter d wordt punt iii in de tekst van het amendement en letter e wordt punt iv)

Amendement 125
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 342

Voorstel voor een verordening
Artikel 115

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

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen de vereiste 
maatregelen betreffende dit hoofdstuk 
vaststellen, met name maatregelen met 
betrekking tot:

(a) de uitvoering van de voorwaarden 
voor de erkenning van 
producentenorganisaties en 
brancheorganisaties, zoals bepaald in 
artikel 106 ter en 108 bis;
(b) de kennisgevingen van de lidstaten 
aan de Commissie als bedoeld in artikel 
105 bis, lid 8, artikel 105 ter, lid 7, artikel 
106 ter, lid 4, onder d), en artikel 108 bis, 
lid 4, onder e);
(c) de procedures met betrekking tot 
administratieve bijstand bij 
grensoverschrijdende samenwerking;
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(d) de procedures en technische criteria 
voor de tenuitvoerlegging van de in de 
artikelen 110, 111 en 112 bedoelde 
maatregelen, met name de toepassing van 
het begrip "economische regio" als 
bedoeld in artikel 110, lid 2.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 126
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Artikel 115

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen volgens de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure het volgende 
vaststellen:

(a) de tenuitvoerlegging van de 
voorwaarden voor de erkenning van 
producentenorganisaties en hun unies en 
brancheorganisaties, en met name van 
organisaties die activiteiten verrichten in 
meer dan één lidstaat;
(b) de procedures voor administratieve 
bijstand in het geval van organisaties die 
activiteiten verrichten in meer dan één 
lidstaat;
(c) in het geval van organisaties die onder 
artikel 109 bis vallen, de weigering of 
intrekking van de erkenning;
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(d) het verstrekken van informatie aan de 
Commissie over het aantal erkende 
organisaties en unies en over de 
weigering of intrekking van erkenning.

Or. en

Amendement 127
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 343-345

Voorstel voor een verordening
Artikel 116

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen individuele 
besluiten aannemen met betrekking tot:

1. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen individuele 
besluiten aannemen met betrekking tot:

(a) de erkenning van organisaties die in 
meer dan één lidstaat activiteiten verrichten 
overeenkomstig de op grond van artikel 
114, onder c), bedoelde voorschriften;

(a) de erkenning, de weigering of de 
intrekking van de erkenning van 
organisaties die in meer dan één lidstaat 
activiteiten verrichten overeenkomstig de 
op grond van artikel 114, onder c), 
bedoelde voorschriften;

(b) de weigering of intrekking van de 
erkenning van brancheorganisaties, de 
intrekking van de uitbreiding van 
voorschriften of verplichte bijdragen, de 
goedkeuring van of besluiten over de 
wijziging van economische regio's die de 
lidstaten overeenkomstig de op grond van 
artikel 114, onder f), vastgestelde 
voorschriften hebben gemeld.

(b) de uitbreiding van voorschriften of 
verplichte bijdragen van de onder a) 
bedoelde organisaties alsmede de 
intrekking daarvan.

1 bis. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen besluiten 
aannemen met betrekking tot de 
goedkeuring of de wijziging van 
economische regio's die de lidstaten 
overeenkomstig de op grond van artikel 
114, onder f), vastgestelde voorschriften 
gemeld hebben.
Die uitvoeringshandelingen worden 
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zonder toepassing van de in artikel 162, 
lid 2 of 3, bedoelde procedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 128
Britta Reimers, James Nicholson
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Artikel 116

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 116 Schrappen
Andere uitvoeringsbevoegdheden

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen individuele 
besluiten aannemen met betrekking tot:
(a) de erkenning van organisaties die in 
meer dan één lidstaat activiteiten 
verrichten overeenkomstig de op grond 
van artikel 114, onder c), bedoelde 
voorschriften;
(b) de weigering of intrekking van de 
erkenning van brancheorganisaties, de 
intrekking van de uitbreiding van 
voorschriften of verplichte bijdragen, de 
goedkeuring van of besluiten over de 
wijziging van economische regio's die de 
lidstaten overeenkomstig de op grond van 
artikel 114, onder f), vastgestelde 
voorschriften hebben gemeld.

Or. en

Amendement 129
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 346 en 643
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Voorstel voor een verordening
Deel II – titel II – hoofdstuk III – sectie 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SECTIE 4 BIS
TRANSPARANTIE EN 
MARKTINFORMATIE

Artikel 116 bis
Europees instrument voor de bewaking 

van de voedselprijzen
1. De Commissie brengt de Raad en het 
Parlement op gezette tijden verslag uit van 
de activiteiten in het kader van de 
onderzoeken van het Europees instrument 
voor de bewaking van de voedselprijzen 
en van de resultaten daarvan en draagt 
tevens zorg voor de publicatie van de 
resultaten teneinde marktdeelnemers en 
overheden te informeren over de 
prijsvorming in de gehele 
voedselvoorzieningsketen, alsook ter 
meting en vastlegging van de 
ontwikkelingen op de markt.
2. Het Europees instrument vergaart met 
het oog op de toepassing van lid 1 en in 
lijn met de activiteiten van de nationale 
bureaus voor de statistiek en de nationale 
waarnemingscentra voor de prijsvorming 
in het bijzonder de voor de opstelling van 
analyses en studies ten aanzien van 
navolgende elementen benodigde 
statistische gegevens en inlichtingen, 
zonder dat dit aanvullende lasten met zich 
brengt voor de landbouwers:
(a) de productie en het aanbod;
(b) de prijsvormingsmechanismen en, 
voor zover mogelijk, de winstmarges in 
alle delen van de 
voedselvoorzieningsketen in de EU en de 
lidstaten;
(c) de prijsontwikkelingstrends en, voor 
zover mogelijk, de winstmarges in alle 
delen van de voedselvoorzieningsketen in 
de EU en de lidstaten en in alle 
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landbouw- en voedingsproductensectoren, 
in het bijzonder in de sectoren fruit en 
groenten, melk en zuivelproducten en 
vlees;
(d) prognoses ten aanzien van de 
marktontwikkelingen op korte en 
middellange termijn.
Het Europees instrument bestudeert voor 
doeleinden van dit lid in het bijzonder de 
invoer en uitvoer, de prijzen af boerderij, 
de door de consumenten betaalde prijzen, 
de winstmarges, de productiekosten, de 
verwerkingskosten en de distributiekosten 
in alle delen van de 
voedselvoorzieningsketen in de EU en de 
lidstaten;
3. De informatie die via het Europees 
instrument voor de bewaking van de 
voedselprijzen wordt bekendgemaakt, 
wordt vertrouwelijk behandeld. De 
Commissie zorgt ervoor dat de 
bekendgemaakte informatie geen 
mogelijkheid biedt tot identificatie van 
individuele marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 130
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1917

Voorstel voor een verordening
Artikel 129 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 129 bis
Invoer van hop

1. De producten van de hopsector mogen 
slechts uit derde landen worden ingevoerd 
als de kwaliteitsnormen ten minste 
equivalent zijn aan die welke zijn 
vastgesteld voor soortgelijke producten die 
in de Unie worden geoogst of uit 
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dergelijke in de Unie geoogste producten 
worden vervaardigd.
2. De producten worden geacht aan de in 
lid 1 bedoelde normen te voldoen als zij 
vergezeld gaan van een door de 
autoriteiten van het land van oorsprong 
afgegeven verklaring die is erkend als 
gelijkwaardig met het in artikel 59 ter 
bedoelde certificaat.
Voor hopmeel, met lupuline verrijkt 
hopmeel, hopextract en mengproducten 
van hop kan de verklaring slechts als 
gelijkwaardig met het certificaat worden 
erkend als het alfazuurgehalte van deze 
producten niet lager is dan dat van de hop 
waaruit zij zijn vervaardigd.
3. Om de administratieve lasten tot een 
minimum te beperken, kan de Commissie, 
middels overeenkomstig artikel 160 
aangenomen gedelegeerde handelingen, 
de voorwaarden vaststellen waaronder de 
verplichtingen inzake de 
gelijkwaardigheidsverklaring en de 
etikettering van de verpakking niet van 
toepassing zijn.
4. De Commissie stelt middels 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen uitvoeringshandelingen 
voorschriften vast met betrekking tot dit 
artikel, waaronder de voorwaarden voor 
de erkenning van 
gelijkwaardigheidsverklaringen en de 
controle van de invoer van hop.

Or. en

Amendement 131
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 362
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Voorstel voor een verordening
Artikel 130 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 bis
Invoer van ruwe suiker voor raffinage: 

exclusieve periode van drie maanden voor 
voltijdraffinaderijen

1. Tot het eind van het verkoopseizoen 
2019-2020 krijgen voltijdraffinaderijen 
een exclusieve invoercapaciteit van 
2 500 000 ton per verkoopseizoen, 
uitgedrukt in witte suiker.
2. De enige suikerbietenverwerkende 
fabriek die in 2005 in Portugal in werking 
was, wordt geacht een voltijdraffinaderij 
te zijn.
3. Alleen aan de voltijdraffinaderijen 
worden invoercertificaten voor suiker 
voor raffinage afgegeven, waarbij de 
betrokken hoeveelheden de in lid 1 
vermelde hoeveelheden niet mogen 
overschrijden. De certificaten zijn 
uitsluitend overdraagbaar tussen 
voltijdraffinaderijen onderling en zijn 
verstrijken aan het eind van het 
verkoopseizoen waarvoor ze zijn 
afgegeven.
Dit lid is van toepassing op de eerste drie 
maanden van elk verkoopseizoen.
4. Om te garanderen dat de voor raffinage 
bestemde ingevoerde suiker 
overeenkomstig deze subsectie wordt 
geraffineerd, kan de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 160 het volgende vaststellen:
(a) bepaalde definities voor de werking 
van de in lid 1 bedoelde invoerregelingen;
(b) de voorwaarden en vereisten waaraan 
een marktdeelnemer moet voldoen om een 
aanvraag voor een invoercertificaat in te 
dienen, inclusief inzake het stellen van 
een zekerheid;
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(c) de voorschriften inzake toe te passen
administratieve sancties.
5. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
artikel 162, lid 2, de nodige voorschriften 
vaststellen inzake de bewijsstukken die 
moeten worden overgelegd met betrekking 
tot de vereisten en verplichtingen waaraan 
de invoerders, en met name 
voltijdraffinaderijen, moeten voldoen.

Or. en

Amendement 132
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 363

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 130 ter
Schorsing van invoerrechten in de 

suikersector
Om de voorziening die nodig is voor de 
Europese suikermarkt te garanderen, kan 
de Commissie, overeenkomstig het in 
artikel 101, onder d bis), beschreven 
mechanisme tot aan het einde van 
verkoopseizoen 2019/2020 middels 
uitvoeringshandelingen de toepassing van 
de invoerrechten geheel of gedeeltelijk 
schorsen voor bepaalde hoeveelheden van 
de volgende producten:
(a) suiker van GN-code 1701;
(b) isoglucose van de GN-codes 1702 30 
10, 1702 40 10, 1702 60 10 en 1702 90 30.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en
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Amendement 133
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1945, 1947 en 1948

Voorstel voor een verordening
Artikel 133

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

1. Voor zover nodig om te kunnen 
uitvoeren op basis van de noteringen of de 
prijzen op de wereldmarkt, voor zover de 
omstandigheden in de interne markt 
binnen het toepassingsgebied van de in 
artikel 154, lid 1, beschreven 
omstandigheden vallen en binnen de 
grenzen die voortvloeien uit de 
overeenkomsten die op grond van artikel 
218 van het Verdrag en van artikel 3, lid 5, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie zijn gesloten en met inachtneming 
van de in artikel 3, lid 5, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie vervatte 
beginselen, kan het verschil tussen deze 
noteringen of prijzen en de prijzen in de 
Unie worden overbrugd door een restitutie 
bij uitvoer voor:

(a) de producten van de volgende sectoren 
die in ongewijzigde staat worden 
uitgevoerd:

(a) de producten van de volgende sectoren 
die in ongewijzigde staat worden 
uitgevoerd:

(i) granen; (i) granen;

(ii) rijst; (ii) rijst;
(iii) suiker, voor wat betreft de producten 
die zijn vermeld in bijlage I, deel III, 
onder b), c), d) en g);

(iii) suiker, voor wat betreft de producten 
die zijn vermeld in bijlage I, deel III, 
onder b), c), d) en g);

(iv) rundvlees; (iv) rundvlees;

(v) melk en zuivelproducten; (v) melk en zuivelproducten;
(vi) varkensvlees; (vi) varkensvlees;

(vii) eieren; (vii) eieren;
(viii) pluimveevlees; (viii) pluimveevlees;

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

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

2. De uitvoerrestituties voor de producten 
die in de vorm van verwerkte goederen
worden uitgevoerd, mogen niet hoger zijn 
dan die voor dezelfde producten die in 
ongewijzigde staat worden uitgevoerd.

2. De uitvoerrestituties voor de producten 
die in de vorm van verwerkte goederen 
worden uitgevoerd, mogen niet hoger zijn 
dan die voor dezelfde producten die in 
ongewijzigde staat worden uitgevoerd.

2 bis. Onverminderd de toepassing van 
artikel 154, lid 1, en artikel 159, bedraagt 
de maximale restitutie voor de in lid 1 
bedoelde producten 0 euro.

3. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van dit hoofdstuk vereiste 
maatregelen vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

3. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van dit hoofdstuk vereiste 
maatregelen vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 134
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 364

Voorstel voor een verordening
Artikel 135

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1. De uitvoerrestitutie voor een bepaald 1. De uitvoerrestitutie voor een bepaald 
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product is voor de hele Unie gelijk. Zij kan 
naargelang van de bestemming worden 
gedifferentieerd, met name indien dit 
noodzakelijk is wegens de situatie op de 
wereldmarkt, de specifieke vereisten van 
bepaalde markten of de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

product is voor de hele Unie gelijk. Zij kan 
naargelang van de bestemming worden 
gedifferentieerd, met name indien dit 
noodzakelijk is wegens de situatie op de 
wereldmarkt, de specifieke vereisten van 
bepaalde markten of de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

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

2. De restituties worden voor een beperkte 
periode vastgesteld door de Commissie, 
middels uitvoeringshandelingen die zijn 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
162, lid 2, uiteengezette procedure.
Zij kunnen voor granen, rijst, suiker, 
melk en zuivelproducten via openbare 
inschrijving worden vastgesteld.
2 bis. Bij de vaststelling van de restitutie 
voor een bepaald product wordt rekening 
gehouden met een of meer van de 
volgende aspecten:
(a) de bestaande situatie en de 
vooruitzichten inzake:
(i) de prijzen en de beschikbaarheid van 
dat product op de EU-markt,
(ii) de prijzen van dat product op de 
wereldmarkt;
(b) de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke marktordening, 
namelijk te zorgen voor een evenwichtige 
situatie en een natuurlijke ontwikkeling 
van de prijzen en het handelsverkeer op 
de betrokken markt;
(c) de noodzaak om verstoringen die het 
evenwicht tussen aanbod en vraag in de 
EU-markt langdurig uit balans kunnen 
brengen, te vermijden;
(d) de economische aspecten van de 
beoogde uitvoer;
(e) de limieten die voortvloeien uit 
overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag gesloten overeenkomsten;
(f) de noodzaak om een evenwicht tot 
stand te brengen tussen het gebruik van 
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basisproducten uit de Unie bij de 
productie van voor uitvoer naar derde 
landen bestemde verwerkte goederen, en 
het gebruik van in het kader van het 
veredelingsverkeer binnengebrachte 
producten uit derde landen;
(g) de gunstigste afzetkosten en 
vervoerkosten vanaf de EU-markten tot de 
havens of andere plaatsen van uitvoer van 
de Unie, alsmede de aanvoerkosten tot de 
landen van bestemming;
(h) de vraag op de EU-markt;
(i) wat de sectoren varkensvlees, eieren en 
pluimveevlees betreft, het verschil tussen 
de in de EU en de op de wereldmarkt 
genoteerde prijzen van de hoeveelheid 
voedergranen die nodig is om de 
producten van die sectoren in de Unie te 
vervaardigen.

Or. en

Amendement 135
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 367

Voorstel voor een verordening
Artikel 141

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Die uitvoeringshandelingen worden 
zonder toepassing van de in artikel 162, 
lid 2 of 3, bedoelde procedure 
aangenomen.

Or. en
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Amendement 136
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 368, 369 en 2018

Voorstel voor een verordening
Artikel 143

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij in deze verordening anders is 
bepaald, gelden de artikelen 101 tot en met 
106 van het Verdrag, evenals de daarvoor 
vastgestelde uitvoeringsbepalingen, voor 
alle in artikel 101, lid 1, en artikel 102 van 
het Verdrag bedoelde overeenkomsten, 
besluiten en gedragingen die betrekking 
hebben op de productie van of de handel in 
landbouwproducten, onder voorbehoud van 
de artikelen 144 en 145 van deze 
verordening.

Tenzij in deze verordening anders is 
bepaald, gelden overeenkomstig artikel 42 
van het Verdrag de artikelen 101 tot en 
met 106 van het Verdrag, evenals de 
daarvoor vastgestelde 
uitvoeringsbepalingen, voor alle in artikel 
101, lid 1, en artikel 102 van het Verdrag 
bedoelde overeenkomsten, besluiten en 
gedragingen die betrekking hebben op de 
productie van of de handel in 
landbouwproducten, onder voorbehoud van 
de artikelen 143 bis tot en met 145 van 
deze verordening.

Teneinde de werking van de interne markt 
te verbeteren en een uniforme toepassing 
van de mededingingsvoorschriften van de 
Unie in de landbouw- en 
agrovoedingssector te waarborgen, 
coördineert de Commissie de maatregelen 
van de diverse nationale 
mededingingsautoriteiten. De Commissie 
publiceert daartoe richtsnoeren en gidsen 
voor goede praktijken ter ondersteuning
van de diverse nationale 
mededingingsautoriteiten en de 
marktdeelnemers in de landbouw- en 
agrovoedingssector.

Or. en

Amendement 137
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 370
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Voorstel voor een verordening
Artikel 143 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 143 bis
Relevante markt

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

Or. en

Amendement 138
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 371

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Artikel 143 ter
Machtspositie

1. Onder "machtspositie" wordt voor de 
doeleinden van dit hoofdstuk verstaan het 
feit dat een onderneming een dusdanige 
economische machtspositie inneemt dat 
deze daardoor de instandhouding van een 
daadwerkelijke mededinging op de 
relevante markt kan belemmeren en zich 
in belangrijke mate onafhankelijk 
gedragen kan tegenover haar 
concurrenten, haar afnemers en, 
uiteindelijk, de consumenten.
2. Wanneer het marktaandeel op een 
relevante markt van een onderneming of 
van verschillende ondernemingen in de 
landbouw- en agrovoedingssector die door 
een horizontale overeenkomst gebonden 
zijn, kleiner is dan het marktaandeel van 
de grootste onderneming op dezelfde 
relevante markt in het volgende onderdeel 
van de bevoorradingsketen, is er geen 
sprake van een machtspositie.

Or. en
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Amendement 139
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 372-376

Voorstel voor een verordening
Artikel 144

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Uitzonderingen met betrekking tot de 
doelstellingen van het GLB en met 

betrekking tot landbouwers en
verenigingen van landbouwers

Uitzonderingen met betrekking tot de 
doelstellingen van het GLB en met 
betrekking tot landbouwers en hun 

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

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

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

Met name de overeenkomsten, besluiten en 
gecoördineerde gedragingen van 
landbouwers of van krachtens artikel 106 
van deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties worden 
als noodzakelijk beschouwd voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
artikel 39 van het Verdrag, voor zover 
deze betrekking hebben op de productie of 
de verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen of 
verwerken van landbouwproducten.

De in dit lid bedoelde overeenkomsten, 
besluiten en gecoördineerde gedragingen 
worden geacht te voldoen aan de 
voorwaarden uit artikel 101, lid 3, van het 
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Verdrag.
Dit lid is niet van toepassing wanneer 
mededinging is uitgesloten.
1 bis. De in lid 1 bedoelde 
overeenkomsten, besluiten en 
gecoördineerde gedragingen houden, met 
uitzondering van de in de artikelen 104 
bis, 105 bis, 113 bis en 113 ter bedoelde 
overeenkomsten, niet de plicht in om een 
vaste prijs te handhaven.
1 ter. De in artikel 143 bedoelde 
overeenkomsten, besluiten en 
gecoördineerde gedragingen van 
landbouwers of producentenorganisaties 
of unies van producenten organisaties 
vallen onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1/2003.

2. Onder voorbehoud van het toezicht van 
het Hof van Justitie is uitsluitend de 
Commissie bevoegd om, na de lidstaten te 
hebben geraadpleegd en de 
belanghebbende ondernemingen of 
ondernemersverenigingen, alsmede elke 
andere door haar als ter zake relevant 
beschouwde natuurlijke of rechtspersoon 
te hebben gehoord, in een bij 
uitvoeringshandeling vastgesteld en te 
publiceren besluit te bepalen welke 
overeenkomsten, besluiten en 
gedragingen aan de in lid 1 bedoelde 
voorwaarden voldoen.
De Commissie gaat tot deze vaststelling 
over op eigen initiatief of op verzoek van 
een bevoegde autoriteit van een lidstaat of 
van een belanghebbende onderneming of 
ondernemersvereniging.
3. In het in lid 2, eerste alinea, bedoelde 
besluit worden de betrokken partijen en 
de essentiële gedeelten van de besluit 
bekendgemaakt. Bij de bekendmaking 
wordt rekening gehouden met het 
rechtmatige belang van de 
ondernemingen dat hun zakengeheimen 
niet aan de openbaarheid worden 
prijsgegeven.



PE501.994v01-00 68/124 AM\921910NL.doc

NL

Or. en

Amendement 140
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 381-385 en 2029

Voorstel voor een verordening
Artikel 145

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

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

2. Lid 1 is slechts van toepassing indien: 2. Lid 1 is slechts van toepassing indien:

(a) de overeenkomsten, besluiten en 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen ter kennis van de Commissie 
zijn gebracht:

(a) de overeenkomsten, besluiten en 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen ter kennis van de Commissie 
zijn gebracht:

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

(b) de Commissie niet binnen twee 
maanden na ontvangst van de 
kennisgeving, middels 
uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld 
zonder toepassing van artikel 162, lid 2 of 
3, heeft vastgesteld dat deze 
overeenkomsten onder de werking van lid 
4 vallen.

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

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

3 bis. Niettegenstaande de bepalingen van 
de leden 2 en 3 van dit artikel worden in 
crisissituaties de overeenkomsten, 
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besluiten en gecoördineerde gedragingen 
zoals bedoeld in lid 1 direct na 
totstandkoming ervan van kracht en 
aangemeld bij de Commissie.
De Commissie heeft 21 dagen na 
aanmelding de tijd om middels 
uitvoeringshandelingen die zijn 
vastgesteld zonder toepassing van artikel 
162, lid 2 of 3, vast te stellen of deze 
overeenkomsten al dan niet onder de 
werking van lid 4 vallen.

4. Overeenkomsten, besluiten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen worden 
in ieder geval als onverenigbaar met de 
EU-regelgeving aangemerkt indien zij:

4. Overeenkomsten, besluiten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen worden 
in ieder geval als onverenigbaar met de 
EU-regelgeving aangemerkt indien zij:

(a) kunnen leiden tot compartimentering 
van de markten binnen de Unie, ongeacht 
in welke vorm;

(a) kunnen leiden tot compartimentering 
van de markten binnen de Unie, ongeacht 
in welke vorm;

(b) afbreuk kunnen doen aan de goede 
werking van de marktordening;

(b) afbreuk kunnen doen aan de goede 
werking van de marktordening;

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

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

(d) de vaststelling van prijzen of quota 
omvatten;

(d) de vaststelling van prijzen omvatten;

(e) tot discriminatie kunnen leiden of de 
concurrentie voor een aanzienlijk deel van 
de betrokken producten kunnen elimineren. 

(e) tot discriminatie kunnen leiden of de 
concurrentie voor een aanzienlijk deel van 
de betrokken producten kunnen elimineren. 

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

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

Dit besluit van de Commissie wordt op zijn 
vroegst van toepassing op de dag van 

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

melding ervan aan de betrokken 
brancheorganisatie, tenzij deze laatste 
onjuiste gegevens heeft verstrekt of 
misbruik heeft gemaakt van de in lid 1 
bedoelde vrijstelling.

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

6. In het geval van 
meerjarenovereenkomsten geldt de 
melding voor het eerste jaar ook voor de 
volgende jaren van de overeenkomst. 

6 bis. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met de 
nodige maatregelen voor de uniforme 
toepassing van dit artikel. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 141
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 387, 2050 en 2054

Voorstel voor een verordening
Artikel 154

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
marktverstoringen als gevolg van 
aanzienlijke prijsstijgingen of -dalingen op 
interne of externe markten, als gevolg van 
een aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zoals beschreven in 
artikel 7, lid 2, of als gevolg van andere 
marktbeïnvloedende factoren, wordt de 
Commissie, indien die situatie 
waarschijnlijk zal voortduren of 
verslechteren, ertoe gemachtigd 
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gesloten overeenkomsten, de voor de 
betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten 
en op voorwaarde dat alle andere 
maatregelen die in het kader van deze 
verordening ter beschikking staan, 
ontoereikend blijken te zijn, de voor de 
betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

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

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

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

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

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

2. Onverminderd artikel 133, lid 1, zijn de
in lid 1 bedoelde maatregelen van 
toepassing op alle in bijlage I vermelde 
producten.

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van lid 1 van het onderhavige 
artikel vereiste maatregelen vaststellen. 
Deze voorschriften kunnen met name 
betrekking hebben op procedures en 
technische criteria. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de voor de 
toepassing van lid 1 van het onderhavige 
artikel vereiste maatregelen vaststellen. 
Deze voorschriften kunnen met name 
betrekking hebben op procedures en 
technische criteria. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.
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Or. en

Amendement 142
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 389, 2069, 2074, 2086, 2088 
en 2092

Voorstel voor een verordening
Artikel 155

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen in verband met dierziekten en 
verlies van vertrouwen bij de consument 

als gevolg van risico's voor de gezondheid 
van mensen, dieren of planten

Maatregelen in verband met plagen, dier-
en plantenziekten en verlies van 

vertrouwen bij de consument als gevolg 
van risico's voor de gezondheid van 

mensen, dieren of planten
1. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen uitzonderlijke 
steunmaatregelen vaststellen:

1. De Commissie kan door middel van 
overeenkomstig de in artikel 161 bedoelde 
spoedprocedure aangenomen
gedelegeerde handelingen uitzonderlijke 
steunmaatregelen vaststellen voor de 
getroffen markt:

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

(a) om rekening te houden met de 
beperkingen van het intra-uniale 
handelsverkeer en het handelsverkeer met 
derde landen die kunnen voortvloeien uit 
de toepassing van maatregelen om de 
verspreiding van plagen en dier- en 
plantenziekten tegen te gaan, en

(b) om rekening te houden met ernstige 
marktverstoringen die rechtstreeks verband 
houden met verlies van vertrouwen bij de 
consument als gevolg van risico's voor de 
gezondheid van mensen, dieren of planten.

(b) om rekening te houden met ernstige 
marktverstoringen die rechtstreeks verband 
houden met verlies van vertrouwen bij de 
consument als gevolg van risico's voor de 
gezondheid van mensen, dieren of planten.

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen gelden 
voor de volgende sectoren:

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

(a) rundvlees; (a) rundvlees;

(b) melk en zuivelproducten; (b) melk en zuivelproducten;
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(c) varkensvlees; (c) varkensvlees;
(d) schapen- en geitenvlees; (d) schapen- en geitenvlees;

(e) eieren; (e) eieren;
(f) pluimveevlees. (f) pluimveevlees.

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

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

2 bis. De Commissie kan de lijst met 
producten waarvan sprake in lid 2 
uitbreiden middels gedelegeerde 
handelingen die zijn aangenomen 
overeenkomstig de in artikel 161 bedoelde 
spoedprocedure:

3. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
worden genomen op verzoek van de 
betrokken lidstaat.

3. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
worden genomen op verzoek van de 
betrokken lidstaat.

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

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

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

5. De Unie cofinanciert respectievelijk
50 %en 75 % van de uitgaven van de 
lidstaten voor de in lid 1, onder a) en b), 
bedoelde maatregelen. Deze maatregelen 
kunnen belastingvoordelen of 
preferentiële leningen aan landbouwers, 
te financieren krachtens Verordening 
[betreffende plattelandsontwikkeling] 
omvatten.

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

Voor de sectoren rundvlees, melk en 
zuivelproducten, varkensvlees en schapen-
en geitenvlees neemt de Unie, in het geval 
van bestrijding van mond- en klauwzeer, 
60 % van deze uitgaven voor haar 
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rekening. rekening.
6. De lidstaten zien erop toe dat, wanneer 
producenten bijdragen in de uitgaven van 
de lidstaten, zulks niet leidt tot vervalsing 
van de concurrentie tussen producenten in 
verschillende lidstaten.

6. De lidstaten zien erop toe dat, wanneer 
producenten bijdragen in de uitgaven van 
de lidstaten, zulks niet leidt tot vervalsing 
van de concurrentie tussen producenten in 
verschillende lidstaten.

Or. en

Amendement 143
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 390

Voorstel voor een verordening
Artikel 156

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 
vastgesteld volgens de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

1. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen die zijn 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
161 bedoelde spoedprocedure 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.

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 redenen van grote
urgentie overeenkomstig de in artikel 161 
bedoelde procedure onverwijld 
gedelegeerde handelingen aan.

Or. en

Amendement 144
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 391 en 2104
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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. Vanaf 1 april 2015 kan de Commissie 
in geval van ernstige verstoring van de 
markt voor melk en zuivelproducten 
besluiten om, middels 
uitvoeringshandelingen die zijn 
aangenomen in overeenstemming met de 
in artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure, steun toe te kennen 
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.
Wanneer zij zulke steun toekent, kan de 
Commissie tevens besluiten om, middels 
uitvoeringshandelingen die zijn 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
162, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure, 
een heffing op te leggen aan 
melkproducenten die hun productie 
gedurende een verlengbare periode van 
ten minste drie maanden verhogen met 
ten minste 5 % ten opzichte van dezelfde 
periode van het voorgaand jaar.
2. Bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde maatregel houdt de Commissie 
rekening met de evolutie van de 
productiekosten, met name de kosten van 
de productiemiddelen.
3. Gratis aan liefdadigheidsorganisaties 
geleverde melk, zoals bepaald in de 
definitie van "partnerorganisaties" van 
artikel 29, lid 3, onder b), van COM 
(2012) 617, kan onder door de Commissie 
overeenkomstig lid 4 vastgestelde 
voorwaarden aangemerkt worden als 
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productieverlaging.
4. De producten van ondernemingen die 
het in lid 1, eerste alinea, bedoelde 
systeem hebben ingevoerd, komen 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 
ervoor te zorgen dat dit mechanisme op 
een doeltreffende en passende manier 
wordt beheerd, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde:
(a) de voorwaarden om voor de steun in 
aanmerking te kunnen komen vast te 
stellen;
(b) de specifieke voorwaarden voor de 
inwerkingstelling van het mechanisme 
vast te stellen;
(c) de voorwaarden vast te stellen 
waaronder de overeenkomstig lid 2 gratis 
aan liefdadigheidsinstellingen geleverde 
melk als productieverlaging kan worden 
aangemerkt;
(d) de voorwaarden vast te stellen met 
betrekking tot het terugbetalen van steun, 
inclusief de krachtens de geldende regels 
verschuldigde rente, in geval van niet-
naleving van verbintenissen om de 
productie te verlagen.
6. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen de vereiste 
maatregelen vaststellen ten aanzien van 
het steunbedrag en de omvang van de in 
lid 1 bedoelde heffing.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en
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Amendement 145
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 2067

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 156 ter
Maatregelen tegen marktverstoringen in 

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

Or. en

Amendement 146
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 392

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – hoofdstuk I – sectie 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SECTIE 3 BIS
OVEREENKOMSTEN, BESLUITEN EN 
GECOÖRDINEERDE GEDRAGINGEN 

GEDURENDE PERIODES VAN 
ERNSTIGE MARKTVERSTORING
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Or. en

Amendement 147
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 392

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 156 quater
Toepassing van artikel 101, lid 1 van het 

Verdrag
1. Gedurende periodes van ernstige 
marktverstoring kan de Commissie 
middels uitvoeringshandelingen die zijn 
aangenomen in overeenstemming met de 
in artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure besluiten dat artikel 
101, lid 1, van het Verdrag onder geen 
enkel beding van toepassing is op 
overeenkomsten, besluiten en 
gecoördineerde gedragingen van erkende 
producentenorganisaties, unies daarvan 
of van erkende brancheorganisaties 
binnen eender welke in artikel 1, lid 2, 
van deze verordening bedoelde sectoren, 
en wel in zoverre deze overeenkomsten, 
besluiten of gecoördineerde gedragingen 
tot doel hebben de getroffen sector te 
stabiliseren middels maatregelen ter 
vaststelling van de prijzen of regulering 
van het aanbod.
Dit lid is tevens van toepassing op 
overeenkomsten, besluiten en 
gecoördineerde gedragingen tussen 
organisaties.
2. Lid 1 is uitsluitend van toepassing 
indien de Commissie reeds een van de in 
dit hoofdstuk bedoelde maatregelen 
getroffen heeft of indien zij toestemming 
heeft gegeven voor activering van de in 
deel II, titel I, hoofdstuk I bedoelde 
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openbare interventie of steun voor 
particuliere opslag, alsmede indien de in 
lid 1 bedoelde overeenkomsten, besluiten 
en gecoördineerde gedragingen gezien de 
marktverstoring worden aangemerkt als 
afdoende door de lidsta(a)t(en) in kwestie 
met redenen omkleed.
3. De in lid 1 bedoelde overeenkomsten, 
besluiten en gecoördineerde gedragingen 
hebben een maximale geldigheidsduur 
van zes maanden in zoverre de Commissie 
niet middels een uitvoeringsbesluit 
toestemming heeft gegeven voor 
verlenging met nog eens zes maanden.

Or. en

Amendement 148
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 396

Voorstel voor een verordening
Artikel 157 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 157 bis
Verplichte aangiften in de sector melk en 

zuivelproducten
Met ingang van 1 april 2015 geven eerste 
kopers van rauwe melk bij de bevoegde 
nationale autoriteit aan hoeveel rauwe 
melk maandelijks aan hen is geleverd.
Voor de toepassing van dit artikel en 
artikel 104 bis wordt onder "eerste koper" 
verstaan een onderneming of groepering 
die van een producent melk koopt:
(a) om deze, ook in het kader van een 
contract, in te zamelen, te verpakken, op 
te slaan, te koelen of te verwerken;
(b) om deze door te verkopen aan een of 
meer ondernemingen die melk of andere 
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zuivelproducten behandelen of verwerken.
De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de in de eerste alinea bedoelde 
hoeveelheid rauwe melk.
De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen tot 
bepaling van voorschriften betreffende 
inhoud, vorm en termijnen van dergelijke 
aangiften en tot bepaling van maatregelen 
in verband met de kennisgevingen die 
overeenkomstig dit artikel door de 
lidstaten moeten worden gedaan. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 149
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 398-404, 2120 en 2130

Voorstel voor een verordening
Artikel 158

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt verslag uit aan het 
Europees Parlement en aan de Raad:

De Commissie brengt verslag uit aan het
Europees Parlement en aan de Raad:

(a) na 31 december 2013 om de drie jaar:
over de uitvoering van de in de artikelen 
52, 53 en 54 bedoelde maatregelen in de 
bijenteeltsector;

(a) om de drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening:

(i) over de uitvoering van de in de 
artikelen 52 tot en met 54 bedoelde 
maatregelen in de bijenteeltsector;
(ii) over de toepassing van de 
mededingingsregels op de landbouw- en 
agrovoedingssector in alle lidstaten, met 
bijzondere aandacht voor de toepassing 
van de uitzonderingen als bedoeld in de 
artikelen 144 en 145 en voor potentiële 
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tegenstrijdigheden in de interpretatie en 
tenuitvoerlegging van zowel de nationale 
als de Europese mededingingsregels, 
eventueel vergezeld van passende 
voorstellen;
(iii) over de ter bescherming van 
oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen getroffen maatregelen 
tegen onrechtmatig gebruik in derde 
landen;

(b) uiterlijk op 30 juni 2014 en op 31 
december 2018: over de ontwikkeling van 
de marktsituatie in de sector melk en 
zuivelproducten, met name betreffende de 
werking van de artikelen 104 tot en met 
107 en artikel 145 op het gebied van met 
name eventuele initiatieven om de 
landbouwers aan te zetten tot het maken 
van gezamenlijke productieafspraken, 
vergezeld van passende voorstellen.

(b) uiterlijk op 30 juni 2014 en op 31 
december 2018: over de ontwikkeling van 
de marktsituatie in de sector melk en 
zuivelproducten, met name betreffende de 
werking van de artikelen 104 bis, 105 bis, 
105 ter en 157 bis, dat met name een 
evaluatie bevat van de gevolgen voor de 
melkproducenten en melkproducten in 
achterstandsgebieden, in het licht van de 
algemene doelstelling om de productie in 
deze gebieden te handhaven, evenals 
eventuele initiatieven om de landbouwers 
aan te zetten tot het maken van 
gezamenlijke productieafspraken, 
vergezeld van passende voorstellen.

(b bis) vóór 31 december 2014:
(i) over de mogelijkheid om specifieke 
handelsnormen uit te vaardigen voor 
varkens-, schaaps- en geitenvlees. In dit 
verslag worden de maatregelen 
uiteengezet die de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen beoogt af te 
kondigen.
(ii) over de invoering van vereenvoudigde 
handelsnormen op maat van de 
plaatselijke dieren- en plantenrassen die 
worden gebruikt en gekweekt of geteeld 
door kleinschalige producenten, eventueel 
vergezeld van passende voorstellen om de 
moeilijkheden waarmee die producenten 
worden geconfronteerd bij de naleving 
van de EU-handelsnormen aan te pakken;
(iii) over het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de landbouw- en 
agrovoedingssector, gevolgd door een 
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tweede verslag vóór 31 december 2019;
(iv) over de ontwikkeling van de 
marktsituatie en de werking van de 
bevoorradingsketen in de suikersector, 
gevolgd door een verslag vóór 1 juli 2018 
over de ontwikkeling van de marktsituatie 
in de suikersector, met bijzondere 
aandacht voor 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;
(v) over een vereenvoudigd stelsel voor 
facultatieve gereserveerde vermeldingen 
voor de sector rundvlees, met bijzondere 
aandacht voor het huidige kader voor 
facultatieve etikettering en voor passende 
vermeldingen inzake de fok, productie en 
voeders die voor de sector rundvlees een 
meerwaarde kunnen opleveren, eventueel 
vergezeld van passende voorstellen;
(b bis) uiterlijk vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
over de werking en doeltreffendheid van 
de beheersinstrumenten voor de 
landbouwmarkt en hun geschiktheid in de 
nieuwe internationale context, met 
bijzondere aandacht voor hun samenhang 
met de doelstellingen die in artikel 39 van 
het Verdrag zijn vastgelegd, eventueel 
vergezeld van passende voorstellen;

Or. en

Amendement 150
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 2146
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Voorstel voor een verordening
Artikel 159

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 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. 

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

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

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

De Commissie kan door middel van 
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 
vastgesteld volgens de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en
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Amendement 151
Michel Dantin
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Artikel 163

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt 
ingetrokken.

1. Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt 
ingetrokken.

De volgende bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 [Verordening (EU) 
nr. COM(2010)799] blijven evenwel van 
toepassing:

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

(a) wat de suikersector betreft: titel I van 
deel II, artikel 142, artikel 153, lid 1, 
eerste alinea, artikel 153, leden 2 en 3, 
artikel 156, deel II van bijlage III en 
bijlage VI [titel I van deel II, artikel 248, 
de artikelen 260, 261 en 262, en deel II 
van bijlage III van Verordening (EU) nr. 
COM(2010)799], tot het einde van het 
verkoopseizoen voor suiker 2014/2015 op 
30 september 2015;
(b) de in hoofdstuk III van titel I van deel 
II en de bijlagen IX en X [hoofdstuk III 
van titel I van deel II en de bijlagen VIII 
en IX van Verordening (EU) 
nr. COM(2010)799] vastgestelde 
bepalingen betreffende de regeling ter 
beperking van de melkproductie, tot en met 
31 maart 2015;

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

(c) wat de wijnsector betreft: (c) wat de wijnsector betreft:
(i) de artikelen 85 bis tot en met 85 sexies 
[de artikelen 82 tot en met 87 van 
Verordening (EU) nr. COM(2010)799] 
met betrekking tot de in artikel 85 bis, lid 
2, [artikel 82, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. COM(2010)799] bedoelde 
oppervlakten die nog niet zijn gerooid en 
met betrekking tot de in artikel 85 ter, lid 1, 
[artikel 83, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. COM(2010)799] bedoelde 
oppervlakten die nog niet zijn 
geregulariseerd, totdat deze oppervlakten 

(i) de artikelen 85 bis tot en met 85 sexies 
met betrekking tot de in artikel 85 bis, lid 
2, bedoelde oppervlakten die nog niet zijn 
gerooid en met betrekking tot de in artikel 
85 ter, lid 1, bedoelde oppervlakten die nog 
niet zijn geregulariseerd, totdat deze 
oppervlakten zijn gerooid of 
geregulariseerd,
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zijn gerooid of geregulariseerd,

(ii) de in subsectie II van sectie IV bis van 
hoofdstuk III van titel I van deel II 
[subsectie II van sectie V van hoofdstuk 
III van titel I van deel II van Verordening 
(EU) nr. COM(2010)799] bedoelde 
overgangsregeling inzake 
aanplantrechten, tot en met 
31 december 2015, of, voor zover nodig en 
ter uitvoering van door de lidstaten op 
grond van artikel 85 octies, lid 5, [artikel 
89, lid 5, van Verordening (EU) nr. 
COM(2010)799] genomen besluiten, tot 
en met 31 december 2018;
(iii) artikel 118 quaterdecies, lid 5, en
artikel 118 vicies, lid 5;

(iii) artikel 118 quaterdecies, lid 5, en 
artikel 118 vicies, lid 5;

(d) artikel 182, lid 7, [artikel 291, lid 2, 
van Verordening (EU) 
nr. COM(2010)799] tot en met 31 maart 
2014;

(d) artikel 182, lid 7, tot en met 31 maart 
2014;

(e) artikel 182, lid 3, eerste en tweede 
alinea, [artikel 293 van Verordening (EU) 
nr. COM(2010)799] 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;

(f) artikel 182, lid 4, [artikel 294 van 
Verordening (EU) nr. COM(2010)799] tot 
en met 31 december 2017.[;]

(f) artikel 182, lid 4, tot en met 31 
december 2017.

(g) artikel 326 van Verordening (EU) nr. 
COM(2010)799.
2. Verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 
1234/2007 [Verordening (EU) 
nr. COM(2010)799] gelden als 
verwijzingen naar de onderhavige 
verordening en naar Verordening (EU) nr. 
[…] [inzake de financiering, het beheer en 
de monitoring van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid], volgens de 
concordantietabellen in bijlage VIII bij de 
onderhavige verordening.

2. Verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 
1234/2007 gelden als verwijzingen naar de 
onderhavige verordening en naar 
Verordening (EU) nr. […] [inzake de 
financiering, het beheer en de monitoring 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid], volgens de 
concordantietabellen in bijlage VIII bij de 
onderhavige verordening.

3. De Verordeningen (EEG) nr. 234/79, 
(EG) nr. 1601/96 en (EG) nr. 1037/2001 
van de Raad worden ingetrokken.";

3. De Verordeningen (EEG) nr. 234/79, 
(EG) nr. 1601/96 en (EG) nr. 1037/2001 
van de Raad worden ingetrokken.

(Dit amendement is gebaseerd op COM-document COM(2012 535)
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Or. en

Amendement 152
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 415

Voorstel voor een verordening
Artikel 163 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 163 bis
Datum van toepassing van de 

afzetvoorschriften
Om de rechtszekerheid op het gebied van 
de toepassing van de afzetvoorschriften te 
waarborgen, bepaalt de Commissie, 
middels overeenkomstig artikel 160 
aangenomen gedelegeerde handelingen, 
met ingang van welke datum navolgende 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 niet meer van toepassing zijn 
op de betrokken sector:
– de artikelen 113 bis, 113 ter, 114, 115, 
116 en 117, leden 1 tot en met 4;
– punt II, alinea 2, van bijlage XI bis, 
punten IV tot en met IX van bijlage XI 
bis, punt IV, lid 2, van bijlage XII, punt 
VI, alinea 2, van bijlage XIII, deel A van 
bijlage XIV, deel B, punt I, paragrafen 2 
en 3, van bijlage XIV, deel B, punt III, 
van bijlage XIV, deel C van bijlage XIV 
en de punten II, III, IV en VI van bijlage 
XV.
Deze datum stemt overeen met de datum 
waarop de bijbehorende 
afzetvoorschriften die overeenkomstig de 
in deel II, titel II, hoofdstuk I, sectie I van 
deze verordening bedoelde gedelegeerde 
handelingen moeten worden vastgesteld, 
van toepassing worden.
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Or. en

Amendement 153
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 417

Voorstel voor een verordening
Artikel 164

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om ervoor te zorgen dat de overgang van 
de in Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] vastgestelde regelingen 
naar de in de onderhavige vastgestelde 
regelingen vlot verloopt, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de maatregelen die nodig zijn om de 
verworven rechten en de legitieme 
verwachtingen van de ondernemingen te 
vrijwaren.

Om ervoor te zorgen dat de overgang van 
de in Verordening (EU) nr. 1234/2007
vastgestelde regelingen naar de in de 
onderhavige vastgestelde regelingen vlot 
verloopt, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de maatregelen die 
nodig zijn om de verworven rechten en de 
legitieme verwachtingen van de 
ondernemingen te vrijwaren.

Op alle voor 1 januari 2014 op basis van 
artikel 103, 103 decies en 105 bis van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 
goedgekeurde meerjarige 
steunprogramma's blijven deze 
bepalingen ook na inwerkingtreding van 
onderhavige verordening, tot aan hun 
verstrijking, van kracht.

Or. en

Amendement 154
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 418
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Voorstel voor een verordening
Artikel 165

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening treedt in werking op 
de zevende dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

1. Deze verordening treedt in werking op 
de zevende dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 
januari 2014.

Zij is van toepassing met ingang van 1 
januari 2014.

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 
2019/2020 op 1 oktober 2020. 

2. Wat de sector melk en zuivelproducten 
betreft zijn de artikelen 104 en 105 van 
toepassing tot en met 30 juni 2020.

2. Wat de sector melk en zuivelproducten 
betreft zijn de artikelen 104 bis, 105, 105 
ter en 157 bis van toepassing tot en met 30 
juni 2020.

Or. en

Amendement 155
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 424 en 2182

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

1. "witte suiker": suiker die niet is 
gearomatiseerd en waaraan geen 
kleurstoffen noch andere stoffen zijn 
toegevoegd en die in droge toestand 99,5 
of meer gewichtspercenten sacharose 
bevat, bepaald met behulp van de 
polarimeter;
2. "ruwe suiker": suiker die niet is 
gearomatiseerd en waaraan geen 
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kleurstoffen noch andere stoffen zijn 
toegevoegd en die in droge toestand 
minder dan 99,5 gewichtspercenten 
sacharose bevat, bepaald met behulp van 
de polarimeter;
3. "isoglucose": het uit glucose of 
glucosepolymeren verkregen product, dat 
ten minste 10 gewichtspercenten fructose 
bevat, berekend op de droge stof;
4. "inulinestroop": het onmiddellijk na 
hydrolyse van inuline of oligofructose 
verkregen product dat in droge toestand 
ten minste 10 % vrije fructose of fructose 
in de vorm van sacharose bevat, 
uitgedrukt in suiker/isoglucose-
equivalent. Ter voorkoming van 
beperkingen op de markt van producten 
met lage zoetkracht die zonder 
inulinestroopquota worden geproduceerd 
door verwerkers van inulinevezels, kan 
deze definitie door de Commissie worden 
gewijzigd;
5. "quotumsuiker", "quotumisoglucose" 
en "quotuminulinestroop": elke 
hoeveelheid suiker, isoglucose of 
inulinestroop die voor rekening van een 
bepaald verkoopseizoen binnen het 
quotum van de betrokken onderneming 
wordt geproduceerd;
6. "industriële suiker": elke hoeveelheid 
suiker die voor rekening van een bepaald 
verkoopseizoen boven de in punt 5 
bedoelde hoeveelheid suiker wordt 
geproduceerd en bestemd is voor de 
productie door de industrie van een van 
de in artikel 101 quaterdecies, lid 2, 
bedoelde producten; 
7. "industriële isoglucose" en "industriële 
inulinestroop": elke hoeveelheid 
isoglucose of inulinestroop die voor 
rekening van een bepaald verkoopseizoen 
bestemd is voor de productie door de 
industrie van een van de in artikel 101 
quaterdecies, lid 2, bedoelde producten; 
8. "overtollige suiker", "overtollige 
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isoglucose" en "overtollige 
inulinestroop": elke hoeveelheid suiker, 
isoglucose of inulinestroop die voor 
rekening van een bepaald verkoopseizoen 
boven de in de punten 5, 6 en 7 bedoelde 
respectieve hoeveelheden wordt 
geproduceerd;
9. "quotumbieten": alle suikerbieten die 
tot quotumsuiker worden verwerkt;
10. "leveringscontract": een contract dat 
tussen een verkoper en een onderneming 
wordt gesloten voor de levering van bieten 
voor de productie van suiker;
11. "sectorale overeenkomst":
(a) een overeenkomst die vóór het sluiten 
van de leveringscontracten op EU-niveau 
tot stand is gekomen tussen een 
groepering van nationale organisaties van 
ondernemingen enerzijds en een 
groepering van nationale organisaties van 
verkopers anderzijds;
(b) een overeenkomst die vóór het sluiten 
van de leveringscontracten tot stand is 
gekomen tussen ondernemingen of een 
door de betrokken lidstaat erkende 
organisatie van ondernemingen enerzijds 
en een door de betrokken lidstaat erkende 
vereniging van verkopers anderzijds;
(c) bij ontstentenis van een overeenkomst 
zoals bedoeld onder a) of b), de 
vennootschapsrechtelijke of 
coöperatiefrechtelijke bepalingen voor 
zover deze de levering van suikerbieten 
door de aandeelhouders of leden van een 
suikerproducerende vennootschap of 
coöperatie regelen;
(d) bij ontstentenis van een overeenkomst 
zoals bedoeld onder a) of b), de regeling 
die vóór het sluiten van de 
leveringscontracten tot stand is gekomen, 
mits de verkopers die met de regeling 
instemmen, ten minste 60% leveren van 
de totale hoeveelheid bieten die de 
onderneming koopt voor de productie van 



PE501.994v01-00 92/124 AM\921910NL.doc

NL

suiker in een of meer fabrieken;
12. "voltijdraffinaderij": een productie-
eenheid:
– waarvan de enige activiteit bestaat in de 
raffinage van ingevoerde ruwe rietsuiker 
of
– die in het verkoopseizoen 2004/2005 ten 
minste 15.000 ton ingevoerde ruwe 
rietsuiker heeft geraffineerd. Met het oog 
op de toepassing van dit streepje geldt in 
het geval van Kroatië het verkoopseizoen 
2007/2008.

Or. en

Amendement 156
Michel Dantin
Compromisamendement 

Voorstel voor een verordening
Bijlage III, titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE III BIJLAGE III
IN ARTIKEL 7 BEDOELDE 
STANDAARDKWALITEIT VAN 
RIJST EN VAN SUIKER

IN ARTIKEL 7 EN ARTIKEL 101 
OCTIES BEDOELDE 
STANDAARDKWALITEIT VAN 
RIJST EN VAN SUIKER

Or. en

Amendement 157
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 426 en 2198

Voorstel voor een verordening
Bijlage III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE III bis
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EU-INDELINGSSCHEMA'S VOOR GESLACHTE DIEREN ALS BEDOELD IN 
ARTIKEL 7

A: EU-indelingsschema voor geslachte volwassen runderen

I. Definities

De volgende definities zijn van toepassing:

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

2. "half karkas": 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 karkassen van volwassen runderen worden onderverdeeld 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. Classificatie

De karkassen 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)

Vleesklasse Omschrijving
S 
Superior

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

E 
Uitstekend

Alle profielen rond tot zeer rond; uitzonderlijke spierontwikkeling

U 
Zeer goed

Profielen over het geheel rond; sterke spierontwikkeling

R 
Goed

Over het geheel rechte profielen; goede spierontwikkeling
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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 karkas 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 afzettingen in de 
borstholte

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

IV. Aanbiedingsvorm

Hele en halve karkassen worden aangeboden:

1. zonder kop en zonder poten; de kop moet van de romp zijn gescheiden ter hoogte van de 
bovenste halswervel (atlaswervel), de poten moeten zijn afgescheiden ter hoogte van de 
voorkniegewrichten, respectievelijk spronggewrichten,

2. zonder de organen in de borst- en buikholte, met of zonder nieren, het niervet en het 
slotvet,

3. zonder de geslachtsorganen met de bijbehorende spieren, zonder de uier en het uiervet.

V. Indeling en identificatie

Slachthuizen die zijn erkend uit hoofde van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 853/2004 
van het Europees Parlement en de Raad, nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle 
hele en halve geslachte volwassen runderen die in die slachthuizen zijn geslacht en 
voorzien zijn van een keurmerk volgens artikel 5, lid 2, in samenhang met bijlage I, 
afdeling I, hoofdstuk III, van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement 
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en de Raad, worden ingedeeld en geïdentificeerd volgens het EU-indelingsschema.

Voorafgaand aan identificatie middels merken, mogen de lidstaten toestemming geven 
voor het verwijderen van vet aan de buitenkant van de hele en halve geslachte karkassen, 
indien de vetbedekking dit rechtvaardigt.

B: Schema van de Unie voor de indeling van varkenskarkassen

I. Definitie

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

II. Classificatie

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

Klassen Mager vlees als percentage van het gewicht van het geslachte dier
S 60 of meer (*)
E 55 en meer
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.]

III. Aanbiedingsvorm

Karkassen worden aangeboden zonder tong, borstels, hoeven, geslachtsorganen, niervet, 
nieren en middenrif.

IV. Aandeel mager vlees

1. Het aandeel mager vlees wordt geschat volgens door de Commissie toegestane 
indelingsmethoden. Uitsluitend statistisch bewezen schattingsmethoden op basis van de 
fysieke opmeting van een of meer onderdelen van de anatomie van het geslachte varken 
mogen worden toegestaan. Indelingsmethoden worden slechts toegelaten als een 
maximumtolerantie voor de statistische fout bij de schatting in acht wordt genomen.
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2. De handelswaarde van de geslachte dieren wordt echter niet uitsluitend door hun 
geschatte aandeel mager vlees bepaald.

V. Identificatie van karkassen

Tenzij door de Commissie anders is bepaald, worden ingedeelde karkassen overeenkomstig 
het EU-indelingsschema geïdentificeerd aan de hand van een merkteken.

C: EU-indelingsschema voor schaapskarkassen

I. Definitie

Voor hele karkassen en halve karkassen gelden de definities van punt A.I.

II. Categorieën

De karkassen worden verdeeld in de volgende categorieën:

A: schaapskarkassen van minder dan twaalf maanden,
B: overige schaapskarkassen

III. Classificatie

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, 
aangenomen zonder toepassing van artikel 162, lid 2 of 3, worden gemachtigd om de 
onderstaande indelingscriteria te hanteren:

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

IV. Aanbiedingsvorm

Hele en halve karkassen worden aangeboden zonder kop (deze moet van de romp zijn 
gescheiden ter hoogte van de bovenste halswervel (atlaswervel)), poten (deze moeten zijn 
afgescheiden ter hoogte van de voorkniegewrichten of spronggewrichten), staart (deze 
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moet zijn afgescheiden tussen de zesde en de zevende staartwervel), uier, 
geslachtsorganen, lever en hartslag. De nieren en het niervet zijn in het lichaam van het 
dier begrepen.

V. Identificatie van karkassen

Ingedeelde hele en halve karkassen worden overeenkomstig het EU-indelingsschema 
geïdentificeerd aan de hand van een merkteken.

Or. en

Amendement 158
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 427

Voorstel voor een verordening
Bijlage III ter (nieuw)

Amendement van het Parlement

BIJLAGE III ter

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

(in ton)

Lidstaat of regio 

(1)

Suiker 

(2)

isoglucose 

(3)

Inuline-
stroop 

(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
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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 105 420,0 250 265,8

Nederland 804 888,0 0 0

Oostenrijk 351 027,4

Polen 1 405 608,1 42 861,4

Portugal (vasteland) 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

□ Kroatië p.m. p.m. p.m.

TOTAAL 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Amendement 159
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 428 en 2181
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III quater (nieuw)

Amendement van het Parlement

BIJLAGE III quater

BEPALINGEN BETREFFENDE OVERDRACHTEN VAN SUIKER- OF 
ISOGLUCOSEQUOTA OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 101 DUODECIES

I

In 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 één of meer 
ondernemingen, van een technische eenheid die over alle nodige installaties beschikt 
voor de vervaardiging van het betrokken product, 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 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, onverminderd het 
bepaalde in punt 2, als volgt aangepast:

(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 
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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 die ondernemingen overgenomen 
productiehoeveelheid.

2. Wanneer sommige van de telers van suikerbieten of suikerriet die rechtstreeks de 
gevolgen ondervinden van een van de in punt 1 bedoelde transacties, uitdrukkelijk de 
wens te kennen geven hun suikerbieten of suikerriet te leveren aan een 
suikerproducerende onderneming die geen partij bij die transacties is, kan de lidstaat 
bij de toekenning van de quota rekening houden met de productiehoeveelheid die 
wordt overgenomen door de onderneming waaraan de betrokkenen voornemens zijn 
hun suikerbieten of suikerriet te leveren.

3. In geval van bedrijfsbeëindiging, onder andere dan de in punt 1 bedoelde 
omstandigheden, van:

(a) een suikerproducerende onderneming,

(b) een of meer fabrieken 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 suiker producerende 
ondernemingen.

In het in de eerste alinea, onder b), bedoelde geval kan de lidstaat ook, wanneer 
sommige betrokken telers uitdrukkelijk de wens te kennen geven hun suikerbieten of 
suikerriet aan een bepaalde suikerproducerende onderneming te leveren, het gedeelte 
van het quotum dat overeenkomt met die suikerbieten of dat suikerriet, toekennen aan 
de onderneming waaraan de betrokkenen voornemens zijn die suikerbieten of dat 
suikerriet te leveren.

4. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de in artikel 101, lid 5, bedoelde afwijking, kan 
de betrokken lidstaat van de onder die afwijking vallende suikerbietentelers en 
suikerproducerende ondernemingen verlangen dat zij in hun sectorale 
overeenkomsten speciale clausules opnemen met het oog op de eventuele toepassing 
door die lidstaat van de punten 2 en 3 van deze sectie.

5. 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 
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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.

6. 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.

7. Wanneer een suikerproducerende onderneming van de lidstaat prijs- en 
afzetgaranties krijgt voor de verwerking van suikerbieten tot ethylalcohol, kan de 
lidstaat in overeenstemming met deze onderneming en met de betrokken 
suikerbietenproducenten het quotum van deze onderneming of een gedeelte ervan 
voor één of meer verkoopseizoenen aan één of meer andere ondernemingen 
toekennen voor de productie van suiker.

III

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 suikerbietenteelt, 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 
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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. en

Amendement 160
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 429

Voorstel voor een verordening
Bijlage III quinquies (nieuw)

Amendement van het Parlement

BIJLAGE III quinquies
In artikel 101 bedoelde aankoopvoorwaarden voor suikerbieten

PUNT I

In deze bijlage wordt onder "contractant" verstaan:

(a) de suiker producerende onderneming (hierna "fabrikant" genoemd),

(b) de verkoper van suikerbieten, hierna "verkoper" genoemd.

PUNT II

1. Het leveringscontract wordt schriftelijk en voor een bepaalde hoeveelheid 
quotumbieten gesloten.

2. In het leveringscontract wordt bepaald of en onder welke voorwaarden een extra 
hoeveelheid suikerbieten kan worden geleverd.
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PUNT III

1. In het leveringscontract worden de aankoopprijzen voor de hoeveelheden suikerbieten 
zoals bedoeld in lid 2 bis, onder a), van artikel 101 en in voorkomend geval lid 2 bis, 
onder b, van artikel 101 vermeld. Voor de in artikel 101, lid 2 bis, onder a), bedoelde 
hoeveelheden mogen die prijzen niet lager zijn dan de in artikel 101 octies, lid 1, 
bedoelde minimumprijs voor quotumbieten.

2. In het leveringscontract wordt voor de suikerbieten een bepaald suikergehalte 
vermeld. Het leveringscontract bevat een omrekeningstabel met de verschillende 
suikergehalten en de coëfficiënten waarmee de geleverde hoeveelheden suikerbieten 
worden omgerekend in hoeveelheden die met het in het leveringscontract vermelde 
suikergehalte overeenkomen.

De tabel wordt vastgesteld op basis van het met de verschillende suikergehalten 
overeenkomende rendement.

3. Wanneer een verkoper een leveringscontract met een fabrikant heeft gesloten voor de 
levering van in artikel 101, lid 2 bis, onder a), bedoelde suikerbieten, worden alle 
leveringen van deze verkoper, omgerekend overeenkomstig lid 2 van dit punt, tot de in 
het leveringscontract voor deze suikerbieten vermelde hoeveelheid beschouwd als 
leveringen in de zin van artikel 101, lid 2 bis, onder a).

4. Wanneer een fabrikant uit de suikerbieten waarvoor hij vóór de inzaai 
overeenkomstig artikel 101, lid 2 bis, onder a), leveringscontracten heeft gesloten, een 
hoeveelheid suiker produceert die minder bedraagt dan zijn quotum, is hij verplicht de 
hoeveelheid suikerbieten die met zijn eventuele extra productie tot de hoeveelheid van 
zijn quotum overeenkomt, te verdelen over de verkopers met wie hij vóór de inzaai een 
leveringscontract in de zin van artikel 101, lid 2 bis, ander a), heeft gesloten.

In een sectorale overeenkomst kan van deze bepaling worden afgeweken.

PUNT IV

1. Het leveringscontract bevat bepalingen betreffende de normale duur van de 
leveringen van suikerbieten en de spreiding van deze leveringen in de tijd.

2. De in lid 1 bedoelde bepalingen zijn gelijk aan die welke golden voor het voorgaande 
verkoopseizoen, rekening houdend met de omvang van de werkelijke productie; in een 
sectorale overeenkomst kan hiervan worden afgeweken.

PUNT V

1. Het leveringscontract stelt verzamelplaatsen voor suikerbieten vast.



PE501.994v01-00 104/124 AM\921910NL.doc

NL

2. Voor een verkoper met wie de fabrikant reeds een leveringscontract voor het 
voorgaande verkoopseizoen had gesloten, gelden de verzamelplaatsen die tussen hem 
en de fabrikant voor levering in dat verkoopseizoen waren overeengekomen. In een 
sectorale overeenkomst kan van deze bepaling worden afgeweken.

3. In het leveringscontract wordt bepaald dat de kosten van het laden op de 
verzamelplaatsen en van het vervoer vanaf die plaatsen voor rekening van de 
fabrikant komen, behoudens specifieke gewoonten waarbij het gaat om plaatselijke 
regels of gebruiken die dateren van vóór het voorgaande verkoopseizoen.

4. Wanneer echter in Denemarken, Griekenland, Spanje, Ierland, Portugal, Finland of 
het Verenigd Koninkrijk de suikerbieten franco suikerfabriek worden geleverd, wordt 
in het leveringscontract bepaald dat de fabrikant bijdraagt in de kosten van laden en 
vervoer en wordt het betrokken percentage of bedrag vastgesteld.

PUNT VI

1. Het leveringscontract stelt de plaatsen van ontvangst van de suikerbieten vast.

2. Voor een verkoper met wie de fabrikant reeds een leveringscontract voor het 
voorgaande verkoopseizoen had gesloten, gelden de plaatsen van ontvangst die tussen 
hem en de fabrikant voor levering in dat verkoopseizoen waren overeengekomen. In 
een sectorale overeenkomst kan van deze bepaling worden afgeweken.

PUNT VII

1. In het leveringscontract wordt geregeld dat het suikergehalte wordt bepaald volgens 
de polarimetrische methode. De monsterneming vindt plaats bij de ontvangst.

2. In een sectorale overeenkomst kan een ander stadium voor de monsterneming worden 
vastgesteld. In dit geval wordt in het leveringscontract een correctiefactor vastgesteld 
ter compensatie van een eventuele vermindering van het suikergehalte tussen de 
ontvangst en de monsterneming.

PUNT VIII

In het leveringscontract wordt geregeld dat brutogewicht, tarra en suikergehalte op een van 
de volgende wijzen worden bepaald:

(a) door de fabrikant en de beroepsorganisatie van de suikerbietentelers gezamenlijk, 
wanneer zulks in een sectorale overeenkomst is bepaald;

(b) door de fabrikant onder toezicht van de beroepsorganisatie van de suikerbietentelers;
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(c) door de fabrikant onder toezicht van een door de betrokken lidstaat erkende 
deskundige, wanneer de verkoper de kosten van dat toezicht voor zijn rekening neemt.

PUNT IX

1. Het leveringscontract voorziet voor de fabrikant in één of meer van de onderstaande 
verplichtingen voor de totale geleverde hoeveelheid suikerbieten:

(a) teruggave aan de verkoper, zonder kosten en af fabriek, van de van de geleverde 
hoeveelheid suikerbieten afkomstige verse pulp;

(b) teruggave aan de verkoper, zonder kosten en af fabriek, van een gedeelte van deze 
pulp, geperst dan wel gedroogd of gedroogd en met melasse vermengd;

(c) teruggave aan de verkoper, af fabriek, van de pulp, geperst of gedroogd; in dit 
geval kan de fabrikant van de verkoper verlangen dat hij de kosten van het persen 
of drogen vergoedt;

(d) betaling aan de verkoper van een vergoeding bij de vaststelling waarvan rekening 
wordt gehouden met de mogelijkheden om de betrokken pulp te verkopen.

Wanneer gedeelten van de totale geleverde hoeveelheid suikerbieten verschillend 
moeten worden behandeld, voorziet het leveringscontract in meer dan een van de in 
de eerste alinea genoemde verplichtingen.

2.  In een sectorale overeenkomst kan een ander leveringsstadium voor de pulp worden 
vastgesteld dan het in lid 1, onder a), b) en c), genoemde stadium.

PUNT X

1. In het leveringscontract worden de termijnen vastgesteld voor de betaling van de 
eventuele voorschotten en voor de betaling van de aankoopprijs van de suikerbieten of 
het saldo daarvan.

2. De in lid 1 bedoelde termijnen zijn die welke in het voorgaande verkoopseizoen 
golden. In een sectorale overeenkomst kan van deze bepaling worden afgeweken.

PUNT XI

Wanneer het leveringscontract in deze bijlage behandelde aangelegenheden nader regelt of 
andere aangelegenheden regelt, mogen de bepalingen en de gevolgen van dat 
leveringscontract niet in strijd zijn met deze bijlage.

PUNT XII
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1. De in bijlage II, deel I bis, punt 11 van deze richtlijn genoemde sectorale 
overeenkomsten voorzien in arbitragebedingen.

2. Wanneer een sectorale overeenkomst op communautair, regionaal of plaatselijk 
niveau in deze verordening behandelde aangelegenheden nader regelt of andere 
aangelegenheden regelt, mogen de bepalingen en de gevolgen van die sectorale 
overeenkomst niet in strijd zijn met deze bijlage.

3. In de in lid 2 bedoelde sectorale overeenkomsten worden met name geregeld:

(a) de verdeling van de hoeveelheden suikerbieten die de fabrikant vóór de inzaai 
besluit te kopen voor de productie van suiker binnen het quotum, over de 
verkopers;

(b) de in punt III, lid 4, bedoelde verdeling;

(c) de in punt III, lid 2, bedoelde omrekeningstabel;

(d) de keuze van de te telen rassen van suikerbieten en de levering van zaaigoed 
daarvan;

(e) een minimumsuikergehalte voor de te leveren suikerbieten;

(f) de raadpleging van de vertegenwoordigers van de verkopers door de fabrikant 
vóór de vaststelling van de aanvangsdatum voor de leveringen van suikerbieten;

(g) de betaling van premies aan de verkopers voor vroege of late leveringen;

(h) bijzonderheden betreffende:

(i) het in punt IX, lid 1, onder b), bedoelde gedeelte van de pulp,
(ii) de in punt IX, lid 1, onder c), bedoelde kosten,
(iii) de in punt IX, lid 1, onder d) bedoelde vergoeding;

(i) het ophalen van de pulp door de verkoper;

(j) de verdeling tussen de fabrikant en de verkopers van het eventuele verschil 
tussen de referentieprijs en de werkelijke verkoopprijs van de suiker, 
onverminderd het bepaalde in artikel 101 octies, lid 1 van deze verordening.

PUNT XIII

Wanneer het niet mogelijk is gebleken om door middel van sectorale overeenkomsten 
overeenstemming te bereiken over de wijze waarop de hoeveelheden suikerbieten die de 
fabrikant aanbiedt vóór de inzaai te kopen voor de productie van suiker binnen het quotum, 
over de verkopers moeten worden verdeeld, kan de betrokken lidstaat zelf regels voor die 
verdeling vaststellen.
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Door middel van die regels kunnen bovendien aan degenen die traditioneel suikerbieten 
verkopen aan een coöperatie, andere leveringsrechten worden toegekend dan de rechten die 
aan een eventueel lidmaatschap van die coöperatie zijn verbonden.

Or. en

Amendement 161
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 2209

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. en

Amendement 162
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2210-2213

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] [...]

2. Met het oog op de toepassing van dit 
deel wordt onder "zuivelproducten" 
verstaan producten die uitsluitend zijn 
verkregen uit melk, met dien verstande dat 
stoffen die voor de bereiding ervan 
noodzakelijk zijn, mogen worden 
toegevoegd, mits deze stoffen niet worden 
gebruikt voor de volledige of gedeeltelijke 
vervanging van één van de bestanddelen 
van de melk.

2. Met het oog op de toepassing van dit 
deel wordt onder "zuivelproducten" 
verstaan producten die uitsluitend zijn 
verkregen uit melk, met dien verstande dat 
stoffen die voor de bereiding ervan 
noodzakelijk zijn, mogen worden 
toegevoegd, mits deze stoffen niet worden 
gebruikt voor de volledige of gedeeltelijke 
vervanging van één van de bestanddelen 
van de melk.

Voor zuivelproducten mogen uitsluitend de 
onderstaande benamingen worden 
gebruikt:

Voor zuivelproducten mogen uitsluitend de 
onderstaande benamingen worden 
gebruikt:

(a) de volgende benamingen, die in alle 
handelsstadia worden gebruikt

(a) de volgende benamingen, die in alle 
handelsstadia worden gebruikt

(i) wei, (i) wei,
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(ii) room, (ii) room,
(iii) boter, (iii) boter,

(iv) karnemelk of botermelk, (iv) karnemelk of botermelk,
(v) butteroil, (v) butteroil,

(vi) caseïne, (vi) caseïne,
(vii) watervrij melkvet, (vii) watervrij melkvet,
(viii) kaas, (viii) kaas,

(ix) yoghurt, (ix) yoghurt,
(x) kefir, (x) kefir,

(xi) koemis, (xi) koemis,
(xii) viili/fil, (xii) viili/fil,

(xiii) smetana, (xiii) smetana,
(xiv) fil; (xiv) fil;

(xiv bis) wrongel,
(xiv ter) zure room,
(xiv quater) rjaženka,
(xiv quinquies) rūgušpiens;

(b) benamingen in de zin van artikel 5 van 
Richtlijn 2000/13/EG die daadwerkelijk 
voor zuivelproducten worden gebruikt.

(b) benamingen in de zin van artikel 5 van 
Richtlijn 2000/13/EG die daadwerkelijk 
voor zuivelproducten worden gebruikt.

Or. en

Amendement 163
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 2214

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel V – sectie II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

II Definities II Definities

(1) “Pluimveevlees”: het voor menselijke 
consumptie geschikt vlees van pluimvee 
dat geen enkele andere behandeling dan 
een koudebehandeling heeft ondergaan;

(1) “Pluimveevlees”: het voor menselijke 
consumptie geschikt vlees van pluimvee 
dat geen enkele andere behandeling dan 
een koudebehandeling heeft ondergaan;
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(2) "Vers pluimveevlees": pluimveevlees 
dat op geen enkel moment door koude is 
verstijfd voorafgaand aan de bewaring bij 
een temperatuur die niet lager mag zijn dan 
– 2° C en niet hoger dan + 4° C. De 
lidstaten kunnen evenwel enigszins 
afwijkende temperatuurvoorschriften 
vaststellen voor de minimumduur die 
vereist is voor het uitsnijden en behandelen 
van vers vlees van pluimvee in 
detailhandelszaken of in aan 
verkooppunten grenzende lokalen, waar het 
vlees uitsluitend wordt versneden en 
behandeld om ter plaatse rechtstreeks aan 
de consument te kunnen worden geleverd;

(2) "Vers pluimveevlees": pluimveevlees 
dat op geen enkel moment door koude is 
verstijfd voorafgaand aan de bewaring bij 
een temperatuur die niet lager mag zijn dan 
– 2° C en niet hoger dan + 4° C. De 
lidstaten kunnen evenwel enigszins 
afwijkende temperatuurvoorschriften 
vaststellen voor de minimumduur die 
vereist is voor het uitsnijden en behandelen 
van vers vlees van pluimvee in 
detailhandelszaken of in aan 
verkooppunten grenzende lokalen, waar het 
vlees uitsluitend wordt versneden en 
behandeld om ter plaatse rechtstreeks aan 
de consument te kunnen worden geleverd;

(3) "Bevroren pluimveevlees": 
pluimveevlees dat, zodra dit in het kader 
van de normale slachtprocedures mogelijk 
is, moet worden bevroren en moet worden 
bewaard bij een temperatuur van ten 
hoogste – 12° C;

(3) "Bevroren pluimveevlees": 
pluimveevlees dat, zodra dit in het kader 
van de normale slachtprocedures mogelijk 
is, moet worden bevroren en moet worden 
bewaard bij een temperatuur van ten 
hoogste – 12° C;

(4) "Diepgevroren pluimveevlees": 
pluimveevlees dat moet worden bewaard 
bij een temperatuur van ten hoogste –
18° C, met inachtneming van de in 

Richtlijn 89/108/EEG van de Raad 
vastgestelde toleranties;

(4) "Diepgevroren pluimveevlees": 
pluimveevlees dat moet worden bewaard 
bij een temperatuur van ten hoogste –
18° C, met inachtneming van de in 

Richtlijn 89/108/EEG van de Raad 
vastgestelde toleranties;

(5) “Bereiding op basis van 
pluimveevlees”: pluimveevlees, met 
inbegrip van pluimveevlees dat in kleine 
stukken is gehakt, waaraan 
levensmiddelen, kruiden of additieven zijn 
toegevoegd of dat een verwerking heeft 
ondergaan die niet volstaat om de 
inwendige spierweefselstructuur van het 
vlees te veranderen;

(5) “Bereiding op basis van 
pluimveevlees”: pluimveevlees, met 
inbegrip van pluimveevlees dat in kleine 
stukken is gehakt, waaraan 
levensmiddelen, kruiden of additieven zijn 
toegevoegd of dat een verwerking heeft 
ondergaan die niet volstaat om de 
inwendige spierweefselstructuur van het 
vlees te veranderen;

(6) “Bereiding op basis van vers 
pluimveevlees”: een bereiding op basis van 
pluimveevlees waarvoor “vers 
pluimveevlees” verordening is gebruikt. 

(6) “Bereiding op basis van vers 
pluimveevlees”: een bereiding op basis van 
pluimveevlees waarvoor “vers 
pluimveevlees” verordening is gebruikt. 

De lidstaten kunnen evenwel enigszins 
afwijkende temperatuurvoorschriften 
vaststellen voor de minimumduur die nodig 
is, en slechts voor zover nodig, voor het 
behandelen en uitsnijden in de fabriek 
tijdens de productie van bereidingen op 

De lidstaten kunnen evenwel enigszins 
afwijkende temperatuurvoorschriften 
vaststellen voor de minimumduur die nodig 
is, en slechts voor zover nodig, voor het 
behandelen en uitsnijden in de fabriek 
tijdens de productie van bereidingen op 



AM\921910NL.doc 111/124 PE501.994v01-00

NL

basis van vers vlees van pluimvee; basis van vers vlees van pluimvee;
(7) "Pluimveevleesproduct": een 
vleesproduct als omschreven in bijlage I, 
punt 7.1, van Verordening (EG) nr. 
853/2004, waarvoor pluimveevlees is 
gebruikt.

(7) "Pluimveevleesproduct": een 
vleesproduct als omschreven in bijlage I, 
punt 7.1, van Verordening (EG) nr. 
853/2004, waarvoor pluimveevlees is 
gebruikt.

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

Or. en

Amendement 164
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 431

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

Amendement van het Parlement

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

I. Toepassingsgebied

1) De bepalingen van dit deel van de bijlage zijn van toepassing op het in de handel 
brengen in de Unie van in de Unie geproduceerde, uit derde landen ingevoerde of voor 
uitvoer uit de Unie 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.
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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-
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.

Or. en

Amendement 165
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 432 en 433
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Voorstel voor een verordening
Bijlage VI - deel VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel VI. Smeerbare vetproducten Deel VI. Smeerbare vetproducten

I. Verkoopbenamingen
De in artikel 60 bedoelde producten mogen 
slechts zonder verwerking rechtstreeks of 
via restaurants, ziekenhuizen, kantines en 
andere soortgelijke instellingen aan de 
eindverbruiker worden geleverd of 
afgestaan, indien zij aan de in de bijlage 
vastgestelde eisen voldoen.

De in artikel 60 bedoelde producten mogen 
slechts zonder verwerking rechtstreeks of 
via restaurants, ziekenhuizen, kantines en 
andere soortgelijke instellingen aan de 
eindverbruiker worden geleverd of 
afgestaan, indien zij aan de in de bijlage 
vastgestelde eisen voldoen.

De verkoopbenamingen voor deze 
producten worden in dit deel 
gespecificeerd.

De verkoopbenamingen voor deze 
producten worden in dit deel 
gespecificeerd.

De onderstaande verkoopbenamingen zijn 
uitsluitend bestemd voor de in dit deel 
omschreven producten van de 
onderstaande GN-codes die een vetgehalte 
van minstens 10, maar minder dan 90 
gewichtspercenten hebben:

De onderstaande verkoopbenamingen zijn 
uitsluitend bestemd voor de in dit deel 
omschreven producten van de 
onderstaande GN-codes die een vetgehalte 
van minstens 10, maar minder dan 90 
gewichtspercenten hebben:

(a) melkvetten van de GN-codes 0405 en 
ex 2106;

(a) melkvetten van de GN-codes 0405 en 
ex 2106;

(b) vetten van GN-code ex 1517; (b) vetten van GN-code ex 1517;
(c) uit plantaardige en/of dierlijke 
producten samengestelde vetten van de 
GN-codes ex 1517 en ex 2106.

(c) uit plantaardige en/of dierlijke 
producten samengestelde vetten van de 
GN-codes ex 1517 en ex 2106.

Het vetgehalte exclusief zout bedraagt ten 
minste twee derde van de droge stof.

Het vetgehalte exclusief zout bedraagt ten 
minste twee derde van de droge stof.

Deze verkoopbenamingen gelden evenwel 
alleen voor producten die bij een 
temperatuur van 20° C hun vaste vorm 
behouden en als smeersel kunnen worden 
gebruikt.

Deze verkoopbenamingen gelden evenwel 
alleen voor producten die bij een 
temperatuur van 20° C hun vaste vorm 
behouden en als smeersel kunnen worden 
gebruikt.

Deze definities zijn niet van toepassing op: Deze definities zijn niet van toepassing op:

(a) de benaming van producten waarvan de 
precieze aard op grond van traditioneel 
gebruik duidelijk is en/of wanneer 
duidelijk is dat de benaming bedoeld is om 
een kenmerkende eigenschap van het 
product te omschrijven;

(a) de benaming van producten waarvan de 
precieze aard op grond van traditioneel 
gebruik duidelijk is en/of wanneer 
duidelijk is dat de benaming bedoeld is om 
een kenmerkende eigenschap van het 
product te omschrijven;



PE501.994v01-00 114/124 AM\921910NL.doc

NL

(b) geconcentreerde producten (boter, 
margarine, melanges) met een vetgehalte 
van ten minste 90 %.

(b) geconcentreerde producten (boter, 
margarine, melanges) met een vetgehalte 
van ten minste 90 %.

II. Terminologie
1. De term "traditioneel" mag in 
combinatie met de in deel A, punt 1, van 
het aanhangsel vastgestelde vermelding 
"boter" worden gebruikt, wanneer het 
product rechtstreeks wordt verkregen uit 
melk of room.
Het product dat wordt verkregen uit melk, 
in de vorm van een emulsie van het type 
olie in water, met een melkvetgehalte van 
ten minste 10 %.
2. Voor in het aanhangsel bedoelde 
producten zijn vermeldingen verboden 
waarbij een ander dan het daar vermelde 
vetgehalte wordt genoemd, geïmpliceerd 
of gesuggereerd.
3. In afwijking van punt 2 mogen de 
volgende vermeldingen worden 
toegevoegd:
(a) "met verminderd vetgehalte", voor in 
het aanhangsel genoemde producten met 
een vetgehalte van meer dan 41% en ten 
hoogste 62 %;
(b) "met laag vetgehalte" of "light", voor 
in het aanhangsel genoemde producten 
met een vetgehalte van ten hoogste 41 %.
De vermelding "met verminderd 
vetgehalte" en de vermeldingen "met laag 
vetgehalte" of "light" mogen echter in de 
plaats komen van de in het aanhangsel 
gebruikte vermeldingen "3/4" en 
"halfvolle".

Or. en

Amendement 166
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2222-2224
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Voorstel voor een verordening
Bijlage VII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE VII BIJLAGE VII
OENOLOGISCHE PROCEDÉS 

ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 62
OENOLOGISCHE PROCEDÉS 

ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 62
Deel I Deel I

Verrijking, aanzuring en ontzuring in 
bepaalde wijnbouwzones

Verrijking, aanzuring en ontzuring in 
bepaalde wijnbouwzones

[...] [...] 

C. Aanzuring en ontzuring C. Aanzuring en ontzuring
1. Verse druiven, druivenmost, gedeeltelijk 
gegiste druivenmost, jonge, nog gistende 
wijn en wijn mogen:

1. Verse druiven, druivenmost, gedeeltelijk 
gegiste druivenmost, jonge, nog gistende 
wijn en wijn mogen:

(a) in de wijnbouwzones A, B en C I 
worden ontzuurd;

(a) in de wijnbouwzones A, B en C I 
worden ontzuurd;

(b) in de wijnbouwzones C I, C II and 
C III a), onverminderd het bepaalde in 
punt 7, worden aangezuurd en ontzuurd; of

(b) in de wijnbouwzones C I, C II and 
C III a), onverminderd het bepaalde in 
punt 7, worden aangezuurd en ontzuurd; of

(c) in wijnbouwzone C III b) worden 
aangezuurd.

(c) in wijnbouwzone C III b) worden 
aangezuurd.

2. De in punt 1 genoemde producten, 
behalve wijn, mogen slechts worden 
aangezuurd tot een maximum van 1,50 
gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur, 
d.i. 20 milli-equivalent per liter.

2. De in punt 1 genoemde producten, 
behalve wijn, mogen slechts worden 
aangezuurd tot een maximum van 1,50 
gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur, 
d.i. 20 milli-equivalent per liter.

3. Wijn mag slechts worden aangezuurd tot 
een maximum van 2,50 gram per liter, 
uitgedrukt in wijnsteenzuur, ofwel 33,3 
milli-equivalent per liter.

3. Wijn mag slechts worden aangezuurd tot 
een maximum van 2,50 gram per liter, 
uitgedrukt in wijnsteenzuur, ofwel 33,3 
milli-equivalent per liter.

4. Wijn mag slechts worden ontzuurd tot 
een maximum van 1 gram per liter, 
uitgedrukt in wijnsteenzuur, ofwel 13,3 
milli-equivalent per liter.

4. Wijn mag slechts worden ontzuurd tot 
een maximum van 1 gram per liter, 
uitgedrukt in wijnsteenzuur, ofwel 13,3 
milli-equivalent per liter.

5. Voor concentratie bestemde druivenmost 
mag gedeeltelijk worden ontzuurd.

5. Voor concentratie bestemde druivenmost 
mag gedeeltelijk worden ontzuurd.

6. Onverminderd punt 1 mogen de lidstaten 
in jaren waarin zich uitzonderlijke 
weersomstandigheden hebben voorgedaan, 
toestemming verlenen voor het aanzuren 

6. Onverminderd punt 1 mogen de lidstaten 
in jaren waarin zich uitzonderlijke 
weersomstandigheden hebben voorgedaan, 
toestemming verlenen voor het aanzuren 
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van de in punt 1 genoemde producten in de 
wijnbouwzones A en B onder de in de 
punten 2 en 3 genoemde voorwaarden.

van de in punt 1 genoemde producten in de 
wijnbouwzones A en B onder de in de 
punten 2 en 3 genoemde voorwaarden.

7. Aanzuring en verrijking van eenzelfde 
product sluiten elkaar uit, behoudens 
afwijkingen die de Commissie 
overeenkomstig artikel 59, lid 1, bij 
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.

D. Behandelingen D. Behandelingen

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 
verse druiven zijn geoogst, onder 
voorwaarden die de Commissie 
overeenkomstig artikel 59, lid 1, bij 
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.

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 
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.

2. Concentratie van wijn moet plaatsvinden 
in de wijnbouwzone waar de gebruikte 
verse druiven zijn geoogst.

2. Concentratie van wijn moet plaatsvinden 
in de wijnbouwzone waar de gebruikte 
verse druiven zijn geoogst.

3. Aanzuring en ontzuring van wijn mogen 
alleen plaatsvinden in wijnbereidende 
ondernemingen in de wijnbouwzone waar 
de voor de bereiding van de desbetreffende 
wijn gebruikte druiven zijn geoogst.

3. Aanzuring en ontzuring van wijn mogen 
alleen plaatsvinden in wijnbereidende 
ondernemingen in de wijnbouwzone waar 
de voor de bereiding van de desbetreffende 
wijn gebruikte druiven zijn geoogst.

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 

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 
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name producenten, bottelaars, verwerkers 
en handelaars die de Commissie 
overeenkomstig artikel 59, lid 1, bij 
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.

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.

5. Elk van de in de punten B en C 
genoemde behandelingen moet worden 
geregistreerd in het in artikel 103 bedoelde 
begeleidende document waarmee de aldus 
behandelde producten in het verkeer 
worden gebracht.

5. Elk van de in de punten B en C 
genoemde behandelingen moet worden 
geregistreerd in het in artikel 103 bedoelde 
begeleidende document waarmee de aldus 
behandelde producten in het verkeer 
worden gebracht.

6. Deze behandelingen mogen, behoudens 
afwijkingen op grond van uitzonderlijke 
weersomstandigheden, niet plaatsvinden:

6. Deze behandelingen mogen, behoudens 
afwijkingen op grond van uitzonderlijke 
weersomstandigheden, niet plaatsvinden:

(a) na 1 januari in de wijnbouwzones C; (a) na 1 januari in de wijnbouwzones C;

(b) na 16 maart in de wijnbouwzones A en 
B, en mogen slechts worden toegepast op 
producten die afkomstig zijn van de laatste 
aan deze data voorafgaande druivenoogst.

(b) na 16 maart in de wijnbouwzones A en 
B, en mogen slechts worden toegepast op 
producten die afkomstig zijn van de laatste 
aan deze data voorafgaande druivenoogst.

7. In afwijking van het bepaalde in punt 6 
zijn concentratie door afkoeling, alsmede 
aanzuring en ontzuring van wijn, het hele 
jaar door toegestaan.

7. In afwijking van het bepaalde in punt 6 
zijn concentratie door afkoeling, alsmede 
aanzuring en ontzuring van wijn, het hele 
jaar door toegestaan.

Or. en

Amendement 167
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 434

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII bis (nieuw)

Amendement van het Parlement

BIJLAGE VII bis
FACULTATIEVE GERESERVEERDE VERMELDINGEN



PE501.994v01-00 118/124 AM\921910NL.doc

NL

Productcategorie
(verwijzing naar indeling in de 
gecombineerde nomenclatuur)

Facultatieve gereserveerde 
vermelding

Besluit waarin de aanduiding en de 
gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld

vlees van pluimvee
(GN 0207, GN 0210)

gevoerd met Verordening (EG) nr. 543/2008, 
artikel 11

"scharrel . . .", scharrel … 
binnengehouden
scharrel … met uitloop
boerenscharrel … met 
uitloop/hoeve … met uitloop
leeftijd bij het slachten
duur van de mestperiode

eieren
(GN 0407)

druiven Verordening (EG) nr. 589/2008, 
artikel 12

extra of extra vers Verordening (EG) nr. 589/2008, 
artikel 14

vermelding van de 
voedingswijze van de leghennen

Verordening (EG) nr. 589/2008, 
artikel 15

honing
(GN 0409)

bloemen of planten waarvan het 
product afkomstig is

Richtlijn 2001/110/EG, artikel 2

regionale oorsprong
topografische oorsprong
specifieke kwaliteitscriteria

olijfolie
(GN 1509)

eerste koude persing Verordening (EG) nr. 1019/2002, 
artikel 5

koude extractie
zuurgraad 
pikant
fruitig: rijp of groen
bitter
intens
medium
vetarm
evenwichtig
zachte olie

melk en zuivelproducten 
(GN 04)

traditionele boter Verordening (EU) nr. [verordening 
tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke marktordening], 
bijlage VI, deel VI

smeerbare vetproducten
(GN 0405 en ex 2106, GN ex 
1517, GN ex 1517 en ex 2106)

met verminderd vetgehalte Verordening (EU) nr. [verordening 
tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke marktordening], 
bijlage VI, deel VI

vetarm

vetarm

Or. en
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Amendement 168
Michel Dantin
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Om een adequate bescherming te 
garanderen en om te voorkomen dat de 
marktdeelnemers en de bevoegde 
autoriteiten nadeel ondervinden van de 
toepassing van deze verordening op 
wijnnamen waarvoor vóór 1 augustus 
2009 bescherming is verleend, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag bepaalde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot: het vaststellen van voor de 
beschermde benaming geldende 
beperkingen; overgangsbepalingen op het 
gebied van wijnnamen die de lidstaten 
vóór 1 augustus 2009 als 
oorsprongsbenaming of als geografische 
aanduiding hebben erkend; de inleidende 
nationale procedure; wijnen die vóór een 
specifieke datum zijn afgezet of 
geëtiketteerd; en wijzigingen van het 
productdossier.

Schrappen

Or. en

Amendement 169
Michel Dantin
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(77) Er dienen bepaalde oenologische 
procedés en beperkingen voor de productie 
van wijn te worden vastgesteld, met name 

(77) Er dienen bepaalde oenologische 
procedés en beperkingen voor de productie 
van wijn te worden vastgesteld, met name 
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op het gebied van de versnijding en het 
gebruik van bepaalde soorten druivenmost, 
druivensap en verse druiven van oorsprong 
uit derde landen. Om te voldoen aan de 
internationale normen moet de Commissie 
zich voor verdere oenologische procedés
in de regel baseren op de oenologische 
procedés die worden aanbevolen door de 
Internationale Organisatie voor wijnbouw 
en wijnbereiding (OIV).

op het gebied van de versnijding en het 
gebruik van bepaalde soorten druivenmost, 
druivensap en verse druiven van oorsprong 
uit derde landen. Om te voldoen aan de 
internationale normen moet de Commissie 
zich in de regel baseren op de oenologische 
procedés die worden aanbevolen door de 
Internationale Organisatie voor wijnbouw 
en wijnbereiding (OIV) wanneer zij 
voorstellen indient voor verdere 
oenologische procedés.

Or. en

Amendement 170
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 42, 491, 492 en 494

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Teneinde suikerbietentelers in 
staat te stellen hun aanpassing aan de in 
2006 doorgevoerde ingrijpende 
hervorming van de suikersector te 
voltooien, en teneinde de inspanningen 
ter verbetering van hun 
concurrentievermogen die zij sindsdien 
hebben geleverd te kunnen voortzetten, 
moet de bestaande quotaregeling worden 
verlengd tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020. In dit verband
dient de Commissie de mogelijkheid te 
krijgen om productiequota toe te kennen 
aan lidstaten die in 2006 afstand hebben 
gedaan van al hun quota.

Or. en

Amendement 171
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 42 en 491-496
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Voorstel voor een verordening
Overweging 84 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 ter) De ernstige en steeds 
terugkerende spanningen in de Europese 
suikermarkt maken het noodzakelijk een 
mechanisme in te stellen dat buiten het 
quotum geproduceerde suiker zo lang als 
nodig is in de interne markt vrijgeeft 
onder dezelfde voorwaarden als 
quotumsuiker. Dit mechanisme moet 
tegelijkertijd extra invoerhoeveelheden 
tegen nultarief toestaan om te waarborgen 
dat er in de suikermarkt van de EU 
voldoende grondstoffen voorhanden zijn 
en om het structurele evenwicht van die 
markt te bewaren.

Or. en

Amendement 172
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 43, 497 en 498

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 quater) Met het oog op de definitieve 
afschaffing van het quotastelsel in 2020, 
moet de Commissie voor 1 juli 2018 een 
verslag voorleggen aan het Parlement en 
aan de Raad over passende regelingen om 
van het bestaande quotastelsel af te 
stappen en over de toekomst van de sector 
na de afschaffing van het quotastelsel 
2020, waarin bovendien alle voorstellen 
worden gedaan die nodig zijn om de 
gehele sector voor te bereiden op de 
periode na 2020. Voor 31 december 2014 
dient de Commissie tevens een verslag in 
te dienen over de werking van de 
bevoorradingsketen in de suikersector van 
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de EU.

Or. en

Amendement 173
Michel Dantin
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(107) De restituties bij uitvoer naar derde 
landen, die gebaseerd zijn op het verschil 
tussen de prijzen in de Unie en die op de 
wereldmarkt, en die binnen de grenzen 
blijven van de verbintenissen die in het 
kader van de WTO zijn aangegaan, moeten 
worden gevrijwaard als 
crisisbeheersingsinstrument voor
bepaalde onder deze verordening vallende 
producten, tot er in het kader van de WTO 
op wederkerige basis een beslissing is 
genomen over de toekomst van dit 
instrument. De begrotingsrubriek voor 
uitvoerrestituties dient daarom voorlopig 
op nul te worden vastgesteld. Wanneer er 
gebruik van wordt gemaakt, dient de 
gesubsidieerde uitvoer, wat waarde en 
hoeveelheid betreft, te worden beperkt en 
mag het de ontwikkeling van de 
landbouwsectoren en economieën in 
ontwikkelingslanden niet in gevaar 
brengen.

Or. en

Amendement 174
Michel Dantin
Compromisamendement
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Voorstel voor een verordening
Overweging 133

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(133) Om efficiënt en doeltreffend te 
kunnen reageren op dreigende
marktverstoringen als gevolg van 
aanzienlijke prijsstijgingen of -dalingen op 
interne of externe markten of als gevolg 
van andere marktbeïnvloedende factoren, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden gedelegeerd om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag de vereiste 
sectorale maatregelen vast te stellen, 
waaronder, indien nodig, maatregelen om 
de werkingssfeer, de looptijd of andere 
aspecten van andere in deze verordening 
vastgestelde maatregelen uit te breiden of 
te wijzingen, of om de toepassing van de 
invoerrechten voor bepaalde hoeveelheden 
gedurende bepaalde perioden geheel of 
gedeeltelijk te schorsen. 

(133) Om efficiënt en doeltreffend te 
kunnen reageren op marktverstoringen als 
gevolg van aanzienlijke prijsstijgingen of -
dalingen op interne of externe markten of 
een aanzienlijke stijging van de 
productiekosten of als gevolg van andere 
marktbeïnvloedende factoren, moet aan de 
Commissie, indien die situatie 
waarschijnlijk zal voortduren of 
verslechteren, de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag de vereiste sectorale 
maatregelen vast te stellen, waaronder, 
indien nodig, maatregelen om de 
werkingssfeer, de looptijd of andere 
aspecten van andere in deze verordening 
vastgestelde maatregelen uit te breiden of 
te wijzingen, of om de toepassing van de 
invoerrechten voor bepaalde hoeveelheden 
gedurende bepaalde perioden geheel of 
gedeeltelijk te schorsen.

Or. en

Amendement 175
Michel Dantin
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 140

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(140) De spoedprocedure dient uitsluitend
te worden toegepast in uitzonderlijke 
gevallen, waarin dat noodzakelijk is om 
efficiënt en doeltreffend te kunnen 
optreden in geval van een dreigende of 
bestaande marktverstoring. De keuze voor 
een spoedprocedure moet worden 
gemotiveerd en bepaald moet worden in 

(140) De spoedprocedure dient te worden 
toegepast om efficiënt en doeltreffend te 
kunnen optreden tegen bepaalde 
marktverstoringen en tegen plagen, dier-
en plantenziekten, dalingen van het 
consumentenvertrouwen vanwege risico's 
voor de volksgezondheid, de 
diergezondheid of de plantengezondheid 
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welke gevallen de spoedprocedure dient te 
worden gebruikt.

of om specifieke problemen op te lossen.

Or. en

Amendement 176
Michel Dantin
Compromisamendement ter vervanging van amendement 76

Voorstel voor een verordening
Overweging 143

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(143) In geval van dringende en terdege 
gemotiveerde urgentie, dient de Commissie 
bij onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandeling 
beschermingsmaatregelen van de Unie 
vast te stellen, te wijzigen of in te trekken, 
de toepassing van de regelingen voor 
actieve of passieve veredeling te schorsen 
indien dit noodzakelijk is om onmiddellijk 
op de marktsituatie te reageren, en 
specifieke problemen in een noodsituatie 
op te lossen die een dergelijk onmiddellijk 
optreden vereisen. 

(143) In geval van dringende en terdege 
gemotiveerde urgentie, dient de Commissie 
bij onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandeling 
beschermingsmaatregelen van de Unie 
vast te stellen, te wijzigen of in te trekken, 
de toepassing van de regelingen voor 
actieve of passieve veredeling te schorsen 
indien dit noodzakelijk is om onmiddellijk 
op de marktsituatie te reageren.

Or. en


