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BEKNOPTE MOTIVERING

Het is duidelijk dat de Commissie weinig rekening houdt met het ontwikkelingsperspectief 
wanneer zij hervormingsvoorstellen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
uitwerkt. Toch hebben de vorige hervormingen van het GLB (waar het huidige 
Commissievoorstel bij aansluit) een aantal traditionele pijnpunten weggewerkt: de steun aan 
landbouwbedrijven werd grotendeels losgekoppeld van de productie, en de rol van 
marktinterventiemechanismen en uitvoerrestituties werd aanzienlijk ingeperkt.

Een van de belangrijkste nieuwigheden in het huidige voorstel is dat rechtstreekse betalingen 
voortaan een "vergroenende" component moeten omvatten, dit wil zeggen dat ze een impuls 
geven aan ecologische maatregelen die voor de hele EU gelden en in de eerste plaats 
aansluiten bij de milieu- en klimaatdoelstellingen. Dit zal de concurrentiepositie van de 
boeren in ontwikkelingslanden niet verzwakken. Daarnaast zullen de verplichte ecologische 
maatregelen helpen om de klimaatverandering, die nefast is voor veel ontwikkelingslanden, 
tegen te gaan. Hoewel de details nog niet helemaal op punt staan, spreekt de rapporteur zijn 
volle steun uit voor de vergroenende component van het Commissievoorstel. 

Ondanks deze positieve tendensen blijven er een aantal reële problemen die vanuit 
ontwikkelingsperspectief moeten worden aangepakt. De voorstellen van de Commissie 
houden nog steeds onvoldoende rekening met de externe gevolgen van het hervormde GLB. 
Het is dan ook belangrijk dat de bepalingen van het GLB grondig worden afgetoetst aan de uit 
de Verdragen voortkomende verplichting om een samenhangend ontwikkelingsbeleid te 
waarborgen (artikel 208 VWEU). 

Het GLB heeft niet op alle ontwikkelingslanden dezelfde impact, maar de ervaring leert dat 
individuele maatregelen op het gebied van het GLB in particuliere gevallen kunnen leiden tot 
een plotse stijging van de invoer in ontwikkelingslanden, wat het levensonderhoud van 
plaatselijke boeren in het gedrang brengt en het op duurzame voedselzekerheid gerichte 
landbouwbeleid van ontwikkelingslanden ondermijnt. Voorts is het zo dat de bepaling inzake 
een samenhangend ontwikkelingsbeleid verder gaat dan "geen schade berokkenen" en in 
brede zin moet worden opgevat. In dit verband zouden een aantal elementen van de tweede 
pijler kunnen helpen om synergie tot stand te brengen en de samenwerking tussen boeren in 
Europa en in ontwikkelingslanden te versterken. 

Bijgevolg stelt de rapporteur amendementen voor die op het onderstaande gebaseerd zijn:

● Het GLB moet worden ingebed in het bredere kader van een samenhangend 
ontwikkelingsbeleid van de EU, en op de externe gevolgen ervan moet nauwlettend 
worden toegezien, ook door de regeringen en de belanghebbenden van de partnerlanden.

● De uitvoersubsidies moeten worden afgebouwd en uiteindelijk stopgezet. Tot dan mogen 
geen uitvoerrestituties worden toegekend als deze de producenten in ontwikkelingslanden 
ernstig in de problemen zouden kunnen brengen. In het algemeen kunnen 
"vangnetmaatregelen", zoals interventieaankopen, voor producenten van buiten de EU een 
andere vorm van aanpassingskosten met zich brengen. 
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● De afhankelijkheid van de EU van de invoer van eiwithoudende gewassen en bijgevolg 
ook haar beleid op dit gebied hebben een negatieve impact op het milieu en de 
samenleving van op uitvoer gerichte ontwikkelingslanden. Het telen van peulgroenten in 
Europa kan in dit verband nuttig zijn, ook in de strijd tegen de klimaatverandering en met 
het oog op de biodiversiteit en de vruchtbaarheid van de bodem. 

● Zoals de Commissie ontwikkelingssamenwerking in 2011 al voorstelde, moeten 
rechtstreekse betalingen worden losgekoppeld van de productie, "zodat een gelijkwaardige 
situatie ontstaat voor landbouwproducten uit de EU en uit ontwikkelingslanden en eerlijke 
handel en duurzame groei worden gestimuleerd".

Het ontwikkelingsbeleid en de beleidsdialoog moeten op een gerichte manier worden gevoerd 
om ontwikkelingslanden de kans te geven van de internationale handel in landbouwproducten 
te profiteren en hierbij moderne instrumenten voor marktbeheer te gebruiken, zoals de EU 
doet. De rapporteur beseft dat sommige problemen gewoon niet in het kader van deze 
verordening kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld de versterking van de 
voorzieningsketens tussen de EU en de ACS-landen en van de voorzieningsketens binnen de 
ACS-landen zelf. Aangezien de productiestelsels in de ontwikkelingslanden parallel met het 
EU-stelsel zijn gegroeid, zijn ze nauw met elkaar verbonden en zal elke poging om de 
voorzieningsketens van de EU te versterken mislukken indien onvoldoende rekening wordt 
gehouden met deze onderlinge afhankelijkheid en indien enkel de voorzieningsketens van de 
EU worden verbeterd. Daarom moet bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden, en met name in de 
minst ontwikkelde landen, het gebruik worden aangemoedigd van moderne instrumenten voor 
marktbeheer zoals meer transparantie, capaciteitsopbouw, tijdige uitwisseling van informatie 
over normen, technische regelingen of ondersteuning bij het onderhandelen over contracten.  

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De hervorming moet, 
overeenkomstig artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), waarborgen dat 
het GLB rekening houdt met de 
doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip 
van de op het niveau van de Verenigde 



AD\905913NL.doc 5/14 PE485.893v02-00

NL

Naties en andere internationale 
organisaties vastgestelde doelstellingen. 
Maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden getroffen, mogen de 
voedselproductiecapaciteit en de 
voedselzekerheid op lange termijn van de 
ontwikkelingslanden, en met name van de 
minst ontwikkelde landen, niet in het 
gedrang brengen, en moeten bijdragen 
aan de verbintenissen van de EU in de 
strijd tegen de klimaatverandering.

Motivering

Op grond van artikel 208 van het VWEU moet de EU voor iedere beleidsmaatregel van de EU 
die gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening houden met de doelstellingen 
inzake ontwikkelingssamenwerking. Het bevorderen van de landbouw in de 
ontwikkelingslanden en het vergroten van de voedselzekerheid zijn essentiële EU-
doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking. Het landbouwbeleid van de EU heeft 
externe gevolgen, vooral voor de handel in landbouwproducten. Het beginsel van een 
samenhangend ontwikkelingsbeleid vereist dat eventuele nadelige gevolgen van dit beleid 
voor de plaatselijke landbouwmarkten en producenten in de ontwikkelingslanden moeten 
worden onderzocht en waar mogelijk vermeden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Bij de productie en de afzet van 
groenten en fruit moet, zowel op het gebied 
van teeltmethoden als bij het beheren van 
afvalmateriaal en het wegwerken van uit de 
markt genomen producten, ten volle 
rekening worden gehouden met de 
milieueisen, vooral wat betreft de 
bescherming van de waterkwaliteit, de 
instandhouding van de biodiversiteit en de 
landschapsverzorging.

(34) Bij de productie en de afzet van
groenten en fruit moet, zowel op het gebied 
van teeltmethoden als bij het beheren van 
afvalmateriaal en het wegwerken van uit de 
markt genomen producten, ten volle 
rekening worden gehouden met de 
milieueisen, vooral wat betreft de 
bescherming van de waterkwaliteit, de 
instandhouding van de biodiversiteit en de 
landschapsverzorging. Hierbij moet 
prioriteit worden verleend aan producten 
afkomstig uit eerlijke handel.

Amendement 3
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Voorstel voor een verordening
Overweging 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(94) Als gevolg van de eenmaking van de 
markt van de Unie is aan de buitengrenzen 
van de EU een regeling van het 
handelsverkeer nodig. Die regeling moet 
invoerrechten omvatten en voor een 
beperkte periode ook nog 
uitvoerrestituties, en moet in beginsel de 
EU-markt stabiliseren. De regeling van het 
handelsverkeer moet gebaseerd zijn op de 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van de multilaterale 
handelsbesprekingen in het kader van de 
Uruguayronde en in het kader van 
bilaterale overeenkomsten, en moet 
rekening houden met de doelstellingen 
van de Unie inzake 
ontwikkelingssamenwerking en met haar 
toezeggingen ten aanzien van 
ontwikkelingslanden, alsook met de 
toezegging in de ministeriële verklaring 
van de WTO van 2005 om alle vormen 
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van exportsubsidies tegen 2013 af te 
schaffen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(107) De deelname van de Unie aan de 
internationale handel in bepaalde onder 
deze verordening vallende producten moet 
worden veiliggesteld door middel van 
bepalingen inzake de toekenning van 
restituties bij uitvoer naar derde landen, die 
gebaseerd zijn op het verschil tussen de 
prijzen in de Unie en op de wereldmarkt en 
die binnen de grenzen blijven van de 
verbintenissen die in het kader van de 
WTO zijn aangegaan. De gesubsidieerde 
uitvoer moet, wat waarde en hoeveelheid 
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betreft, worden beperkt. betreft, worden beperkt. De 
uitvoerrestituties moeten worden 
afgebouwd en uiterlijk in 2016 stopgezet.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 109 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(109 bis) Om een samenhangend 
ontwikkelingsbeleid te waarborgen, moet 
de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
290 van het VWEU handelingen vast te 
stellen aan de Commissie worden verleend 
met inachtneming van criteria en 
procedures voor het verlenen van 
uitvoerrestituties voor de uitvoer naar 
ontwikkelingslanden.

Motivering

Zie amendement op overweging 107.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Een samenhangend ontwikkelingsbeleid

Overeenkomstig artikel 208 van het 
VWEU wordt bij de uitvoering van deze 
verordening rekening gehouden met de 
doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip 
van de op het niveau van de Verenigde 
Naties en andere internationale 
organisaties vastgestelde doelstellingen. 
Maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden getroffen, mogen de 
voedselproductiecapaciteit en de 
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voedselzekerheid op lange termijn van de 
ontwikkelingslanden, en met name van de 
minst ontwikkelde landen, niet in het 
gedrang brengen, en moeten bijdragen 
aan de verbintenissen van de EU in de 
strijd tegen de klimaatverandering.

Motivering

Op grond van artikel 208 van het VWEU moet de EU voor iedere beleidsmaatregel van de EU 
die gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening houden met de doelstellingen 
inzake ontwikkelingssamenwerking. Het bevorderen van de landbouw in de 
ontwikkelingslanden en het vergroten van de voedselzekerheid zijn essentiële EU-
doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking. Het landbouwbeleid van de EU heeft 
externe gevolgen, vooral voor de handel in landbouwproducten. Het beginsel van een 
samenhangend ontwikkelingsbeleid vereist dat eventuele nadelige gevolgen van dit beleid 
voor de plaatselijke landbouwmarkten en producenten in de ontwikkelingslanden moeten 
worden onderzocht en waar mogelijk vermeden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de vaststelling van hun strategie 
stellen de lidstaten een lijst van de 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen op die in het kader van hun 
regeling voor steun in aanmerking zullen 
komen. Er mogen op de lijst evenwel geen 
producten voorkomen die zijn uitgesloten 
overeenkomstig door de Commissie 
middels uitvoeringshandelingen op grond 
van artikel 22, lid 2, onder a), aangenomen 
maatregelen. De lidstaten baseren hun 
productkeuze op objectieve criteria, zoals 
seizoensgebondenheid, beschikbaarheid 
van de producten of milieuoverwegingen.
De lidstaten kunnen in dit verband de 
voorkeur geven aan producten van 
oorsprong uit de Unie.

3. Bij de vaststelling van hun strategie 
stellen de lidstaten een lijst van de 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen op die in het kader van hun 
regeling voor steun in aanmerking zullen 
komen, waarbij ze met name rekening 
houden met producten afkomstig uit 
eerlijke handel. Er mogen op de lijst 
evenwel geen producten voorkomen die 
zijn uitgesloten overeenkomstig door de 
Commissie middels 
uitvoeringshandelingen op grond van 
artikel 22, lid 2, onder a), aangenomen 
maatregelen. De lidstaten baseren hun 
productkeuze op objectieve criteria, zoals 
seizoensgebondenheid, beschikbaarheid 
van de producten of milieuoverwegingen.
De lidstaten kunnen in dit verband de 
voorkeur geven aan producten van 
oorsprong uit de Unie.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene bepalingen Algemene bepalingen
Om rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de handel tussen de Unie 
en bepaalde derde landen en met de 
bijzondere aard van sommige 
landbouwproducten, wordt de Commissie 
ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 
160 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot het vaststellen 
van de voorwaarden waaronder van 
ingevoerde producten kan worden 
aangenomen dat zij een equivalent niveau 
van inachtneming van de 
EU-handelsnormen bieden, alsmede van de 
voorwaarden voor het toestaan van 
afwijkingen van artikel 58, en met 
betrekking tot het vaststellen van de 
voorschriften voor de toepassing van de 
handelsnormen op uit de Unie uitgevoerde 
producten.

Om rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de handel tussen de Unie 
en bepaalde derde landen en met de 
bijzondere aard van sommige 
landbouwproducten, wordt de Commissie 
ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 
160 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot het vaststellen 
van de voorwaarden waaronder van 
ingevoerde producten kan worden 
aangenomen dat zij een equivalent niveau 
van inachtneming van de 
EU-handelsnormen bieden, alsmede van de 
voorwaarden voor het toestaan van 
afwijkingen van artikel 58, en met 
betrekking tot het vaststellen van de 
voorschriften voor de toepassing van de 
handelsnormen op uit de Unie uitgevoerde 
producten. Overeenkomstig de 
doelstellingen van de Unie inzake 
ontwikkelingssamenwerking en haar 
toezeggingen ten aanzien van 
ontwikkelingslanden wordt bijzondere 
aandacht besteed aan het wegwerken van 
onnodige belemmeringen voor de uitvoer 
uit ontwikkelingslanden en aan het tijdig 
mededelen van veranderingen die voor 
deze landen van bijzonder belang zijn.

Motivering

Dit artikel moet beter weergeven welke specifieke verplichtingen de EU heeft uit hoofde van 
de WTO-overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (TBT-overeenkomst), die 
bepaalt dat de leden ervoor moeten zorgen dat technische bepalingen, normen en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures geen onnodige belemmeringen mogen vormen voor de 
uitvoer uit ontwikkelingslanden.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene regels Algemene regels

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

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

Motivering

Uitvoercertificaten kunnen worden gebruikt als instrument voor de monitoring en eventueel 
de regulering van de handel in gevoelige producten met ontwikkelingslanden, om ongunstige 
gevolgen voor opkomende landbouwsectoren in ontwikkelingslanden te voorkomen. 
Eenzijdige uitvoerbeperkingen moeten worden voorkomen door nauw samen te werken met de 
overheid van het betrokken partnerland.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om een samenhangend 
ontwikkelingsbeleid te waarborgen, 
mogen geen uitvoerrestituties voor uitvoer 
naar ontwikkelingslanden worden 
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toegekend als er een risico bestaat dat de 
uitvoer van het betrokken product nadelig 
zou zijn voor lokale producenten. Aan de 
Commissie wordt de bevoegdheid verleend 
om overeenkomstig artikel 160 van deze 
verordening gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om de voorwaarden en 
procedures vast te leggen voor de 
toekenning van uitvoerrestituties voor 
uitvoer naar ontwikkelingslanden.

Motivering

Tijdens een overgangsfase waarin uitvoerrestituties nog mogen worden gebruikt, moet de 
Commissie criteria en procedures vaststellen voor de toekenning van uitvoerrestituties voor 
uitvoer naar ontwikkelingslanden, en met name de minst ontwikkelde landen, die waarborgen 
dat de uitvoer in overeenstemming is met de doelstellingen van de EU inzake 
ontwikkelingssamenwerking. Met name moet worden voorkomen dat uitvoerrestituties worden 
toegekend die nadelig kunnen zijn voor lokale producenten in ontwikkelingslanden.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 157 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van deze 
verordening kan de Commissie 
overeenkomstig de in lid 2 bedoelde 
procedure de nodige maatregelen 
vaststellen met betrekking tot meldingen 
die de ondernemingen, lidstaten en/of 
derde landen moeten doen op het gebied 
van het monitoren, analyseren en beheren 
van de markt voor landbouwproducten, het 
waarborgen van de markttransparantie en 
van de goede werking van de
GLB-maatregelen, het controleren, 
monitoren, evalueren en auditen van de
GLB-maatregelen, en het tenuitvoerleggen 
van internationale overeenkomsten, met 
inbegrip van de meldingsvereisten in het 
kader van die overeenkomsten. Hierbij 
houdt de Commissie rekening met de 
gegevensbehoeften en de synergieën tussen 
potentiële gegevensbronnen.

Met het oog op de toepassing van deze 
verordening kan de Commissie 
overeenkomstig de in lid 2 bedoelde 
procedure de nodige maatregelen 
vaststellen met betrekking tot meldingen 
die de ondernemingen, lidstaten en/of 
derde landen moeten doen op het gebied 
van het monitoren, analyseren en beheren 
van de markt voor landbouwproducten, het 
waarborgen van de markttransparantie en 
van de goede werking van de GLB-
maatregelen, het controleren, monitoren, 
evalueren en auditen van de GLB-
maatregelen, en het tenuitvoerleggen van 
internationale overeenkomsten en van een 
samenhangend ontwikkelingsbeleid, met 
inbegrip van de meldingsvereisten in het 
kader van die overeenkomsten. Hierbij 
houdt de Commissie rekening met de 
gegevensbehoeften en de synergieën tussen 
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potentiële gegevensbronnen, alsook met 
gegevens van derde landen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 159 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis. landbouwgerelateerde programma's 
in het kader van het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Deel 6 – artikel 165 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De artikelen 133 tot en met 141 zijn 
van toepassing tot en met 31 december 
2016.
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