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Amendement 75
Pavel Poc, Matthias Groote, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Linda McAvan, Åsa
Westlund, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Göran Färm
Voorstel voor een verordening
Titel
Voorstel tot verwerping
De Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid
verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie landbouw en
plattelandsontwikkeling het voorstel van
de Commissie te verwerpen.
Or. en
Motivering
De uniforme benadering brengt het risico met zich mee dat dit wetskader niet voldoet aan de
verschillende vereisten die voortvloeien uit de brede variëteit aan bestaand teeltmateriaal en
de uiteenlopende behoeften van exploitanten, consumenten en bevoegde autoriteiten. De
complexiteit kan zorgen voor een onnodige belasting van exploitanten, en voor minder keuzen
en minder transparantie voor consumenten. De grote hoeveelheid gedelegeerde handelingen
in het voorstel is een ander aspect dat een juiste beoordeling van de consequenties belemmert.

Amendement 76
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid
verzoekt de Commissie landbouw en
plattelandsontwikkeling, de ter zake
bevoegde commissie, een voorstel tot
verwerping van het voorstel van de
Commissie in te dienen.
Or. de
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Motivering
Het voorstel betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal moet
in zijn geheel worden verworpen. De bedoeling van het voorstel, te weten een
vereenvoudiging en harmonisering op dit gebied, wordt hiermee niet verwezenlijkt. In plaats
daarvan leidt dit voor de lidstaten, de betrokken ondernemingen en de producenten tot een
nog niet te overziene en onaanvaardbare bureaucratische rompslomp.

Amendement 77
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de productie en het op de
markt aanbieden van teeltmateriaal
(teeltmateriaalwetgeving)

betreffende het op de markt aanbieden van
teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst)
Or. en
Motivering

De wetgeving is duidelijk gericht op het op de markt brengen en niet op de productie van
teeltmateriaal.

Amendement 78
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid
verzoekt de ten principale bevoegde
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Commissie landbouw en
plattelandsontwikkeling het voorstel van
de Commissie te verwerpen.
Or. en

Amendement 79
Satu Hassi, Karin Kadenbach, Corinne Lepage
Voorstel voor een verordening
Titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de productie en het op de
markt aanbieden van teeltmateriaal
(teeltmateriaalwetgeving)

betreffende het op de markt aanbieden van
teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst)
(Dit amendement is van toepassing op de
gehele tekst. Bij aanneming van dit
amendement moet deze wijziging in de
gehele tekst worden doorgevoerd.)
Or. en
Motivering

Momenteel zijn de voorschriften ten aanzien van zaden vervat in meerdere richtlijnen. In het
geval van een verordening zullen de huidige beperkingen ten aanzien van de productie en het
op de markt brengen van traditionele, regionale of biologische rassen blijven bestaan en zelfs
worden versterkt. Op deze manier kunnen de lidstaten producenten die hun eigen zaaigoed
produceren, niet langer toestaan op kleine schaal activiteiten te ontplooien. Ook kunnen
daardoor kleine telers geen zaden op de markt brengen buiten het registratie- en
certificeringssysteem om. Aan de hand van een richtlijn wordt een omgeving gecreëerd die
meer geschikt is om de genetische erosie onder soorten landbouwgewassen tegen te gaan.

Amendement 80
João Ferreira
AM\1013313NL.doc
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namens de GUE/NGL-Fractie
Voorstel voor een verordening
Titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel tot verwerping

VERORDENING VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD

Het EUROPEES PARLEMENT verwerpt
het voorstel van de Commissie betreffende
de productie en het op de markt aanbieden
van teeltmateriaal
(teeltmateriaalwetgeving)

betreffende de productie en het op de markt
aanbieden van teeltmateriaal
(teeltmateriaalwetgeving)

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst)
Or. pt

Amendement 81
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van
22 december 1999 betreffende het in de
handel brengen van bosbouwkundig
teeltmateriaal6;

Schrappen

__________________
6

PB L 11 van 15.1.2000, blz. 17.
Or. de

Amendement 82
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het hoofddoel van bovengenoemde
richtlijnen is een duurzame land-, tuin- en
bosbouwproductie. Met het oog op de
productiviteit zijn de gezondheid, kwaliteit
en diversiteit van teeltmateriaal van het
grootste belang voor de land- en tuinbouw,
de voedsel- en diervoederzekerheid en de
economie in het algemeen. Verder moet de
wetgeving met het oog op de
duurzaamheid rekening houden met de
noodzaak om aan de verwachtingen van de
consumenten te voldoen, ervoor te zorgen
dat de productie kan worden aangepast aan
tal van uiteenlopende land- en tuinbouwen milieuomstandigheden, het hoofd te
bieden aan de klimaatverandering en de
instandhouding van de agro-biodiversiteit
te bevorderen.

(2) Het hoofddoel van bovengenoemde
richtlijnen is een duurzame land-, tuin- en
bosbouwproductie. Hiertoe reguleren deze
richtlijnen het op de markt brengen van
teeltmateriaal dat bedoeld is voor
commercieel gebruik. Met het oog op de
productiviteit en een zekere kwaliteit van
het teeltmateriaal, kan wetgeving inzake
het op de markt brengen van teeltmateriaal
nuttig zijn voor de land- en tuinbouw, de
voedsel- en diervoederzekerheid en de
economie in het algemeen. Verder moet de
wetgeving met het oog op de
duurzaamheid rekening houden met de
noodzaak om aan de verwachtingen van de
consumenten te voldoen, ervoor te zorgen
dat de productie kan worden aangepast aan
tal van uiteenlopende land- en tuinbouwen milieuomstandigheden, het hoofd te
bieden aan de klimaatverandering en de
instandhouding van de agro-biodiversiteit
te bevorderen.
Or. en

Motivering
Deze wetgeving zorgt niet voor de plantgezondheid. Voor dat doel is er de wetgeving inzake
plantgezondheid. Bovendien zijn zaden geen goede vector voor schadelijke organismen. In de
huidige wetgeving functioneren de controles achteraf uitstekend. Er is geen behoefte om deze
uit te breiden. Daarnaast heeft de bestaande wetgeving bijgedragen aan een vermindering
van de agro-biodiversiteit. Van genoemde richtlijnen kan niet worden gezegd dat zij voor de
diversiteit van teeltmateriaal zorgen.

Amendement 83
Kathleen Van Brempt
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het hoofddoel van bovengenoemde
richtlijnen is een duurzame land-, tuin- en
bosbouwproductie. Met het oog op de
productiviteit zijn de gezondheid, kwaliteit
en diversiteit van teeltmateriaal van het
grootste belang voor de land- en
tuinbouw, de voedsel- en
diervoederzekerheid en de economie in
het algemeen. Verder moet de wetgeving
met het oog op de duurzaamheid rekening
houden met de noodzaak om aan de
verwachtingen van de consumenten te
voldoen, ervoor te zorgen dat de productie
kan worden aangepast aan tal van
uiteenlopende land- en tuinbouw- en
milieuomstandigheden, het hoofd te bieden
aan de klimaatverandering en de
instandhouding van de agro-biodiversiteit
te bevorderen.

(2) Het hoofddoel van bovengenoemde
richtlijnen is een duurzame land-, tuin- en
bosbouwproductie. De wetgeving moet met
het oog op de duurzaamheid rekening
houden met de noodzaak om aan de
verwachtingen van de consumenten te
voldoen, ervoor te zorgen dat de productie
kan worden aangepast aan tal van
uiteenlopende land- en tuinbouw- en
milieuomstandigheden, het hoofd te bieden
aan de klimaatverandering en de
instandhouding van de agro-biodiversiteit
te bevorderen. Verder zijn het met het oog
op de productiviteit de gezondheid,
kwaliteit en diversiteit van teeltmateriaal
van het grootste belang voor de land- en
tuinbouw, de voedsel- en
diervoederzekerheid en de economie in
het algemeen.
Or. nl

Amendement 84
Martin Kastler, Richard Seeber, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het hoofddoel van bovengenoemde
richtlijnen is een duurzame land-, tuin- en
bosbouwproductie. Met het oog op de
productiviteit zijn de gezondheid, kwaliteit
en diversiteit van teeltmateriaal van het
grootste belang voor de land- en tuinbouw,
de voedsel- en diervoederzekerheid en de
economie in het algemeen. Verder moet de
wetgeving met het oog op de
duurzaamheid rekening houden met de
noodzaak om aan de verwachtingen van de
consumenten te voldoen, ervoor te zorgen
dat de productie kan worden aangepast aan
tal van uiteenlopende land- en tuinbouw-

(2) Het hoofddoel van bovengenoemde
richtlijnen is een duurzame land-, tuin- en
bosbouwproductie alsmede de proactieve
instandhouding van de biodiversiteit van
Europa. Met het oog op de productiviteit
zijn de gezondheid, kwaliteit en diversiteit
van teeltmateriaal van het grootste belang
voor de land- en tuinbouw, de voedsel- en
diervoederzekerheid en de economie in het
algemeen. Verder moet de wetgeving met
het oog op de duurzaamheid rekening
houden met de noodzaak om aan de
verwachtingen van de consumenten te
voldoen, ervoor te zorgen dat de productie
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en milieuomstandigheden, het hoofd te
bieden aan de klimaatverandering en de
instandhouding van de agro-biodiversiteit
te bevorderen.

kan worden aangepast aan tal van
uiteenlopende land- en tuinbouw- en
milieuomstandigheden, het hoofd te bieden
aan de klimaatverandering en de
instandhouding van de agro-biodiversiteit
te bevorderen. Bovendien kan de EU door
het creëren van een netwerk van
genenbanken in heel Europa
("EuropArch") het voortbestaan van
oude, zeldzame rassen alsmede van
instandhoudingsrassen en landrassen
proactief bevorderen – waar nodig
ondersteund door een bij het agentschap
aangesloten Europese ex-situdocumentatie ("BioEuropeana").
Or. de

Amendement 85
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Als gevolg van de ontwikkeling in de
land-, tuin- en bosbouw, de
kweekmethoden en het op de markt
aanbieden van teeltmateriaal is gebleken
dat de wetgeving moet worden
vereenvoudigd en aan de veranderende
omstandigheden van de sector moeten
worden aangepast. Daarom moeten de
bovengenoemde richtlijnen worden
vervangen door één verordening
betreffende de productie met het oog op
het op de markt aanbieden, alsmede het
op de markt aanbieden, van teeltmateriaal
in de Unie.

AM\1013313NL.doc

(3) De landbouw staat voor nieuwe
ecologische uitdagingen, waaronder
klimaatverandering en verlies van
biodiversiteit. De wetgeving moet beter
ingaan op de huidige situatie en op
wijzigingen in het consumptiegedrag van
consumenten. Bovendien is als gevolg van
de ontwikkeling in de land-, tuin- en
bosbouw, de kweekmethoden en het op de
markt aanbieden van teeltmateriaal,
gebleken dat de wetgeving moet worden
vereenvoudigd en aan de veranderende
omstandigheden van de sector moet
worden aangepast. Daarom moeten de
bovengenoemde richtlijnen worden
vervangen door één verordening
betreffende het op de markt aanbieden, van
teeltmateriaal in de Unie.
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Or. en
Motivering
De milieuproblematiek wordt in de bestaande landbouwwetgeving tot op heden onderschat.
Milieu-indicatoren zoals agro-biodiversiteit, die nodig zijn voor het creëren van nieuwe
rassen in de toekomst, dienen voorop te staan, zodat we kunnen komen tot een echt "betere
verordening" die ook echt op de lange termijn gericht is. Ook moet er in de wetgeving meer
rekening worden gehouden met en prioriteit worden gegeven aan wijzigingen in het
consumptiegedrag van consumenten.

Amendement 86
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om het toepassingsgebied van de
bepalingen van deze verordening nader te
bepalen moeten de begrippen
"professionele exploitant" en "op de markt
aanbieden" worden gedefinieerd. Met
name moet "op de markt aanbieden" gezien
de ontwikkelingen op de betrokken markt
zo ruim mogelijk gedefinieerd worden,
zodat alle mogelijke transacties met
teeltmateriaal hieronder vallen. Onder die
definitie moeten bijvoorbeeld ook de
activiteiten vallen van personen die op
afstand, dat wil zeggen langs elektronische
weg, transacties sluiten en van personen
die bosbouwkundig uitgangsmateriaal
verzamelen.

(6) Om het toepassingsgebied van de
bepalingen van deze verordening nader te
bepalen moeten de begrippen
"professionele exploitant" en "op de markt
aanbieden" worden gedefinieerd. Met
name moet "op de markt aanbieden"
nauwkeurig gedefinieerd worden, zodat
alle mogelijke transacties van
teeltmateriaal met het oog op commercieel
gebruik hieronder vallen. Onder die
definitie moeten bijvoorbeeld ook de
activiteiten vallen van personen die op
afstand, dat wil zeggen langs elektronische
weg, volumetransacties sluiten.
Overeenkomstig het beginsel van
evenredigheid dienen niet-professionele
exploitanten en landbouwers die
onderling of met individuele personen
zaden uitwisselen, niet worden beschouwd
als partijen die "teeltmateriaal op de
markt aanbieden". Landbouwers die
namens zichzelf en op eigen rekening
zaden uitwisselen tussen hun eigen
vestigingen, moeten niet worden
beschouwd als professionele exploitanten.

PE526.081v01-00
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Or. en
Motivering
Bedoeld om te zorgen voor overeenstemming met het voorstel tot amendering van
overweging 2 en de onnodige uitbreiding van het toepassingsgebied van de wetgeving.

Amendement 87
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om het toepassingsgebied van de
bepalingen van deze verordening nader te
bepalen moeten de begrippen
"professionele exploitant" en "op de markt
aanbieden" worden gedefinieerd. Met
name moet "op de markt aanbieden" gezien
de ontwikkelingen op de betrokken markt
zo ruim mogelijk gedefinieerd worden,
zodat alle mogelijke transacties met
teeltmateriaal hieronder vallen. Onder die
definitie moeten bijvoorbeeld ook de
activiteiten vallen van personen die op
afstand, dat wil zeggen langs elektronische
weg, transacties sluiten en van personen
die bosbouwkundig uitgangsmateriaal
verzamelen.

(6) Om het toepassingsgebied van de
bepalingen van deze verordening nader te
bepalen moeten de begrippen
"professionele exploitant" en "op de markt
aanbieden" worden gedefinieerd. Met
name moet "op de markt aanbieden" gezien
de ontwikkelingen op de betrokken markt
zo ruim mogelijk gedefinieerd worden,
zodat alle mogelijke transacties met
teeltmateriaal hieronder vallen. Onder die
definitie moeten bijvoorbeeld ook de
activiteiten vallen van personen die op
afstand, dat wil zeggen langs elektronische
weg, transacties sluiten.

Or. de

Amendement 88
Linda McAvan
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(6 bis) Tuiniers en landbouwers, die zaden

AM\1013313NL.doc
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en planten gebruiken en verbouwen voor
eigen consumptie, vallen niet onder deze
verordening. De in deze verordening
opgenomen regels zijn uitsluitend van
toepassing op het op de markt aanbieden
van teeltmateriaal met het oog op
commercieel gebruik.
Or. en

Amendement 89
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Gezien de behoeften van de
producenten en de vereiste flexibiliteit en
evenredigheid moet deze verordening niet
van toepassing zijn op teeltmateriaal dat
uitsluitend voor onderzoek,
wetenschappelijke doeleinden en
kweekdoeleinden bestemd is,
genenbanken, organisaties en netwerken
voor de uitwisseling en instandhouding van
genetische hulpbronnen (inclusief
instandhouding op het landbouwbedrijf) en
teeltmateriaal dat in natura wordt
uitgewisseld tussen personen die geen
professionele exploitanten zijn.

(7) Gezien de behoeften van de
producenten en de vereiste flexibiliteit en
evenredigheid moet deze verordening niet
van toepassing zijn op teeltmateriaal dat
uitsluitend voor onderzoek,
wetenschappelijke doeleinden en
kweekdoeleinden bestemd is,
genenbanken, organisaties en netwerken
voor de uitwisseling en instandhouding van
genetische hulpbronnen (inclusief
instandhouding op het landbouwbedrijf) en
teeltmateriaal dat wordt uitgewisseld
tussen personen die geen professionele
exploitanten zijn.
Or. it

Amendement 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Gezien de behoeften van de
PE526.081v01-00

NL
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producenten en de vereiste flexibiliteit en
evenredigheid moet deze verordening niet
van toepassing zijn op teeltmateriaal dat
uitsluitend voor onderzoek,
wetenschappelijke doeleinden en
kweekdoeleinden bestemd is,
genenbanken, organisaties en netwerken
voor de uitwisseling en instandhouding van
genetische hulpbronnen (inclusief
instandhouding op het landbouwbedrijf) en
teeltmateriaal dat in natura wordt
uitgewisseld tussen personen die geen
professionele exploitanten zijn.

producenten en de vereiste flexibiliteit en
evenredigheid moet deze verordening niet
van toepassing zijn op teeltmateriaal dat
uitsluitend voor onderzoek,
wetenschappelijke doeleinden en
kweekdoeleinden bestemd is,
genenbanken, organisaties en netwerken
voor de uitwisseling en instandhouding van
genetische hulpbronnen (inclusief
instandhouding op het landbouwbedrijf) en
teeltmateriaal dat in natura wordt
uitgewisseld tussen personen die niet
systematisch beogen om winst te maken.
Or. lt

Amendement 91
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Met het oog op de transparantie en om
de productie en het op de markt aanbieden
van teeltmateriaal doeltreffender te kunnen
controleren, moeten professionele
exploitanten geregistreerd worden. Om
echter de administratieve last voor
professionele exploitanten te beperken
door hun toe te staan zich slechts eenmaal
in één register te registreren, is het
wenselijk dat zij zich registreren in de
openbare registers die de lidstaten hebben
ingesteld krachtens Verordening (EU)
nr. …/… [Office of Publication, please
insert number of Regulation on protective
measures against pests of plants].

(9) Met het oog op de transparantie en om
het op de markt aanbieden van
teeltmateriaal met het oog op commercieel
gebruik doeltreffender te kunnen
controleren, kunnen professionele
exploitanten geregistreerd worden.
Landbouwers moeten niet als
professionele exploitanten worden
aangemerkt. Om echter de administratieve
last voor professionele exploitanten te
beperken door hun toe te staan zich slechts
eenmaal in één register te registreren, is het
wenselijk dat zij zich registreren in de
openbare registers die de lidstaten hebben
ingesteld krachtens Verordening (EU)
nr. …/… [Office of Publication, please
insert number of Regulation on protective
measures against pests of plants]..
Or. en
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Motivering
In de bestaande richtlijnen zorgen de woorden "met het oog op commercieel gebruik" ervoor
dat de overheidsuitgaven met betrekking tot de uitvoering van deze wetgeving evenredig
blijven. In de voorgestelde verordening zijn deze woorden verwijderd. Tests, controles en
administratieve formaliteiten blijven aldus niet langer beperkt tot commercieel gebruik.

Amendement 92
Linda McAvan
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Van sommige geslachten en soorten
moeten voor de productie en het op de
markt aanbieden van teeltmateriaal
strengere voorschriften gelden in verband
met het grotere belang ervan op
economisch, gezondheids- of milieugebied.
Dat belang moet worden vastgesteld aan de
hand van het productiegebied of de
productiewaarde van die geslachten en
soorten, het aantal professionele
exploitanten of het gehalte aan stoffen die
een risico voor de gezondheid of het milieu
inhouden. De meeste van die geslachten en
soorten worden momenteel door
bovengenoemde richtlijnen gereguleerd. Er
moet een lijst komen van die geslachten en
soorten (hierna "in de lijst opgenomen
geslachten en soorten" genoemd).

(12) Van sommige geslachten en soorten,
met uitzondering van die welke uitsluitend
op de markt worden aangeboden voor
decoratieve doeleinden en die welke
bedoeld zijn voor de verkoop aan tuiniers,
moeten voor de productie en het op de
markt aanbieden van teeltmateriaal
strengere voorschriften gelden in verband
met het grotere belang ervan op
economisch, gezondheids- of milieugebied.
Dat belang moet worden vastgesteld aan de
hand van het productiegebied of de
productiewaarde van die geslachten en
soorten, het aantal professionele
exploitanten of het gehalte aan stoffen die
een risico voor de gezondheid of het milieu
inhouden. De meeste van die geslachten en
soorten worden momenteel door
bovengenoemde richtlijnen gereguleerd. Er
moet een lijst komen van die geslachten en
soorten (hierna "in de lijst opgenomen
geslachten en soorten" genoemd).
Or. en

Motivering
Teeltmateriaal dat bedoeld is voor decoratieve doeleinden en teeltmateriaal dat bedoeld is
voor de verkoop aan tuiniers, moeten niet op dezelfde wijze worden gereguleerd als zaden
voor commercieel gebruik. Deze moeten derhalve worden uitgesloten van de controles
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bedoeld in titel II en binnen het toepassingsgebied van titel III vallen, die voorziet in
consumentenbescherming.

Amendement 93
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Met het oog op de transparantie en om
de consument in staat te stellen een
geïnformeerde keuze te maken mag
teeltmateriaal van in de lijst opgenomen
geslachten en soorten alleen in bepaalde
categorieën geproduceerd of op de markt
aangeboden worden. Die categorieën
moeten overeenkomen met verschillende
kwaliteitsniveaus en productiestadia en
aangeduid worden als "prebasismateriaal",
"basismateriaal", "gecertificeerd materiaal"
en "standaardmateriaal".

(13) Met het oog op de transparantie en om
de consument in staat te stellen een
geïnformeerde keuze te maken mag
teeltmateriaal van in de lijst opgenomen
geslachten en soorten alleen in bepaalde
categorieën geproduceerd of op de markt
aangeboden worden. Die categorieën
moeten overeenkomen met verschillende
kwaliteitsniveaus en productiestadia en
aangeduid worden als "prebasismateriaal",
"basismateriaal", "gecertificeerd materiaal"
en "standaardmateriaal". Dit mag er echter
in geen geval toe leiden dat het gebruik
van nationale of private etiketten en
certificeringsregelingen wordt belemmerd.
Or. en

Motivering
Van private etiketterings- en certificeringsregelingen is gebleken dat zij goed functioneren en
tegelijk de vereiste mate van flexibiliteit bieden. De invoering van dergelijke etiketten mag
niet worden gehinderd door de bepalingen van artikel 19. Derhalve dient een zesde lid te
worden ingevoegd, op grond waarvan private etiketten en certificeringsregelingen zijn
toegestaan.

Amendement 94
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Om ervoor te zorgen dat het aanbod
aan teeltmateriaal en de
keuzemogelijkheden van de gebruikers zo
ruim mogelijk zijn, moeten professionele
exploitanten in principe teeltmateriaal van
in de lijst opgenomen geslachten of soorten
op markt kunnen aanbieden in alle
categorieën. Om echter de voedsel- en
diervoederzekerheid te waarborgen en een
hoog niveau van raszuiverheid, kwaliteit en
gezondheid van het teeltmateriaal te
verwezenlijken mag teeltmateriaal niet als
standaardmateriaal op de markt worden
aangeboden als de kosten van certificering
evenredig zijn aan die doelstellingen.

(14) Om ervoor te zorgen dat het aanbod
aan teeltmateriaal en de
keuzemogelijkheden van de gebruikers zo
ruim mogelijk zijn, moeten professionele
exploitanten in principe teeltmateriaal van
in de lijst opgenomen geslachten of soorten
op markt kunnen aanbieden in alle
categorieën, gelet op het feit dat de
voorwaarden voor productie en het op de
markt aanbieden van soorten
landbouwgewassen enerzijds en soorten
tuinbouwgewassen anderzijds verschillen.
Om echter de voedsel- en
diervoederzekerheid te waarborgen of een
hoog niveau van raszuiverheid, kwaliteit en
gezondheid van het teeltmateriaal te
verwezenlijken mag teeltmateriaal, met
name teeltmateriaal voor
landbouwgewassen, niet als
standaardmateriaal op de markt worden
aangeboden als de kosten van certificering
evenredig zijn aan die doelstellingen.
Or. en

Amendement 95
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Om ervoor te zorgen dat het aanbod
aan teeltmateriaal en de
keuzemogelijkheden van de gebruikers zo
ruim mogelijk zijn, moeten professionele
exploitanten in principe teeltmateriaal van
in de lijst opgenomen geslachten of
soorten op markt kunnen aanbieden in alle
categorieën. Om echter de voedsel- en
diervoederzekerheid te waarborgen en een
hoog niveau van raszuiverheid, kwaliteit
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en gezondheid van het teeltmateriaal te
verwezenlijken mag teeltmateriaal niet als
standaardmateriaal op de markt worden
aangeboden als de kosten van
certificering evenredig zijn aan die
doelstellingen.
Or. en
Motivering
Zowel voedsel- en diervoederzekerheid als een hoog niveau van rasechtheid, gezondheid en
kwaliteit kan goed worden verwezenlijkt aan de hand van een exploitantenetiket. Binnen de
EU-wetgeving, zoals ook erkend door het EHJ, is het echter een constante dat verschillende
situaties niet op dezelfde wijze mogen worden behandeld, tenzij er een objectieve
rechtvaardiging voor een dergelijke behandeling is. In dit geval zijn er echter geen objectieve
gronden die rechtvaardigen dat bepaald teeltmateriaal niet op de markt kan worden
aangeboden als standaardmateriaal.

Amendement 96
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Om de gebruikers in staat te stellen
een geïnformeerde keuze te maken ten
aanzien van de identiteit en de kenmerken,
mag teeltmateriaal van in de lijst
opgenomen geslachten en soorten alleen
geproduceerd en op de markt aangeboden
worden als het behoort tot rassen die in
nationale rassenregisters of in het EUrassenregister zijn opgenomen.

(16) Om de gebruikers in staat te stellen
een geïnformeerde keuze te maken ten
aanzien van de identiteit en de kenmerken,
mag teeltmateriaal van in de lijst
opgenomen geslachten en soorten op de
markt aangeboden worden als het behoort
tot rassen die in nationale rassenregisters of
in het EU-rassenregister zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 97
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Overweging 27
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) Teeltmateriaal dat slechts in beperkte
hoeveelheden door kleine producenten op
de markt wordt gebracht ("teeltmateriaal
voor nichemarkten") moet worden
vrijgesteld van de eis dat het tot een
geregistreerd ras behoort. Die afwijking is
nodig om het op de markt aanbieden van
teeltmateriaal dat uit commercieel oogpunt
van minder belang is maar wel belangrijk
is voor de instandhouding van de
genetische diversiteit, niet onnodig te
beperken. Daarbij moet wel gewaarborgd
worden dat die afwijking niet op
regelmatige basis door allerlei
professionele exploitanten gebruikt gaat
worden en dat alleen professionele
exploitanten die de kosten en
administratieve lasten van rasregistratie
niet kunnen opbrengen, er gebruik van
maken. Dit is van belang om misbruik van
de afwijking te vermijden en te waarborgen
dat de bepalingen van deze verordening
worden toegepast. Daarom mag materiaal
voor nichemarkten alleen op de markt
worden aangeboden door professionele
exploitanten met een klein aantal
personeelsleden en een geringe jaaromzet.

(27) Teeltmateriaal dat is geproduceerd
door kleine producenten ("teeltmateriaal
voor nichemarkten") moet worden
vrijgesteld van de eis dat het tot een
geregistreerd ras behoort. Die afwijking is
nodig om het op de markt aanbieden van
teeltmateriaal dat uit commercieel oogpunt
van minder belang is maar wel belangrijk
is voor de instandhouding van de
genetische diversiteit, niet onnodig te
beperken en te zorgen dat dit zich verder
kan ontwikkelen. Daarbij moet wel
gewaarborgd worden dat die afwijking niet
op regelmatige basis door allerlei
professionele exploitanten gebruikt gaat
worden en dat alleen professionele
exploitanten die de kosten en
administratieve lasten van rasregistratie
niet kunnen opbrengen, er gebruik van
maken. Dit is van belang om misbruik van
de afwijking te vermijden en te waarborgen
dat de bepalingen van deze verordening
worden toegepast. Daarom mag materiaal
voor nichemarkten alleen op de markt
worden aangeboden door professionele
exploitanten met een klein aantal
personeelsleden en een geringe jaaromzet.
Or. en

Motivering
Nichemarkten moeten kunnen groeien! Succesvol teeltmateriaal of een succesvolle
marktpartij moet zich binnen de nichemarkt kunnen ontwikkelen, zonder binnen de
conventionele sector te vallen. Daarom moeten alle beperkingen ten aanzien van de kwantiteit
worden geschrapt en moet de mogelijkheid worden opgenomen dat andere partijen dan de
producent, die niet relevant zijn voor de nichemarkten, de producten op de desbetreffende
markt aanbieden.
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Amendement 98
Linda McAvan
Voorstel voor een verordening
Overweging 30
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30) Er moeten basisvoorschriften worden
vastgesteld voor teeltmateriaal van niet in
de lijst opgenomen geslachten of soorten,
om minimumnormen inzake kwaliteit en
identificatie voor de productie en het in de
handel brengen te garanderen.

(30) Er moeten basisvoorschriften worden
vastgesteld voor teeltmateriaal van niet in
de lijst opgenomen geslachten of soorten,
om minimumnormen inzake kwaliteit en
identificatie voor de productie en het in de
handel brengen te garanderen. Deze
voorschriften zouden ook moeten gelden
voor teeltmateriaal dat bedoeld is voor
decoratieve doeleinden en voor
teeltmateriaal dat bedoeld is om thuis
door tuiniers te worden verbouwd.
Or. en

Motivering
Teeltmateriaal dat bedoeld is voor decoratieve doeleinden en teeltmateriaal dat bedoeld is
voor verkoop aan tuiniers, moeten niet op dezelfde wijze worden gereguleerd als zaden voor
commercieel gebruik. Deze moeten derhalve worden uitgesloten van de controles als bedoeld
in titel II en binnen het toepassingsgebied van titel III vallen, die voorziet in
consumentenbescherming.

Amendement 99
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Overweging 31
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Om te waarborgen dat alle rassen
geregistreerd kunnen worden en vallen
onder gemeenschappelijke regels en
voorwaarden moeten er voorschriften
worden vastgesteld voor de registratie van
rassen, die gelden voor rassen van zowel in
de lijst opgenomen geslachten of soorten

(31) Om te waarborgen dat alle rassen
geregistreerd kunnen worden en vallen
onder gemeenschappelijke regels en
voorwaarden kunnen er voorschriften
worden vastgesteld voor de registratie van
rassen, die gelden voor rassen van zowel in
de lijst opgenomen geslachten of soorten
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als niet in de lijst opgenomen soorten.

als niet in de lijst opgenomen soorten.
Or. en
Motivering

Registratie is erg kostbaar en is niet geschikt voor niet-gemodificeerd teeltmateriaal. Al kan
er zo voor gezorgd worden dat de zaden geschikt zijn voor een bepaald gebruik, toch betekent
verplichte registratie van rassen dat er veel interessant teeltmateriaal buiten de boot zal
vallen. Bovendien is het concept van ras te beperkt, waardoor veel interessant teeltmateriaal
niet kan worden geregistreerd. Er zijn meer redenen die pleiten voor een vrijwillig
registratiesysteem dan voor een verplicht systeem.

Amendement 100
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Overweging 33
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33) Rassen moeten in principe worden
geregistreerd op basis van een officiële
beschrijving die is opgesteld door een
bevoegde autoriteit of door het Bureau. Om
echter de belasting van de bevoegde
autoriteiten en het Bureau beperkt te
houden en voor flexibiliteit te zorgen,
moet het ook mogelijk zijn dat het voor de
officiële beschrijving benodigde
onderzoek wordt verricht door de
aanvragers.

(33) Rassen moeten worden geregistreerd
op basis van een officiële beschrijving die
is opgesteld door een bevoegde autoriteit
of door het Bureau.

Or. it

Amendement 101
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Overweging 36
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) In het kader van het Verdrag inzake
biologische diversiteit, waar de Unie partij
bij is, heeft zij zich ertoe verplicht de
genetische diversiteit van gekweekte
plantensoorten en hun wilde verwanten in
stand te houden en genetische erosie zo
veel mogelijk te beperken. Die verbintenis
vormt een aanvulling op de doelstelling
van de Unie om uiterlijk 2020 een halt toe
te roepen aan de achteruitgang van de
biologische diversiteit. In dat verband
moeten bepaalde rassen geproduceerd en
op de markt aangeboden kunnen worden
hoewel zij niet voldoen aan de
voorschriften inzake onderscheidbaarheid,
homogeniteit of bestendigheid, om de
instandhouding en het duurzame gebruik
van die rassen te waarborgen en aldus bij te
dragen aan de duurzaamheid van de
landbouw en de aanpassing aan de
klimaatverandering. Daarom mogen die
rassen alleen op basis van een officieel
erkende beschrijving worden geregistreerd.

(36) De EU is partij bij zowel het
Internationaal Verdrag inzake
plantgenetische bronnen voor voedsel en
landbouw als het Verdrag inzake
biologische diversiteit en heeft zich in dit
kader ertoe verplicht de genetische
diversiteit van gekweekte plantensoorten
en hun wilde verwanten in stand te houden
en duurzaam te gebruiken en genetische
erosie zo veel mogelijk te beperken. Die
verbintenis vormt een aanvulling op de
doelstelling van de Unie om uiterlijk 2020
een halt toe te roepen aan de achteruitgang
van de biologische diversiteit. In dat
verband moeten bepaalde rassen
geproduceerd en op de markt aangeboden
kunnen worden hoewel zij niet voldoen aan
de voorschriften inzake
onderscheidbaarheid, homogeniteit of
bestendigheid, om de instandhouding en
het duurzame gebruik van die rassen te
waarborgen en aldus bij te dragen aan de
duurzaamheid van de landbouw en de
aanpassing aan de klimaatverandering.
Daarom mogen die rassen alleen op basis
van een officieel erkende beschrijving
worden geregistreerd.
Or. en

Motivering
Het voorstel voor een verordening verwijst wel naar het Verdrag inzake biologische
diversiteit, maar in de context van gekweekte plantensoorten is het Internationaal Verdrag
inzake plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw even belangrijk en dient derhalve
ook te worden genoemd. In deze context zou ook verwezen kunnen worden naar de algemene
doelstellingen van deze instrumenten: instandhouding en duurzaam gebruik van
biologische/genetische hulpbronnen.

Amendement 102
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Overweging 36
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) In het kader van het Verdrag inzake
biologische diversiteit, waar de Unie partij
bij is, heeft zij zich ertoe verplicht de
genetische diversiteit van gekweekte
plantensoorten en hun wilde verwanten in
stand te houden en genetische erosie zo
veel mogelijk te beperken. Die verbintenis
vormt een aanvulling op de doelstelling
van de Unie om uiterlijk 2020 een halt toe
te roepen aan de achteruitgang van de
biologische diversiteit. In dat verband
moeten bepaalde rassen geproduceerd en
op de markt aangeboden kunnen worden
hoewel zij niet voldoen aan de
voorschriften inzake onderscheidbaarheid,
homogeniteit of bestendigheid, om de
instandhouding en het duurzame gebruik
van die rassen te waarborgen en aldus bij te
dragen aan de duurzaamheid van de
landbouw en de aanpassing aan de
klimaatverandering. Daarom mogen die
rassen alleen op basis van een officieel
erkende beschrijving worden geregistreerd.

(36) In het kader van het Verdrag inzake
biologische diversiteit, waar de Unie partij
bij is, heeft zij zich ertoe verplicht de
genetische diversiteit van gekweekte
plantensoorten en hun wilde verwanten in
stand te houden en genetische erosie zo
veel mogelijk te beperken. Die verbintenis
vormt een aanvulling op de doelstelling
van de Unie om uiterlijk 2020 een halt toe
te roepen aan de achteruitgang van de
biologische diversiteit. In dat verband moet
bepaald teeltmateriaal op de markt
aangeboden kunnen worden hoewel het
niet voldoet aan de voorschriften inzake
onderscheidbaarheid, homogeniteit of
bestendigheid, om de instandhouding en
het duurzame gebruik van die rassen te
waarborgen en aldus bij te dragen aan de
duurzaamheid van de landbouw en de
aanpassing aan de klimaatverandering.
Daarom mogen die rassen alleen op basis
van een officieel erkende beschrijving
worden geregistreerd.
Or. en

Motivering
Het concept van ras is te beperkend. Veel natuurlijk en traditioneel teeltmateriaal behoort
niet tot de rassen die onder dit voorstel vallen. Bijgevolg voldoet de diversiteit van gekweekte
plantsoorten aan de vereisten om te profiteren van de afwijkingen op deze zeer restrictieve
wetgeving. Anders gezegd, voor een grote hoeveelheid traditionele planten zijn de in dit
voorstel genoemde afwijkingen een lege huls?.

Amendement 103
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Overweging 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) De op basis van een officieel erkende
beschrijving geregistreerde rassen moeten
echter worden geproduceerd in de regio
waar zij van oudsher zijn geteeld en
aangepast, om hun authenticiteit en
meerwaarde voor de instandhouding van
de genetische diversiteit en de
bescherming van het milieu te
garanderen. Daarom moeten zij alleen in
de nationale rassenregisters worden
opgenomen. Om dezelfde reden moeten
die rassen al vóór de inwerkingtreding
van deze verordening op de markt
aangeboden en/of in bijvoorbeeld
genenbanken verzameld zijn, of al langer
dan vijf jaar uit het nationale of EUrassenregister geschrapt zijn, als zij
daarin geregistreerd waren op grond van
een technisch onderzoek naar hun
onderscheidbaarheid, homogeniteit en
bestendigheid.

Schrappen

Or. en
Motivering
De registratie onder een officieel erkende beschrijving betreft de agro-biodiversiteit. Deze
overweging bevat echter drie beperkingen. De herziening biedt een goede kans om niet
dezelfde fouten te maken als in het verleden. De beperking dat rassen "al vóór de
inwerkingtreding van deze verordening op de markt aangeboden ... zijn," sluit tal van planten
uit van de officieel erkende beschrijving. Veel planten worden op lokaal niveau gebruikt,
maar zijn nooit op de markt gebracht. Ook wordt zo elke nieuwe ontwikkeling of ontdekking
uitgesloten van de officieel erkende beschrijving.

Amendement 104
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Overweging 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) De op basis van een officieel erkende
beschrijving geregistreerde rassen moeten
echter worden geproduceerd in de regio
waar zij van oudsher zijn geteeld en
aangepast, om hun authenticiteit en
meerwaarde voor de instandhouding van de
genetische diversiteit en de bescherming
van het milieu te garanderen. Daarom
moeten zij alleen in de nationale
rassenregisters worden opgenomen. Om
dezelfde reden moeten die rassen al vóór
de inwerkingtreding van deze verordening
op de markt aangeboden en/of in
bijvoorbeeld genenbanken verzameld zijn,
of al langer dan vijf jaar uit het nationale of
EU-rassenregister geschrapt zijn, als zij
daarin geregistreerd waren op grond van
een technisch onderzoek naar hun
onderscheidbaarheid, homogeniteit en
bestendigheid.

(37) De op basis van een officieel erkende
beschrijving geregistreerde rassen moeten
echter een regio hebben waar zij van
oudsher zijn of werden geteeld of van
nature aangepast, om hun authenticiteit en
meerwaarde voor de instandhouding van de
genetische diversiteit en de bescherming
van het milieu te garanderen. Daarom
moeten zij alleen in de nationale
rassenregisters worden opgenomen. Om
dezelfde reden moeten die rassen al vóór
de inwerkingtreding van deze verordening
op de markt aangeboden en/of in
bijvoorbeeld genenbanken verzameld zijn,
of al langer dan vijf jaar uit het nationale of
EU-rassenregister geschrapt zijn, als zij
daarin geregistreerd waren op grond van
een technisch onderzoek naar hun
onderscheidbaarheid, homogeniteit en
bestendigheid.
Or. it

Amendement 105
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Richard Seeber
Voorstel voor een verordening
Overweging 40
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40) Het EU-rassenregister moet ook alle
rassen bevatten die in de nationale
rassenregisters zijn opgenomen. Aldus
wordt gewaarborgd dat het EUrassenregister een transparant overzicht
bevat van alle in de Unie geregistreerde
rassen.
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(40) Het EU-rassenregister moet ook alle
rassen bevatten die in de nationale
rassenregisters zijn opgenomen. Aldus
wordt gewaarborgd dat het EUrassenregister een transparant overzicht
bevat van alle in de Unie geregistreerde
rassen. Bovendien kan de EU door het
creëren van een netwerk van
genenbanken in heel Europa
("EuropArch") het voortbestaan van
oude, zeldzame rassen alsmede van
instandhoudingsrassen en landrassen
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proactief bevorderen – waar nodig
ondersteund door een bij het agentschap
aangesloten Europese ex-situdocumentatie ("BioEuropeana").
Or. de

Amendement 106
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Overweging 43
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43) Ter vergemakkelijking van de
registratie van rassen die bedoeld zijn om
de genetische erosie in de Unie te
bestrijden moeten de lidstaten een lagere
vergoeding in rekening brengen voor
rassen met een officieel erkende
beschrijving en voor heterogeen materiaal.
Die vergoedingen moeten zo laag zijn dat
zij geen ontmoediging of belemmering
vormen om die rassen op de markt aan te
bieden. Om micro-ondernemingen
ondersteuning te bieden moeten zij
volledig van vergoedingen worden
vrijgesteld.

(43) Ter vergemakkelijking van de
registratie van teeltmateriaal dat bedoeld is
om de genetische erosie in de Unie te
bestrijden moeten de lidstaten een lagere
vergoeding in rekening brengen voor
rassen met een officieel erkende
beschrijving en voor heterogeen materiaal.
Die vergoedingen moeten zo laag zijn dat
zij geen ontmoediging of belemmering
vormen om die rassen op de markt aan te
bieden. Om micro-ondernemingen
ondersteuning te bieden moeten zij
volledig van vergoedingen worden
vrijgesteld.
Or. en

Motivering
Het voorstel voorziet in een zeer beperkte definitie van ras. Veel natuurlijk en traditioneel
teeltmateriaal behoort niet tot de rassen die onder dit voorstel vallen. Bijgevolg voldoet de
diversiteit van gekweekte plantsoorten aan de vereisten om te profiteren van de afwijkingen
op deze zeer restrictieve wetgeving. Anders gezegd, voor een grote hoeveelheid traditionele
planten zijn de in dit voorstel genoemde afwijkingen een lege huls.

Amendement 107
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Overweging 44
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44) Ter bescherming van de commerciële
belangen en intellectuele eigendom van
professionele exploitanten moeten de
resultaten van het onderzoek en de
beschrijving van de genealogische
bestanddelen op verzoek van de kweker
een vertrouwelijk karakter dragen. Met het
oog op de transparantie moeten alle in de
nationale rassenregisters of het EUrassenregister opgenomen
rasbeschrijvingen openbaar zijn.

(44) Ter bescherming van de commerciële
belangen en intellectuele eigendom van
professionele exploitanten moeten de
resultaten van het onderzoek en de
beschrijving van de genealogische
bestanddelen op verzoek van de kweker,
een vertrouwelijk karakter dragen, totdat
het ras volledig is geregistreerd. Met het
oog op de transparantie moeten alle in de
nationale rassenregisters of het EUrassenregister opgenomen
rasbeschrijvingen openbaar zijn.
Or. en

Motivering
Het voornaamste doel van deze wetgeving is de bescherming van gebruikers en consumenten
van zaden. In de wetgeving wordt erop geboogd dat de gebruiker van zaden alle nodige
informatie krijgt. De stamboom van planten kan echter een zeer belangrijk stuk informatie
voor de gebruiker zijn, met name als hij goede ervaringen heeft gehad met de ouderplanten.
Deze overweging laat zien dat dit voorstel veel meer de belangen van de industrie beschermt
dan die van de consument. Beschikbaarheid van de stamboom biedt ook de mogelijkheid om
het onderzoek naar teelt te versnellen.

Amendement 108
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Overweging 79
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(79) Aan de Commissie moeten
uitvoeringsbevoegdheden worden
toegekend om eenvormige voorwaarden te
waarborgen voor de uitvoering van deze
verordening ten aanzien van:

Schrappen

a) toestemming voor de lidstaten om
strengere voorschriften vast te stellen dan
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krachtens deze verordening worden
vastgesteld voor teeltmateriaal van in de
lijst opgenomen geslachten en soorten en
bosbouwkundig teeltmateriaal van in de
lijst opgenomen soorten en kunstmatige
hybriden;
b) het vaststellen van noodmaatregelen;
c) toestemming voor de lidstaten om
gedurende maximaal één jaar toe te staan
dat teeltmateriaal van een ras van een in
de lijst opgenomen geslacht of soort dat
nog niet in een nationaal rassenregister of
het EU-register is geregistreerd,
geproduceerd en op de markt aangeboden
wordt;
d) toestemming voor de lidstaten om
gedurende maximaal één jaar toe te staan
dat teeltmateriaal van in de lijst
opgenomen geslachten of soorten dat
voldoet aan minder strenge voorschriften
dan krachtens deze verordening zijn
vastgesteld, geproduceerd en op de markt
aangeboden wordt;
e) het opzetten van tijdelijke
experimenten;
f) de vorm van de nationale
rassenregisters en het EU-rassenregister;
g) de vorm van de aanvraag voor de
registratie van een ras;
h) de regels voor de indiening van
kennisgevingen betreffende de registratie
van rassen;
i) de vorm van de nationale lijsten inzake
bosbouwkundig teeltmateriaal;
j) de vorm van de kennisgeving inzake de
opname van bosbouwkundig
teeltmateriaal in de nationale lijst, en
k) de vorm van de basiscertificaten voor
bosbouwkundig teeltmateriaal.
Or. de
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Amendement 109
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Overweging 79 – letter k bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
k bis) goedkeuring van een lijst met
geslachten en soorten die, nadat er
wetenschappelijk bewijs is verzameld
waaruit blijkt dat voor een soort speciale
overwegingen vereist zijn met betrekking
tot het aanbieden ervan op de markt,
voldoen aan de voorschriften zoals
opgenomen in bijlage II.
Or. en

Amendement 110
Satu Hassi, Corinne Lepage
Voorstel voor een verordening
Overweging 82
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(82) Aangezien de doelstelling van deze
verordening, namelijk het vaststellen van
voorschriften voor de productie en het op
de markt aanbieden van teeltmateriaal ter
waarborging van de kwaliteit van het
materiaal en een geïnformeerde keuze
voor de gebruikers, niet voldoende door de
lidstaten kan worden verwezenlijkt en
derhalve vanwege zijn complexe aard en
zijn grensoverschrijdend en
internationaal karakter beter door de
Unie kan worden verwezenlijkt, kan de
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van
het Verdrag neergelegde
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen
nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde
artikel neergelegde
evenredigheidsbeginsel gaat deze
verordening niet verder dan nodig is om
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deze doelstelling te verwezenlijken,
Or. en
Motivering
Momenteel zijn de voorschriften ten aanzien van zaden vervat in meerdere richtlijnen. In het
geval van een verordening zullen de huidige beperkingen ten aanzien van de productie en het
op de markt brengen van traditionele, regionale of biologische rassen blijven bestaan en zelfs
worden versterkt. Op deze manier kunnen de lidstaten producenten die hun eigen zaaigoed
produceren, niet langer toestaan op kleine schaal activiteiten te ontplooien. Ook kunnen
daardoor kleine telers geen zaden op de markt brengen buiten het registratie- en
certificeringssysteem om. Aan de hand van een richtlijn wordt een omgeving gecreëerd die
meer geschikt is om de genetische erosie onder soorten landbouwgewassen tegen te gaan.

Amendement 111
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Overweging 82
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(82) Aangezien de doelstelling van deze
verordening, namelijk het vaststellen van
voorschriften voor de productie en het op
de markt aanbieden van teeltmateriaal ter
waarborging van de kwaliteit van het
materiaal en een geïnformeerde keuze
voor de gebruikers, niet voldoende door de
lidstaten kan worden verwezenlijkt en
derhalve vanwege zijn complexe aard en
zijn grensoverschrijdend en
internationaal karakter beter door de Unie
kan worden verwezenlijkt, kan de Unie,
overeenkomstig het in artikel 5 van het
Verdrag neergelegde
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat
deze verordening niet verder dan nodig is
om deze doelstelling te verwezenlijken,

(82) Aangezien de doelstelling van deze
verordening, namelijk het vaststellen van
voorschriften voor het op de markt
aanbieden van teeltmateriaal, beter door de
Unie kan worden verwezenlijkt, kan de
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van
het Verdrag neergelegde
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat
deze verordening niet verder dan nodig is
om deze doelstelling te verwezenlijken,

Or. en
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Motivering
Tot nu toe werd de lidstaten op grond van de richtlijnen enige bewegingsruimte gegund om
deze wetgeving aan te passen aan hun nationale situatie. De meeste mogelijkheden om het
systeem op nationaal en regionaal niveau aan te passen worden nu echter geschrapt. De
situatie is sinds die tijd echter niet gewijzigd. Daarom is het niet juist om te stellen dat de
wetgeving niet door de lidstaten kan worden verwezenlijkt.

Amendement 112
Satu Hassi, Karin Kadenbach, Corinne Lepage
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening bevat voorschriften
voor:

Deze richtlijn bevat voorschriften voor:
(Dit amendement is van toepassing op de
gehele tekst.)
Or. en
Motivering

Momenteel zijn de voorschriften ten aanzien van zaden vervat in meerdere richtlijnen. In het
geval van een verordening zullen de huidige beperkingen ten aanzien van de productie en het
op de markt brengen van traditionele, regionale of biologische rassen blijven bestaan en zelfs
worden versterkt. Op deze manier kunnen de lidstaten producenten die hun eigen zaaigoed
produceren, niet langer toestaan op kleine schaal activiteiten te ontplooien. Ook kunnen
daardoor kleine telers geen zaden op de markt brengen buiten het registratie- en
certificeringssysteem om. Aan de hand van een richtlijn wordt een omgeving gecreëerd die
meer geschikt is om de genetische erosie onder soorten landbouwgewassen tegen te gaan.

Amendement 113
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de productie, met het oog op het op de
markt aanbieden, van teeltmateriaal, en

Schrappen

Or. en
Motivering
De bestaande richtlijnen die door deze verordening moeten worden vervangen, bevatten geen
voorschriften ten aanzien van de productie van teeltmateriaal. Bovendien is het
toepassingsgebied van deze verordening niet bedoeld voor landbouwers die hun eigen
zaaigoed produceren. Landbouwers die hun eigen zaaigoed produceren, moeten daarom niet
worden gedwongen te voldoen aan dezelfde regels als industriële zaadproducenten.

Amendement 114
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) uitsluitend bestemd is voor en bewaard
wordt door genenbanken, organisaties en
netwerken voor de instandhouding van
genetische hulpbronnen, of personen die
tot die organisaties of netwerken behoren;

c) bestemd is voor en bewaard wordt door
genenbanken, organisaties en netwerken
voor de instandhouding van genetische
hulpbronnen, of personen die tot die
organisaties of netwerken behoren;
Or. en

Amendement 115
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) uitsluitend bestemd is voor en bewaard
wordt door genenbanken, organisaties en
netwerken voor de instandhouding van
AM\1013313NL.doc

c) uitsluitend bestemd is voor en bewaard
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organisaties en netwerken voor de
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genetische hulpbronnen, of personen die
tot die organisaties of netwerken behoren;

instandhouding van genetische
hulpbronnen, met inbegrip van in situ/op
het landbouwbedrijf, of personen die tot
die organisaties of netwerken behoren;
Or. en

Motivering
Activiteiten op het gebied van het behoud van biodiversiteit en de uitwisseling van
teeltmateriaal tussen landbouwers, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de
wetgeving. Daarom moeten de woorden "met inbegrip van in situ/op het landbouwbedrijf"
aan artikel 2, onder c) worden toegevoegd.

Amendement 116
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) in natura wordt uitgewisseld tussen
personen die geen professionele
exploitanten zijn.

d) in natura wordt uitgewisseld, of op de
markt wordt gebracht in kleine, nietcommerciële hoeveelheden, tussen
personen die geen professionele
exploitanten zijn.
Or. en
Motivering

Deze verordening zou niet van toepassing moeten zijn op kleine, niet-professionele
exploitanten. Deze gedachte wordt met dit amendement verduidelijkt.

Amendement 117
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) in natura wordt uitgewisseld tussen
personen die geen professionele
exploitanten zijn.

d) wordt uitgewisseld tussen personen die
geen professionele exploitanten zijn, of
tussen professionele exploitanten en
personen die geen professionele
exploitanten zijn.
Or. en
Motivering

Alle uitwisselingen tussen personen die geen professionele exploitanten zijn, moeten worden
uitgesloten van deze wetgeving. Ditzelfde geldt voor uitwisselingen tussen professionele
exploitanten en personen die geen professionele exploitanten zijn.

Amendement 118
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) in natura wordt uitgewisseld tussen
personen die geen professionele
exploitanten zijn.

d) wordt uitgewisseld tussen personen die
geen professionele exploitanten zijn.

Or. it

Amendement 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) in natura wordt uitgewisseld tussen
personen die geen professionele
exploitanten zijn.

AM\1013313NL.doc

d) in natura wordt uitgewisseld tussen
personen die niet systematisch beogen om
winst te maken.
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Or. lt
Amendement 120
Françoise Grossetête
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) in natura wordt uitgewisseld tussen
personen die geen professionele
exploitanten zijn.

d) in natura wordt uitgewisseld tussen niet
professionele eindgebruikers.

Or. fr
Motivering
De uitzondering moet betrekking hebben op personen die geen professionele exploitanten zijn,
en moet geënt zijn op de definitie van "eindgebruiker" uit de Europese verordening
betreffende beschermende maatregelen tegen voor planten en voor plantaardige producten
schadelijke organismen. Deze definitie luidt als volgt: "elke persoon die handelt voor andere
dan handels-, bedrijfs- of beroepsdoeleinden en die voor eigen gebruik planten of
plantaardige producten verwerft".

Amendement 121
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
d bis) in een beperkte totale hoeveelheid
op de markt aangeboden wordt voor
eindgebruik door alleen tuiniers;
Or. en
Motivering

Tuinieren als hobby is een populaire vrijetijdsbesteding in de EU: Het zou voor de
hobbymarkt beter zijn als deze van het toepassingsgebied van de verordening uitgesloten
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wordt. Zo wordt voorkomen dat mensen worden afgeschrikt om deze liefhebberij te beoefenen.

Amendement 122
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
d bis) door een agrariër op zijn of haar
eigen bedrijf onder zijn of haar eigen
naam en voor eigen rekening wordt
geproduceerd.
Or. de

Amendement 123
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
d bis) door landbouwers op hun eigen
landbouwbedrijf, namens zichzelf en op
eigen rekening geproduceerd is.
Or. en
Motivering

Op grond van het voorstel gelden voor landbouwers die hun eigen teeltmateriaal voor hun
eigen oogst gebruiken, dezelfde verplichtingen als voor professionele exploitanten. Al
eeuwenlang worden zaden geselecteerd voor hergebruik in het volgende seizoen. Het zou
onevenredig zijn deze activiteiten te onderwerpen aan administratieve obstakels en boetes.
Daarom moeten landbouwers worden uitgesloten van het toepassingsbereik van de wetgeving,
met uitzondering van landbouwers die onder een contract opereren met een commercieel
zaadproducerend systeem.
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Amendement 124
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
d ter) kan worden gedefinieerd als
"bedoeld voor de kweek van sierplanten".
Or. en
Motivering

Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van klantontevredenheid op de markt voor
siergewassen en dat er behoefte is aan meer regelgeving.

Amendement 125
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2) "teeltmateriaal": een of meer planten die
volledige planten kunnen voortbrengen en
daarvoor bedoeld zijn;

2) "teeltmateriaal": zaad en overig
teeltmateriaal;
2 bis) "zaad": zaden van planten die
bedoeld zijn voor cultuur;
2 ter) "overig teeltmateriaal": delen van
planten die volledige planten kunnen
voortbrengen en daarvoor bedoeld zijn;
Or. en

Motivering
De definitie moet worden verduidelijkt en een weerspiegeling zijn van de diversiteit van
teeltmateriaal: "planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bedoeld zijn"
zijn reeds planten. Dit veroorzaakt een hoop verwarring binnen de wetgeving. Bovendien
veroorzaakt de definitie de nodige problemen ten aanzien van materiaal voor vegetatieve
PE526.081v01-00

NL

36/116

AM\1013313NL.doc

vermeerdering. De processen voor zaden verschillen aanzienlijk van de processen voor
bijvoorbeeld fruitbomen of wijngaarden. De wetgeving zou hiermee rekening moeten houden.

Amendement 126
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis) "sierplant": een plant die primair is
geteeld voor decoratieve doeleinden;
Or. en

Amendement 127
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5) "op de markt aanbieden": het
voorhanden hebben met het oog op de
verkoop in de Unie, met inbegrip van het
ten verkoop aanbieden, of enige andere
vorm van overdracht, alsmede de
eigenlijke verkoop, distributie, invoer in en
uitvoer uit de Unie en andere vormen van
overdracht, al dan niet gratis;

5) "op de markt aanbieden": tenzij op een
"eigen vestiging" zoals gedefinieerd in
artikel 3, het voorhanden hebben met het
oog op de verkoop in de Unie, met inbegrip
van het ten verkoop aanbieden, of enige
andere vorm van overdracht binnen de
Unie, alsmede de eigenlijke verkoop,
distributie, invoer in en uitvoer uit de Unie
en andere vormen van overdracht
gedurende commerciële activiteiten met
betrekking tot teeltmateriaal, ongeacht of
dit tegen betaling of gratis is;
Or. en

Amendement 128
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5) "op de markt aanbieden": het
voorhanden hebben met het oog op de
verkoop in de Unie, met inbegrip van het
ten verkoop aanbieden, of enige andere
vorm van overdracht, alsmede de
eigenlijke verkoop, distributie, invoer in en
uitvoer uit de Unie en andere vormen van
overdracht, al dan niet gratis;

5) "op de markt aanbieden": het
voorhanden hebben met het oog op de
verkoop in de Unie, met inbegrip van het
ten verkoop aanbieden, of enige andere
vorm van overdracht, alsmede de
eigenlijke verkoop, distributie, invoer in en
uitvoer uit de Unie en andere vormen van
overdracht door een professionele
exploitant met het oog op commerciële
teelt, al dan niet gratis;
Or. de

Amendement 129
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5) "op de markt aanbieden": het
voorhanden hebben met het oog op de
verkoop in de Unie, met inbegrip van het
ten verkoop aanbieden, of enige andere
vorm van overdracht, alsmede de
eigenlijke verkoop, distributie, invoer in en
uitvoer uit de Unie en andere vormen van
overdracht, al dan niet gratis;

5) "op de markt aanbieden": het
voorhanden hebben met het oog op de
verkoop in de Unie, met inbegrip van het
ten verkoop aanbieden, of enige andere
vorm van overdracht, alsmede de
eigenlijke verkoop, distributie, invoer in en
uitvoer uit de Unie en andere vormen van
overdracht door professionele exploitanten
met het oog op commercieel gebruik, al
dan niet gratis;
Or. en

Motivering
De woorden "met het oog op commercieel gebruik", die reeds waren opgenomen in de
voorgaande richtlijnen, moeten opnieuw in de verordening worden gebruikt. Ook moet het
duidelijk zijn dat "met het oog op commercieel gebruik" alleen betrekking heeft op
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professionele exploitanten.

Amendement 130
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5) "op de markt aanbieden": het
voorhanden hebben met het oog op de
verkoop in de Unie, met inbegrip van het
ten verkoop aanbieden, of enige andere
vorm van overdracht, alsmede de
eigenlijke verkoop, distributie, invoer in en
uitvoer uit de Unie en andere vormen van
overdracht, al dan niet gratis;

5) "op de markt aanbieden": het
voorhanden hebben met het oog op de
verkoop in de Unie, met inbegrip van het
ten verkoop aanbieden, of enige andere
vorm van overdracht gericht op
commercieel gebruik, alsmede de
eigenlijke verkoop, distributie, invoer in en
uitvoer uit de Unie en andere vormen van
overdracht, al dan niet gratis, gericht op
commercieel gebruik;
Or. it

Amendement 131
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6) "professionele exploitant": elke
natuurlijke of rechtspersoon die
beroepshalve ten minste een van de
volgende activiteiten verricht met
betrekking tot teeltmateriaal:

6) "professionele exploitant": elke
natuurlijke of rechtspersoon die
beroepshalve ten minste een van de
volgende activiteiten verricht met
betrekking tot teeltmateriaal met het oog
op commercieel gebruik:
Or. en
Motivering

De woorden "met het oog op commercieel gebruik", die reeds waren opgenomen in de
AM\1013313NL.doc

39/116

PE526.081v01-00

NL

voorgaande richtlijnen, moeten opnieuw in de verordening worden gebruikt. Ook moet het
duidelijk zijn dat "met het oog op commercieel gebruik" alleen betrekking heeft op
professionele exploitanten.

Amendement 132
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6) "professionele exploitant": elke
natuurlijke of rechtspersoon die
beroepshalve ten minste een van de
volgende activiteiten verricht met
betrekking tot teeltmateriaal:

6) "professionele exploitant": elke
natuurlijke of rechtspersoon die
beroepshalve ten minste een van de
volgende activiteiten verricht met
betrekking tot teeltmateriaal dat voor de
commerciële teelt bestemd is:
Or. de

Amendement 133
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6) "professionele exploitant": elke
natuurlijke of rechtspersoon die
beroepshalve ten minste een van de
volgende activiteiten verricht met
betrekking tot teeltmateriaal:

6) "professionele exploitant": elke
natuurlijke of rechtspersoon die
beroepshalve teeltmateriaal op de markt
aanbiedt.

Or. en
Motivering
Alleen exploitanten die teeltmateriaal op de markt aanbieden, moeten onder deze verordening
vallen en de verantwoordelijkheid hebben om de kwaliteit te waarborgen.
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Amendement 134
Corinne Lepage
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6) "professionele exploitant": elke
natuurlijke of rechtspersoon die
beroepshalve ten minste een van de
volgende activiteiten verricht met
betrekking tot teeltmateriaal:

6) "professionele exploitant": elke
natuurlijke of rechtspersoon die
beroepshalve ten minste een van de
volgende activiteiten verricht met
betrekking tot teeltmateriaal met het oog
op het op de markt aanbieden daarvan:
Or. en
Motivering

Alleen exploitanten die teeltmateriaal op de markt aanbieden, moeten onder deze wetgeving
vallen en de verantwoordelijkheid hebben om de gestandaardiseerde kwaliteit te waarborgen.

Amendement 135
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) produceren;

Schrappen
Or. en
Motivering

De bestaande richtlijnen die door deze verordening worden vervangen, bevatten geen
voorschriften ten aanzien van de productie van teeltmateriaal.

Amendement 136
Andrea Zanoni
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) produceren;

Schrappen
Or. en
Motivering

Alleen exploitanten die teeltmateriaal op de markt aanbieden, moeten onder deze verordening
vallen en de verantwoordelijkheid hebben om de kwaliteit te waarborgen.

Amendement 137
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 –letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) produceren;

Schrappen
Or. de
Motivering

De productie moet in een ander gebied worden geregeld.

Amendement 138
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) produceren;

a) produceren met als doel het direct op de
markt aan te bieden;
Or. en
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Motivering
Sommige producenten moeten niet als professionele exploitanten worden beschouwd,
bijvoorbeeld landbouwers die onder contract staan bij gespecialiseerde bedrijven.

Amendement 139
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) kweken;

Schrappen
Or. en
Motivering

Dit valt buiten het toepassingsgebied van de bestaande richtlijnen die door deze verordening
worden vervangen. De richtlijnen bevatten geen bepalingen over het kweken van
teeltmateriaal.

Amendement 140
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) kweken;

Schrappen
Or. en
Motivering

Alleen exploitanten die teeltmateriaal op de markt aanbieden, moeten onder deze verordening
vallen en de verantwoordelijkheid hebben om de kwaliteit te waarborgen.
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Amendement 141
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) in stand houden;

Schrappen
Or. en
Motivering

Dit valt buiten het toepassingsgebied van de bestaande richtlijnen die door deze verordening
worden vervangen. De richtlijnen bevatten geen bepalingen over het in stand houden van
teeltmateriaal.

Amendement 142
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) in stand houden;

Schrappen
Or. en
Motivering

Alleen exploitanten die teeltmateriaal op de markt aanbieden, moeten onder deze verordening
vallen en de verantwoordelijkheid hebben om de kwaliteit te waarborgen.

Amendement 143
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 –letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) in stand houden;

Schrappen
Or. de
Motivering

Ook andere exploitanten of privépersonen, die niet onder deze verordening vallen, houden
zich bezig met het in stand houden van teeltmateriaal.

Amendement 144
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) diensten verlenen;

Schrappen
Or. en
Motivering

Dit valt buiten het toepassingsgebied van de bestaande richtlijnen die door deze verordening
worden vervangen.

Amendement 145
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) diensten verlenen;

Schrappen
Or. en
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Motivering
Alleen exploitanten die teeltmateriaal op de markt aanbieden, moeten onder deze verordening
vallen en de verantwoordelijkheid hebben om de kwaliteit te waarborgen.

Amendement 146
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) beschermen, inclusief bewaren, en

Schrappen
Or. en
Motivering

Dit valt buiten het toepassingsgebied van de bestaande richtlijnen die door deze verordening
worden vervangen.

Amendement 147
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) beschermen, inclusief bewaren, en

Schrappen
Or. en
Motivering

Alleen exploitanten die teeltmateriaal op de markt aanbieden, moeten onder deze verordening
vallen en de verantwoordelijkheid hebben om de kwaliteit te waarborgen.
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Amendement 148
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) op de markt aanbieden.

Schrappen
Or. en
Motivering

Alleen exploitanten die teeltmateriaal op de markt aanbieden, moeten onder deze verordening
vallen en de verantwoordelijkheid hebben om de kwaliteit te waarborgen.

Amendement 149
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
6 bis) "tuinier": een individu,
liefdadigheidsorganisatie of buurtgroep
die als hobby tuiniert met een bepaald
doel, bijvoorbeeld het inzamelen van geld
voor een goed doel.
Or. en

Amendement 150
Françoise Grossetête
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
6 bis) "niet-professionele eindgebruiker":
elke persoon die handelt voor andere dan
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handels-, bedrijfs- of beroepsdoeleinden
en die voor eigen gebruik planten of
plantaardige producten verwerft;
Or. fr
Motivering
De definitie van "professionele exploitant" is te beperkend en zou bijgevolg leiden tot een te
ruime definitie van "andere" exploitanten. De uitzondering moet betrekking hebben op
personen die geen professionele exploitanten zijn, en moet geënt zijn op de definitie van
"eindgebruiker" uit de Europese verordening betreffende beschermende maatregelen tegen
voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
Amendement 151
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9) "bosbouwkundig teeltmateriaal":
teeltmateriaal dat bestemd is voor de
bosbouw;

Schrappen

Or. de
Motivering
Bosbouwkundig teeltmateriaal moet hier niet in worden opgenomen.

Amendement 152
Satu Hassi, Wojciech Michał Olejniczak
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9) "bosbouwkundig teeltmateriaal":
teeltmateriaal dat bestemd is voor de
bosbouw;
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(Deze wijziging van het toepassingsgebied
moet in de gehele tekst, met inbegrip van
de overwegingen, worden weergegeven. Bij
aanneming van dit amendement moet deze
wijziging in de gehele tekst worden
doorgevoerd.)
Or. en
Motivering
Deze verordening mag niet van toepassing zijn op bosbouwkundig teeltmateriaal dat is
geregeld krachtens Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het
in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal.

Amendement 153
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
10 bis) "kleine hoeveelheden":
hoeveelheden die volstaan om op 0,25
hectare land te zaaien of planten met de
voor de betreffende soorten gebruikelijke
zaai- of planthoeveelheden.
Or. en
Motivering

Het concept van "kleine hoeveelheden" moet in deze verordening worden gedefinieerd.

Amendement 154
Linda McAvan
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
10 bis) "tuinier": een particulier die
teeltmateriaal gebruikt in de tuin aan zijn
huis of in een volkstuin of soortgelijke
tuin.
Or. en

Amendement 155
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
10 bis) "regio van oorsprong": de regio of
regio's waar het ras vanouds is of werd
geteeld. Deze definitie is niet van
toepassing op de
instandhoudingsmengsels als bedoeld in
artikel 33;
Or. it
Motivering

Met het oog op de juridische duidelijkheid wordt hier de definitie van "regio van oorsprong"
overgenomen uit artikel 53, lid 1, onder f).

Amendement 156
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
10 ter) "eigen bedrijf": bedrijf of deel
daarvan dat binnen dezelfde
gemeenschappelijke bedrijfsentiteit wordt
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beheerd.
Het geproduceerde zaad is geschikt voor
gebruik op land dat wordt beheerd binnen
dezelfde gemeenschappelijke
bedrijfseenheid, die deelt in de financiële
risico's en de oogstopbrengsten.
Or. en
Motivering
Door "eigen bedrijf" te definiëren ontstaat de mogelijkheid van vrij verkeer van zaden tussen
de verschillende bedrijven van een enkele bedrijfsentiteit die verantwoordelijk is voor de
financiële risico's en de oogstopbrengsten.

Amendement 157
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
10 ter) "aanpassingsgebied": de van de
regio van oorsprong afwijkende regio of
regio's waaraan het ras zich op
natuurlijke wijze heeft aangepast;
Or. it
Motivering

Met het oog op de juridische duidelijkheid wordt hier de definitie van "regio van oorsprong"
overgenomen uit artikel 53, lid 1, onder f).

Amendement 158
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor teeltmateriaal gelden ten aanzien van
de productie en het op de markt aanbieden
geen andere beperkingen dan zijn
vastgelegd in deze verordening, Richtlijn
94/62/EG, Verordening (EG) nr. 338/97,
Richtlijn 2001/18/EG, Verordening (EG)
nr. 1829/2003, Verordening (EG)
nr. 1830/2003, Verordening (EU) nr. …/…
[Office of Publication, please insert
number of Regulation on protective
measures against pests of plants] en in de
wetgeving van de Unie ter beperking van
de productie of op de markt aanbieden van
invasieve uitheemse soorten.

Voor teeltmateriaal gelden ten aanzien van
de productie en het op de markt aanbieden
geen andere beperkingen dan zijn
vastgelegd in deze verordening, Richtlijn
94/62/EG, Verordening (EG)
nr. 2100/1994 en de overeenkomstige
wetgeving van de lidstaten, Verordening
(EG) nr. 338/97, Richtlijn 2001/18/EG,
Verordening (EG) nr. 1829/2003,
Verordening (EG) nr. 1830/2003,
Verordening (EU) nr. 2100/199421a [Office
of Publication, please insert number of
Regulation on protective measures against
pests of plants] en in de wetgeving van de
Unie ter beperking van de productie of op
de markt aanbieden van invasieve
uitheemse soorten.
21a

PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1.
Or. en

Motivering
Aanvullende verwijzing naar de verordening inzake het communautaire kwekersrecht.

Amendement 159
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Professionele exploitanten worden
geregistreerd in de in artikel 61 van
Verordening (EU) nr. …/… (Office of
Publication, please insert number of
Regulation on protective measures against
pests of plants) bedoelde registers,
overeenkomstig artikel 62 van die
verordening.

Professionele exploitanten worden
geregistreerd in de in artikel 61 van
Verordening (EU) nr. …/… 21b(Office of
Publication, please insert number of
Regulation on protective measures against
pests of plants) bedoelde registers,
overeenkomstig artikel 62 van die
verordening, tenzij anders bepaald.
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21b

PB L … van …, blz. …
Or. en

Motivering
Het is niet nodig om bedrijven die uitsluitend teeltmateriaal aan niet-professionele gebruikers
verkopen, te verplichten zich te registreren.

Amendement 160
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Professionele exploitanten die uitsluitend
en rechtstreeks aan niet-professionele
gebruikers, zoals tuiniers, verkopen,
worden uitgesloten van de vereiste om
zich te registreren als professionele
exploitant krachtens deze verordening.
Or. en
Motivering

Het is niet nodig om bedrijven die uitsluitend teeltmateriaal aan niet-professionele gebruikers
verkopen, te verplichten zich te registreren.

Amendement 161
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Professionele exploitanten zorgen ervoor
dat teeltmateriaal dat onder hun beheer
geproduceerd en op de markt aangeboden
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wordt, aan de voorschriften van deze
verordening voldoet.

voorschriften van deze verordening
voldoet.
Or. en
Motivering

De bestaande richtlijnen bevatten geen bepalingen over de productie van teeltmateriaal (met
name teeltmateriaal van fruitgewassen, siergewassen en groentegewassen). Het is niet altijd
duidelijk of de hele oogst of slechts een gedeelte ervan moet worden gebruikt als
teeltmateriaal of worden verkocht als voedsel of diervoeder. In het laatste geval zouden er
geen beperkingen van toepassing moeten zijn. Het toepassingsgebied van de verordening
wordt beperkt tot het op de markt aanbieden en de woorden "geproduceerd en" in artikel 6
worden geschrapt.

Amendement 162
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Professionele exploitanten zorgen ervoor
dat teeltmateriaal dat onder hun beheer
geproduceerd en op de markt aangeboden
wordt, aan de voorschriften van deze
verordening voldoet.

Professionele exploitanten zorgen ervoor
dat teeltmateriaal dat onder hun beheer op
de markt aangeboden wordt, aan de
voorschriften van deze verordening
voldoet.
Or. de

Motivering
De productie moet niet in deze verordening worden opgenomen.

Amendement 163
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Specifieke verantwoordelijkheden van
professionele exploitanten die
teeltmateriaal produceren

Specifieke verantwoordelijkheden van
professionele exploitanten

Or. en
Motivering
De bestaande richtlijnen bevatten geen bepalingen over de productie van teeltmateriaal (met
name teeltmateriaal van fruitgewassen, siergewassen en groentegewassen). Het is niet altijd
duidelijk of de hele oogst of slechts een gedeelte ervan moet worden gebruikt als
teeltmateriaal of worden verkocht als voedsel of diervoeder. In het laatste geval zouden er
geen beperkingen van toepassing moeten zijn. Het toepassingsgebied van de verordening
wordt beperkt tot het op de markt aanbieden en de woorden "die teeltmaterieel produceren"
in artikel 7 worden geschrapt.

Amendement 164
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Specifieke verantwoordelijkheden van
professionele exploitanten die
teeltmateriaal produceren:

Specifieke verantwoordelijkheden van
professionele exploitanten die
teeltmateriaal op de markt brengen:
Or. de

Amendement 165
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Professionele exploitanten die
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teeltmateriaal produceren:
Or. en
Motivering
De bestaande richtlijnen bevatten geen bepalingen over de productie van teeltmateriaal (met
name teeltmateriaal van fruitgewassen, siergewassen en groentegewassen). Het is niet altijd
duidelijk of de hele oogst of slechts een gedeelte ervan moet worden gebruikt als
teeltmateriaal of worden verkocht als voedsel of diervoeder. In het laatste geval zouden er
geen beperkingen van toepassing moeten zijn. Het toepassingsgebied van de verordening
wordt beperkt tot het op de markt aanbieden en de woorden "die teeltmaterieel produceren"
in artikel 7 worden geschrapt.

Amendement 166
João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Professionele exploitanten die
teeltmateriaal produceren:

Professionele exploitanten die
teeltmateriaal produceren met uitzondering
van landbouwers die teeltmateriaal
produceren van het eigen bedrijf, in eigen
naam en voor eigen rekening:
Or. pt

Amendement 167
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Professionele exploitanten die
teeltmateriaal produceren:

Professionele exploitanten die
teeltmateriaal op de markt brengen:
Or. de
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Amendement 168
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter h
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h) stellen de bevoegde autoriteiten op
verzoek alle contracten met derden ter
beschikking.

h) stellen de bevoegde autoriteiten op
verzoek alle contracten met derden
betreffende de productie van
teeltmateriaal ter beschikking.
Or. en

Amendement 169
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Professionele exploitanten zorgen ervoor
dat teeltmateriaal in alle stadia van de
productie en het op de markt aanbieden
traceerbaar is.

1. Professionele exploitanten zorgen ervoor
dat teeltmateriaal aan de in- en uitgang
van de werklocaties van elke exploitant
die betrokken is bij het op de markt
aanbieden traceerbaar is.
Or. en

Motivering
Traceerbaarheid in alle stadia van de productie is niet mogelijk, aangezien dit zou vereisen
dat voor stekken wordt teruggegaan naar een oude appelboom of dat voor teeltmateriaal in
het wild wordt gezocht. Een dergelijke vereiste is realistisch noch mogelijk, en toont aan
hoezeer deze wetgeving een voorbeeld is van "eenzijdig denken". Traceerbaarheid is slechts
van toepassing wanneer dit nodig en evenredig is. Daarom wordt de vereiste van
traceerbaarheid "in alle stadia van de productie" van teeltmateriaal verwijderd.
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Amendement 170
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Professionele exploitanten zorgen ervoor
dat teeltmateriaal in alle stadia van de
productie en het op de markt aanbieden
traceerbaar is.

1. Professionele exploitanten zorgen ervoor
dat teeltmateriaal in de stadia van de inslag
en de uitslag in verband met het op de
markt aanbieden traceerbaar is.
Or. de

Amendement 171
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de toepassing van lid 1 houden
professionele exploitanten informatie bij
ter identificatie van de professionele
exploitanten die hun teeltmateriaal hebben
geleverd en van dat teeltmateriaal.

Voor de toepassing van lid 1 houden
professionele exploitanten informatie bij
ter identificatie van de personen aan wie
zij teeltmateriaal hebben geleverd en van
dat teeltmateriaal, tenzij het materiaal aan
niet-professionele consumenten is
geleverd.
Or. en

Amendement 172
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de toepassing van lid 1 houden
professionele exploitanten informatie bij
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ter identificatie van de personen aan wie zij
teeltmateriaal hebben geleverd en van dat
teeltmateriaal, tenzij het materiaal op de
detailhandelsmarkt is geleverd.

ter identificatie van de personen aan wie zij
teeltmateriaal hebben geleverd en van dat
teeltmateriaal, tenzij het materiaal op de
detailhandelsmarkt is geleverd aan nietprofessionele eindgebruikers.
Or. en

Motivering
Het is niet nodig om gegevens bij te houden van de verkoop aan niet-professionele gebruikers.

Amendement 173
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de toepassing van lid 1 houden
professionele exploitanten informatie bij
ter identificatie van de personen aan wie zij
teeltmateriaal hebben geleverd en van dat
teeltmateriaal, tenzij het materiaal op de
detailhandelsmarkt is geleverd.

Voor de toepassing van lid 1 houden
professionele exploitanten, met
uitzondering van landbouwers die zaden
van hun eigen landbouwbedrijf
uitwisselen op eigen naam en voor eigen
rekening en exploitanten met een
jaaromzet of jaarlijkse balanstotaal van
niet meer dan 2 miljoen EUR, informatie
bij ter identificatie van de personen aan wie
zij teeltmateriaal hebben geleverd en van
dat teeltmateriaal, tenzij het materiaal op
de detailhandelsmarkt is geleverd.
Or. en

Motivering
Het is in vele gevallen niet haalbaar om up- en downstreaminformatie over leveranciers en
afnemers van teeltmateriaal bij te houden. Dit is voornamelijk het geval voor landbouwers die
teeltmateriaal op lokale markten verkopen of uitwisselen, aangezien zij onmogelijk de
gegevens van alle klanten kunnen bijhouden. Dit ondermijnt ook het rechtstreeks op de markt
aanbieden van teeltmateriaal. Landbouwers die zaden (of ander teeltmateriaal) van hun eigen
landbouwbedrijf uitwisselen, worden vrijgesteld van de verplichtingen die gelden voor
professionele exploitanten.
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Amendement 174
João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor ander dan bosbouwkundig
teeltmateriaal houden de professionele
exploitanten een administratie bij van het
in de leden 2 en 3 bedoelde teeltmateriaal,
die zij gedurende drie jaar nadat dat
materiaal aan hen respectievelijk door hen
geleverd is, bewaren.

Voor ander dan bosbouwkundig
teeltmateriaal houden de professionele
exploitanten, met uitzondering van
landbouwers die zaden uitwisselen van het
eigen bedrijf, in eigen naam en voor eigen
rekening, een administratie bij van het in
de leden 2 en 3 bedoelde teeltmateriaal, die
zij gedurende drie jaar nadat dat materiaal
aan hen respectievelijk door hen geleverd
is, bewaren. Deze bepaling is niet van
toepassing op het cultiveren van
teeltmateriaal dat niet op lijsten staat
overeenkomstig titel IV, noch op
heterogeen materiaal, zoals omschreven
in artikel 14, lid 3.
Or. pt

Amendement 175
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor ander dan bosbouwkundig
teeltmateriaal houden de professionele
exploitanten een administratie bij van het
in de leden 2 en 3 bedoelde teeltmateriaal,
die zij gedurende drie jaar nadat dat
materiaal aan hen respectievelijk door hen
geleverd is, bewaren.

Voor teeltmateriaal houden de
professionele exploitanten een
administratie bij van het in de leden 2 en 3
bedoelde teeltmateriaal, die zij gedurende
drie jaar nadat dat materiaal aan hen
respectievelijk door hen geleverd is,
bewaren.
Or. de
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Amendement 176
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor bosbouwkundig teeltmateriaal
bedraagt die bewaartermijn tien jaar.

Schrappen

Or. de
Motivering
Bosbouwkundig teeltmateriaal moet geheel uit deze verordening worden geschrapt.

Amendement 177
Christa Klaß
Voorstel voor een verordening
Deel III – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ANDER DAN BOSBOUWKUNDIG
TEELTMATERIAAL

ANDER DAN BOSBOUWKUNDIG
TEELTMATERIAAL EN VEGETATIEF
TEELTMATERIAAL VOOR
WIJNSTOKKEN
Or. de
Motivering

Het wordt van belang geacht wijnbouw evenals bosbouw afzonderlijk te behandelen

Amendement 178
Christa Klaß
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dit deel is van toepassing op de productie
met het oog op het op de markt aanbieden
alsmede het op de markt aanbieden van
ander teeltmateriaal dan bosbouwkundig
teeltmateriaal.

Dit deel is van toepassing op de productie
met het oog op het op de markt aanbieden
alsmede het op de markt aanbieden van
ander teeltmateriaal dan bosbouwkundig
teeltmateriaal en vegetatief teeltmateriaal
voor wijnstokken.
Or. de

Motivering
Het wordt van belang geacht wijnbouw evenals bosbouw afzonderlijk te behandelen

Amendement 179
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dit deel is van toepassing op de productie
met het oog op het op de markt aanbieden
alsmede het op de markt aanbieden van
ander teeltmateriaal dan bosbouwkundig
teeltmateriaal.

Dit deel is van toepassing op het op de
markt aanbieden van ander teeltmateriaal
dan bosbouwkundig teeltmateriaal.

Or. en
Motivering
De bestaande richtlijnen bevatten geen bepalingen over de productie van teeltmateriaal (met
name teeltmateriaal van fruitgewassen, siergewassen en groentegewassen). Het is niet altijd
duidelijk of de hele oogst of slechts een gedeelte ervan moet worden gebruikt als
teeltmateriaal of worden verkocht als voedsel of diervoeder. In het laatste geval zouden er
geen beperkingen van toepassing moeten zijn. De woorden "de productie met het oog op het
op de markt aanbieden alsmede" in artikel 9 worden geschrapt.
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Amendement 180
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4) "kloon": een afzonderlijke nakomeling
die oorspronkelijk van een andere plant is
verkregen door vegetatieve vermeerdering
en genetisch identiek is aan die plant;

Schrappen

Or. en
Motivering
De voorgestelde definitie is biologisch gezien niet nauwkeurig en zou in haar huidige vorm
ook van toepassing zijn op planten die vegetatief zijn vermeerderd. Het gebruik van klonen
voor fruitgewassen en wijnstokken is, waar nodig, al voldoende geregeld in de nationale
wetgeving en de registratieregelingen van de lidstaten waar er productie is.

Amendement 181
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5) "instandhouding van een ras": de
handelingen waarmee wordt gewaarborgd
dat een ras aan zijn beschrijving blijft
voldoen;

5) "instandhouding van een ras": de
handelingen waarmee wordt gewaarborgd
dat een ras aan zijn agronomisch relevante
eigenschappen blijft voldoen;
Or. en

Motivering
De oorspronkelijke definitie van "instandhouding van een ras" is niet dynamisch. Het is zou
nadelig zijn als teeltmateriaal overeen moet blijven komen met een vaste beschrijving, die een
momentopname is, terwijl de omstandigheden veranderen en het ras zich aanpast. Daarom
moet "instandhouding van een ras" een nieuwe definitie krijgen, waarbij rekening wordt
gehouden met de levende, dynamische eigenschappen van teeltmateriaal.
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Amendement 182
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6) "prebasismateriaal": teeltmateriaal in de
eerste fase van de productie, bedoeld voor
de productie van andere categorieën
teeltmateriaal;

6) "prebasismateriaal": teeltmateriaal in de
eerste fase van de productie onder officiële
controle, bedoeld voor de productie van
ander prebasismateriaal en andere
categorieën teeltmateriaal;
Or. en

Motivering
Dit zorgt voor flexibiliteit in de beschrijving van de huidige praktijk. De details verschillen
per soort.

Amendement 183
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7) "basismateriaal": teeltmateriaal dat uit
prebasismateriaal geproduceerd is en
bedoeld is voor de productie van
gecertificeerd materiaal;

7) "basismateriaal": teeltmateriaal dat uit
prebasis- of basismateriaal geproduceerd
is en bedoeld is voor de productie van
ander basismateriaal of gecertificeerd
materiaal;
Or. en
Motivering

Dit zorgt voor flexibiliteit in de beschrijving van de huidige praktijk. De details verschillen
per soort.
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Amendement 184
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8) "gecertificeerd materiaal": teeltmateriaal
dat uit prebasismateriaal of basismateriaal
geproduceerd is;

8) "gecertificeerd materiaal": teeltmateriaal
dat uit prebasis-, basis- of gecertificeerd
materiaal geproduceerd is en bedoeld is
voor de productie van ander gecertificeerd
materiaal of het in de handel brengen
voor de commerciële productie van
gewassen;
Or. en

Motivering
Dit zorgt voor flexibiliteit in de beschrijving van de huidige praktijk. De details verschillen
per soort.

Amendement 185
Christa Klaß
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
10 bis) 'heterogeen materiaal':
teeltmateriaal dat niet tot een ras in de zin
van punt 1 van dit artikel behoort en dat
geen mengsel van verschillende rassen is;
Or. de

Amendement 186
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
10 bis) "heterogeen materiaal":
teeltmateriaal dat niet behoort tot een in
artikel 10, onder punt 1, gedefinieerd ras
en geen mengsel is van rassen of planten
die door een intellectueel eigendomsrecht
zijn beschermd.
Or. en
Motivering

"Heterogeen materiaal" moet, overeenkomstig de wetenschappelijke definitie van
"populatierassen", duidelijk worden gedefinieerd om te verduidelijken dat heterogeen
materiaal geen rassen mag bevatten die door intellectuele eigendomsrechten, waaronder
kwekersrechten, zijn beschermd, zodat deze rechten worden gewaarborgd.

Amendement 187
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
10 bis) "heterogeen materiaal":
teeltmateriaal dat niet behoort tot een in
artikel 10, onder punt 1, gedefinieerd
bepaald ras en geen mengsel is van rassen
die door een intellectueel-eigendomsrecht
zijn beschermd.
Or. en

Amendement 188
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Deel III – titel II
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Productie en op de markt aanbieden van
teeltmateriaal van de in de lijst in bijlage I
opgenomen geslachten of soorten

Op de markt aanbieden van teeltmateriaal
van de in de lijst in bijlage I opgenomen
geslachten of soorten
Or. en

Motivering
De bestaande richtlijnen bevatten geen bepalingen over de productie van teeltmateriaal. Het
is niet altijd duidelijk of de hele oogst of slechts een gedeelte ervan moet worden gebruikt als
teeltmateriaal of worden verkocht als voedsel of diervoeder. In het laatste geval zouden er
geen beperkingen van toepassing moeten zijn. Aangezien het haalbaar noch realistisch is om
de productie van zaden en andere planten die als teeltmateriaal kunnen worden gebruikt, aan
deze wetgeving te onderwerpen, moeten de woorden "productie en" uit titel II van deel III
worden geschrapt.

Amendement 189
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze titel is van toepassing op de
productie en het op de markt aanbieden
van teeltmateriaal van geslachten en
soorten die aan een of meer van de
volgende criteria voldoen:

1. Deze titel is van toepassing op het op de
markt aanbieden van teeltmateriaal van
geslachten en soorten die aan een of meer
van de volgende criteria voldoen:

Or. en
Motivering
De bestaande richtlijnen bevatten geen bepalingen over de productie van teeltmateriaal. Het
is niet altijd duidelijk of de hele oogst of slechts een gedeelte ervan moet worden gebruikt als
teeltmateriaal of worden verkocht als voedsel of diervoeder. In het laatste geval zouden er
geen beperkingen van toepassing moeten zijn. Aangezien het haalbaar noch realistisch is om
de productie van zaden en andere planten die als teeltmateriaal kunnen worden gebruikt, aan
deze wetgeving te onderwerpen, moeten de woorden "de productie en" in artikel 11 worden
geschrapt.
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Amendement 190
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) zij vertegenwoordigen een aanzienlijk
productiegebied;

a) zij vertegenwoordigen een aanzienlijk
productiegebied, groter dan 0,1 % van het
totale landbouwgebied van de Europese
Unie;
Or. en
Motivering

Artikel 290 VWEU bepaalt: "1. In een wetgevingshandeling kan aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen […] bepaalde niet-essentiële onderdelen van de
wetgevingshandeling [aan te vullen of te wijzigen]." Bijlage 1 is niet "niet-essentieel", maar
vormt een kernaspect van de verordening, waarin het toepassingsgebied voor geslachten en
soorten wordt beschreven, zij het vaag. De verordening is uitsluitend van toepassing op
soorten en geslachten in een productiegebied dat groter is dan 0,1 % van het totale
productiegebied in de Europese Unie.

Amendement 191
João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) zij vertegenwoordigen een aanzienlijk
productiegebied;

a) zij vertegenwoordigen een aanzienlijk
productiegebied, meer dan 0,1% van het
totale landbouwareaal van de Europese
Unie;
Or. pt
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Amendement 192
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) zij vertegenwoordigen een aanzienlijke
productiewaarde;

b) zij vertegenwoordigen een aanzienlijke
productiewaarde, groter dan 0,1 % van de
totale waarde van de landbouwproductie
van de Europese Unie;
Or. en

Motivering
Artikel 290 VWEU bepaalt: "1. In een wetgevingshandeling kan aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen […] bepaalde niet-essentiële onderdelen van de
wetgevingshandeling [aan te vullen of te wijzigen]." Bijlage 1 is niet "niet-essentieel", maar
vormt een kernaspect van de verordening, waarin het toepassingsgebied voor geslachten en
soorten wordt beschreven, zij het vaag. De verordening is uitsluitend van toepassing op
soorten en geslachten met een waarde van meer dan 0,1 % van de totale waarde van de
landbouwproductie in de Europese Unie.

Amendement 193
João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) zij vertegenwoordigen een aanzienlijke
productiewaarde;

b) zij vertegenwoordigen een aanzienlijke
productiewaarde, meer dan 0,1% van de
totale waarde van de landbouwproductie
van de Europese Unie;
Or. pt

Amendement 194
Satu Hassi, Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11– lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) zij worden door een aanzienlijk aantal
professionele exploitanten in de Unie
geproduceerd of op de markt aangeboden;

c) zij worden door een aanzienlijk aantal
professionele exploitanten in de Unie op de
markt aangeboden;
Or. en

Motivering
De bestaande richtlijnen die door deze verordening worden vervangen, bevatten geen
bepalingen over de productie van teeltmateriaal.

Amendement 195
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 11– lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) zij worden door een aanzienlijk aantal
professionele exploitanten in de Unie
geproduceerd of op de markt aangeboden;

c) zij worden door een aanzienlijk aantal
van meer dan honderd professionele
exploitanten in de Unie op de markt
aangeboden;
Or. en

Motivering
Artikel 290 VWEU bepaalt: "1. In een wetgevingshandeling kan aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen […] bepaalde niet-essentiële onderdelen van de
wetgevingshandeling [aan te vullen of te wijzigen]." Bijlage 1 is niet "niet-essentieel", maar
vormt een kernaspect van de verordening, waarin het toepassingsgebied voor geslachten en
soorten wordt beschreven, zij het vaag. De verordening is uitsluitend van toepassing op
soorten en geslachten die door meer dan honderd professionele exploitanten in de Europese
Unie op de markt worden aangeboden.
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Amendement 196
João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) zij worden door een aanzienlijk aantal
professionele exploitanten in de Unie
geproduceerd of op de markt aangeboden;

c) zij worden door meer dan 100
professionele exploitanten in de Unie op de
markt aangeboden;
Or. pt

Amendement 197
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) zij bevatten stoffen waarvoor in
verband met alle of bepaalde toepassingen
bijzondere voorschriften moeten gelden
met betrekking tot de bescherming van de
gezondheid van mens en dier en het
milieu.

Schrappen

Or. en
Motivering
Deze bepaling is te ruim en zou bijgevolg zaken kunnen omvatten die niet onder het
toepassingsgebied van de verordening vallen, met name omdat er nog niet-bepaalde
gedelegeerde handelingen op dit gebied zijn.

Amendement 198
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. Deze titel is niet van toepassing op:
- soorten die uitsluitend voor decoratieve
doeleinden worden gebruikt;
- teeltmateriaal van soorten opgenomen in
bijlage I die voor decoratieve doeleinden
worden gebruikt of door uitsluitend nietprofessionele gebruikers, tenzij er meer
controle nodig is met het oog op de
gezondheid van planten;
- teeltmateriaal van soorten opgenomen in
bijlage I die voor sierdoeleinden worden
gebruikt of in kleine hoeveelheden op de
markt worden aangeboden aan nietprofessionele gebruikers, zoals tuiniers.
Or. en
Motivering

Teeltmateriaal dat voor decoratieve doeleinden wordt verkocht of wordt verkocht aan nietprofessionele eindgebruikers moet worden uitgesloten van de in titel II genoemde controles.

Amendement 199
Linda McAvan
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. Deze titel is niet van toepassing op
teeltmateriaal van geslachten en soorten
die zijn opgenomen in bijlage I, wanneer
het materiaal:
- bedoeld is voor decoratief gebruik, of
- op de markt wordt aangeboden voor
tuiniers.
Op dergelijk materiaal is titel III van
toepassing.
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Or. en
Motivering
Teeltmateriaal voor decoratieve doeleinden en teeltmateriaal voor verkoop aan tuiniers
moeten op een andere manier worden geregeld dan zaad voor commerciële landbouw.
Daarom moet dergelijk materiaal worden uitgesloten van de in titel II genoemde controles en
moet titel III inzake consumentenbescherming van toepassing zijn.

Amendement 200
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Teeltmateriaal mag alleen
geproduceerd en op de markt aangeboden
worden in een van de volgende
categorieën:

1. Exploitanten beslissen of zij
teeltmateriaal op de markt aanbieden als
standaardmateriaal of als teeltmateriaal
dat moet worden gecertificeerd. In het
geval van materiaal dat moet worden
gecertificeerd, wordt teeltmateriaal op de
markt aangeboden in een van de volgende
categorieën:
Or. en

Motivering
De verplichte certificering van afzonderlijke partijen sluit automatisch teeltmateriaal van de
markt uit dat niet aan deze criteria voldoet, ook al kan de kwaliteit ervan interessant zijn voor
kwekers. Een etiket van de exploitant of een kwaliteitslabel waarborgt transparantie,
veiligheid en kwaliteit. Vrijwillige certificering zou leiden tot gestandaardiseerd materiaal,
maar ook tot andere soorten teeltmateriaal op de markt. Ook het woord "geproduceerd" moet
worden geschrapt, aangezien dit niet tot het toepassingsgebied van de bestaande richtlijnen
behoort.

Amendement 201
João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Teeltmateriaal mag alleen geproduceerd
en op de markt aangeboden worden in een
van de volgende categorieën:

1. De exploitanten nemen het besluit
teeltmateriaal op de markt aan te bieden
als standaardmateriaal of als aan
certificering onderworpen materiaal.
Indien materiaal aan certificering is
onderworpen, mag teeltmateriaal alleen
geproduceerd en op de markt aangeboden
worden in een van de volgende
categorieën:
Or. pt

Amendement 202
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) standaardmateriaal.

Schrappen
Or. en
Motivering

De verplichte certificering van afzonderlijke partijen sluit automatisch teeltmateriaal van de
markt uit dat niet aan deze criteria voldoet, ook al kan de kwaliteit ervan interessant zijn voor
kwekers. Een etiket van de exploitant of een kwaliteitslabel waarborgt transparantie,
veiligheid en kwaliteit waarborgen. Vrijwillige certificering zal leiden tot gestandaardiseerd
materiaal, maar ook tot andere soorten teeltmateriaal op de markt.

Amendement 203
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Teeltmateriaal mag niet als
standaardmateriaal geproduceerd en op
de markt aangeboden worden als het
behoort tot geslachten of soorten
waarvoor de kosten en de
certificeringswerkzaamheden die voor het
produceren en op de markt aanbieden van
het teeltmateriaal als prebasismateriaal,
basismateriaal en gecertificeerd materiaal
gemaakt moeten worden, in verhouding
staan tot:

Schrappen

a) het doel de voedsel- en
diervoederzekerheid te waarborgen, en
b) het hogere niveau van rasechtheid,
gezondheid en kwaliteit van het
teeltmateriaal doordat wordt voldaan aan
de vereisten voor prebasismateriaal,
basismateriaal en gecertificeerd materiaal
in plaats van aan die voor
standaardmateriaal.
(Schrapping van artikel 12, leden 2-4, en
alle verwijzingen hiernaar.)
Or. en
Motivering
De verplichte certificering van afzonderlijke partijen sluit automatisch teeltmateriaal van de
markt uit dat niet aan deze criteria voldoet, ook al kan de kwaliteit ervan interessant zijn voor
kwekers. Daarom moeten exploitanten de keuze hebben hun zaden te certificeren. Vrijwillige
certificering zal leiden tot gestandaardiseerd materiaal, maar ook tot andere soorten
teeltmateriaal op de markt. Het zou mogelijk moeten zijn om alle in bijlage I genoemde
soorten op de markt aan te bieden met een etiket van de exploitant.

Amendement 204
João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Teeltmateriaal mag niet als
standaardmateriaal geproduceerd en op
de markt aangeboden worden als het
behoort tot geslachten of soorten
waarvoor de kosten en de
certificeringswerkzaamheden die voor het
produceren en op de markt aanbieden van
het teeltmateriaal als prebasismateriaal,
basismateriaal en gecertificeerd materiaal
gemaakt moeten worden, in verhouding
staan tot:

Schrappen

a) het doel de voedsel- en
diervoederzekerheid te waarborgen; en
b) het hogere niveau van rasechtheid,
gezondheid en kwaliteit van het
teeltmateriaal doordat wordt voldaan aan
de vereisten voor prebasismateriaal,
basismateriaal en gecertificeerd materiaal
in plaats van aan die voor
standaardmateriaal.
Or. pt

Amendement 205
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Teeltmateriaal mag niet als
standaardmateriaal geproduceerd en op
de markt aangeboden worden als het
behoort tot geslachten of soorten
waarvoor de kosten en de
certificeringswerkzaamheden die voor het
produceren en op de markt aanbieden van
het teeltmateriaal als prebasismateriaal,
basismateriaal en gecertificeerd materiaal
gemaakt moeten worden, in verhouding
staan tot:
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a) het doel de voedsel- en
diervoederzekerheid te waarborgen, en
b) het hogere niveau van rasechtheid,
gezondheid en kwaliteit van het
teeltmateriaal doordat wordt voldaan aan
de vereisten voor prebasismateriaal,
basismateriaal en gecertificeerd materiaal
in plaats van aan die voor
standaardmateriaal.
Or. de

Amendement 206
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Teeltmateriaal mag niet als
standaardmateriaal geproduceerd en op
de markt aangeboden worden als het
behoort tot geslachten of soorten
waarvoor de kosten en de
certificeringswerkzaamheden die voor het
produceren en op de markt aanbieden van
het teeltmateriaal als prebasismateriaal,
basismateriaal en gecertificeerd materiaal
gemaakt moeten worden, in verhouding
staan tot:

Schrappen

a) het doel de voedsel- en
diervoederzekerheid te waarborgen, en
b) het hogere niveau van rasechtheid,
gezondheid en kwaliteit van het
teeltmateriaal doordat wordt voldaan aan
de vereisten voor prebasismateriaal,
basismateriaal en gecertificeerd materiaal
in plaats van aan die voor
standaardmateriaal.
Or. en
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Motivering
De verplichte certificering van afzonderlijke partijen sluit automatisch teeltmateriaal van de
markt uit dat niet aan deze criteria voldoet, ook al kan de kwaliteit ervan interessant zijn voor
kwekers. Daarom moeten exploitanten de keuze hebben hun zaden te certificeren. Vrijwillige
certificering zal leiden tot gestandaardiseerd materiaal, maar ook tot andere soorten
teeltmateriaal op de markt. Het zou mogelijk moeten zijn om alle in bijlage I genoemde
soorten op de markt aan te bieden met een etiket van de exploitant. Schrapping van artikel 12,
leden 2-4, en alle verwijzingen hiernaar.

Amendement 207
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het hogere niveau van rasechtheid,
gezondheid en kwaliteit van het
teeltmateriaal doordat wordt voldaan aan
de vereisten voor prebasismateriaal,
basismateriaal en gecertificeerd materiaal
in plaats van aan die voor
standaardmateriaal.

Schrappen

Or. de

Amendement 208
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met lijsten van
geslachten of soorten waarvan het
teeltmateriaal niet als standaardmateriaal
op de markt mag worden aangeboden, als
bedoeld in lid 2.
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Or. en
Motivering
De verplichte certificering van afzonderlijke partijen sluit automatisch teeltmateriaal van de
markt uit dat niet aan deze criteria voldoet, ook al kan de kwaliteit ervan interessant zijn voor
kwekers. Daarom moeten exploitanten de keuze hebben hun zaden te certificeren. Vrijwillige
certificering zal leiden tot gestandaardiseerd materiaal, maar ook tot andere soorten
teeltmateriaal op de markt. Het zou mogelijk moeten zijn om alle in bijlage I genoemde
soorten op de markt aan te bieden met een etiket van de exploitant.

Amendement 209
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. In afwijking van de leden 2 en 3 mag
teeltmateriaal alleen als
standaardmateriaal geproduceerd en op
de markt aangeboden worden in de
volgende gevallen:

Schrappen

a) het behoort tot een ras dat voorzien is
van een officieel erkende beschrijving;
b) het is heterogeen materiaal in de zin
van artikel 14, lid 3;
c) het is materiaal voor nichemarkten in
de zin van artikel 36, lid 1.
Or. de

Amendement 210
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. In afwijking van de leden 2 en 3 mag
teeltmateriaal alleen als
standaardmateriaal geproduceerd en op
de markt aangeboden worden in de
volgende gevallen:

Schrappen

a) het behoort tot een ras dat voorzien is
van een officieel erkende beschrijving;
b) het is heterogeen materiaal in de zin
van artikel 14, lid 3;
c) het is materiaal voor nichemarkten in
de zin van artikel 36, lid 1.
Or. en
Motivering
De verplichte certificering van afzonderlijke partijen sluit automatisch teeltmateriaal van de
markt uit dat niet aan deze criteria voldoet, ook al kan de kwaliteit ervan interessant zijn voor
kwekers. Daarom moeten exploitanten de keuze hebben hun zaden te certificeren. Vrijwillige
certificering zal leiden tot gestandaardiseerd materiaal, maar ook tot andere soorten
teeltmateriaal op de markt. Het zou mogelijk moeten zijn om alle in bijlage I genoemde
soorten op de markt aan te bieden met een etiket van de exploitant.

Amendement 211
Christa Klaß
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het is heterogeen materiaal in de zin van
artikel 14, lid 3;

b) het is heterogeen materiaal in de zin van
artikel 14 bis;
Or. de

Amendement 212
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
c bis) het is zaad of teeltmateriaal van
groenten, siergewassen, fruitgewassen,
wijn of aromatische of medische kruiden.
Or. en
Motivering

Voor groenten, siergewassen, fruitgewassen, wijn of aromatische of medische kruiden bestaat
er momenteel alleen maar standaardzaad, wat voldoende is. Een vereiste om gecertificeerd
zaad te produceren, zou leiden tot een aanvullende, onevenredige administratieve last. Het is
niet gerechtvaardigd deze situatie te wijzigen.

Amendement 213
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Productie en op de markt aanbieden van
prebasismateriaal, basismateriaal,
gecertificeerd materiaal en
standaardmateriaal

Op de markt aanbieden van
prebasismateriaal, basismateriaal,
gecertificeerd materiaal en
standaardmateriaal
Or. en
Motivering

De bestaande richtlijnen bevatten geen bepalingen over de productie van teeltmateriaal. Het
is niet altijd duidelijk of de hele oogst of slechts een gedeelte ervan moet worden gebruikt als
teeltmateriaal of worden verkocht als voedsel of diervoeder. In het laatste geval zouden er
geen beperkingen van toepassing moeten zijn. Aangezien het haalbaar noch realistisch is om
de productie van zaden en andere planten die als teeltmateriaal kunnen worden gebruikt, aan
deze wetgeving te onderwerpen, moeten de woorden "productie en" uit de titel van hoofdstuk
II en de titel van artikel 13 worden geschrapt.
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Amendement 214
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Productie en op de markt aanbieden van
prebasismateriaal, basismateriaal,
gecertificeerd materiaal en
standaardmateriaal

Beschikbaar stellen en op de markt
aanbieden van prebasismateriaal,
basismateriaal, gecertificeerd materiaal en
standaardmateriaal
Or. de

Amendement 215
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het geproduceerde en op de markt
aangeboden teeltmateriaal voldoet aan:

1. Het op de markt aangeboden
teeltmateriaal voldoet aan:
Or. en
Motivering

De bestaande richtlijnen bevatten geen bepalingen over de productie van teeltmateriaal. Het
is niet altijd duidelijk of de hele oogst of slechts een gedeelte ervan moet worden gebruikt als
teeltmateriaal of worden verkocht als voedsel of diervoeder. In het laatste geval zouden er
geen beperkingen van toepassing moeten zijn. Aangezien het haalbaar noch realistisch is om
de productie van zaden en andere planten die als teeltmateriaal kunnen worden gebruikt, aan
deze wetgeving te onderwerpen, moeten de woorden "geproduceerde en" uit artikel 13
worden geschrapt.

Amendement 216
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het geproduceerde en op de markt
aangeboden teeltmateriaal voldoet aan:

1. Het op de markt aangeboden
teeltmateriaal voldoet aan:
Or. de

Amendement 217
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de registratievoorschriften van
afdeling 2;

a) de registratievoorschriften van afdeling
2, met uitzondering van
standaardmateriaal;
Or. en
Motivering

De categorie "standaardmateriaal" heeft als doel de verscheidenheid op de markt te
vergroten. Door de voorgestelde tekst zal het gebruik van standaardmateriaal echter nog
verder worden ingeperkt en aan meer beperkingen onderhevig zijn middels registratie- en
certificeringsverplichtingen dan momenteel het geval is.

Amendement 218
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de productie- en kwaliteitsvoorschriften
van afdeling 3 voor de desbetreffende
categorie;

b) de kwaliteitsvoorschriften van afdeling 3
voor de desbetreffende categorie;
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Or. de

Amendement 219
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Lid 1, onder b), is niet van toepassing op
de voorschriften voor de productie van
teeltmateriaal als bedoeld in artikel 14,
lid 3, en artikel 36.

2. Lid 1, onder a) en lid 1, onder b), zijn
niet van toepassing op de voorschriften
voor teeltmateriaal als bedoeld in
artikel 14, lid 3, en artikel 36.
Or. en

Motivering
De bestaande richtlijnen die door deze verordening worden vervangen, bevatten geen
bepalingen over de productie van teeltmateriaal.

Amendement 220
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Lid 1, onder b), is niet van toepassing op
de voorschriften voor de productie van
teeltmateriaal als bedoeld in artikel 14,
lid 3, en artikel 36.

2. Lid 1, onder a) en lid 1, onder b), zijn
niet van toepassing op de kwaliteit van
teeltmateriaal als bedoeld in artikel 14,
lid 3, en artikel 36.
Or. en

Motivering
In het voorstel wordt de productie van teeltmateriaal gereguleerd. Het is echter niet altijd
duidelijk of de hele oogst of een gedeelte ervan als teeltmateriaal, voedsel of diervoeder wordt
gebruikt. Aangezien het haalbaar noch realistisch is om de productie van zaden en andere
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planten die als teeltmateriaal kunnen worden gebruikt, aan deze wetgeving te onderwerpen,
moet het woord "productie" worden geschrapt. De afwijkingen van punt 2 zijn niet van
toepassing op de voorschriften voor de productie maar op die voor de kwaliteit. Hiermee zou
rekening moeten worden gehouden.

Amendement 221
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Lid 1, onder b), is niet van toepassing op
de voorschriften voor de productie van
teeltmateriaal als bedoeld in artikel 14,
lid 3, en artikel 36.

2. Lid 1, onder a) en b), is niet van
toepassing op de voorschriften voor
teeltmateriaal als bedoeld in artikel 14,
lid 3, en artikel 36.
Or. de

Amendement 222
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Teeltmateriaal mag alleen geproduceerd
en op de markt aangeboden worden als het
behoort tot een ras dat in een nationaal
rassenregister als bedoeld in artikel 51 of
het in artikel 52 bedoelde EUrassenregister is geregistreerd.

1. Teeltmateriaal mag op de markt
aangeboden worden als het behoort tot een
ras dat in een nationaal rassenregister als
bedoeld in artikel 51 of het in artikel 52
bedoelde EU-rassenregister is
geregistreerd, of als er voor de afnemer
een beschrijving van het teeltmateriaal
beschikbaar is.
Or. en

Motivering
Krachtens artikel 14, lid 1, mag alleen teeltmateriaal van geregistreerde rassen op de markt
worden aangeboden. In de definitie van "ras" als vastgesteld in het voorstel worden echter
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niet de natuurlijke omstandigheden van het merendeel van de levende planten weerspiegeld.
Bijgevolg zouden bepalingen met betrekking tot verplichtingen voor geregistreerde rassen
moeten worden geschrapt. Een beschrijving van teeltmateriaal zou een passend alternatief
zijn voor rassenregistratie.

Amendement 223
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Teeltmateriaal mag alleen geproduceerd
en op de markt aangeboden worden als het
behoort tot een ras dat in een nationaal
rassenregister als bedoeld in artikel 51 of
het in artikel 52 bedoelde EUrassenregister is geregistreerd.

1. Teeltmateriaal mag alleen op de markt
aangeboden worden als het behoort tot een
ras dat in een nationaal rassenregister als
bedoeld in artikel 51 of het in artikel 52
bedoelde EU-rassenregister is
geregistreerd.
Or. en

Motivering
De bestaande richtlijnen bevatten geen bepalingen over de productie van teeltmateriaal. Het
is niet altijd duidelijk of de hele oogst of slechts een gedeelte ervan moet worden gebruikt als
teeltmateriaal of worden verkocht als voedsel of diervoeder. In het laatste geval zouden er
geen beperkingen van toepassing moeten zijn. Aangezien het haalbaar noch realistisch is om
de productie van zaden en andere planten die als teeltmateriaal kunnen worden gebruikt, aan
deze wetgeving te onderwerpen, moeten de woorden "geproduceerd en" uit artikel 14 worden
geschrapt.

Amendement 224
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Teeltmateriaal mag alleen geproduceerd
en op de markt aangeboden worden als het
behoort tot een ras dat in een nationaal

1. Teeltmateriaal mag alleen op de markt
aangeboden worden als het behoort tot een
ras dat in een nationaal rassenregister als
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rassenregister als bedoeld in artikel 51 of
het in artikel 52 bedoelde EUrassenregister is geregistreerd.

bedoeld in artikel 51 of het in artikel 52
bedoelde EU-rassenregister is
geregistreerd.
Or. de
Motivering

De productie valt niet onder de voorschriften van deze verordening.

Amendement 225
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Teeltmateriaal mag alleen geproduceerd
en op de markt aangeboden worden als het
behoort tot een ras dat in een nationaal
rassenregister als bedoeld in artikel 51 of
het in artikel 52 bedoelde EUrassenregister is geregistreerd.

1. Teeltmateriaal mag geproduceerd en op
de markt aangeboden worden als het
behoort tot een ras dat in een nationaal
rassenregister als bedoeld in artikel 51 of
het in artikel 52 bedoelde EUrassenregister is geregistreerd.
Or. en

Motivering
De mogelijkheid van het op de markt aanbieden zou niet alleen moeten zijn voorbehouden
aan teeltmateriaal van geregistreerde rassen die aan de OHB-criteria voldoen. Bij
verschillende soorten landbouwgebruik worden verschillende typen rassen gebruikt en in de
wetgeving moet worden verduidelijkt dat heterogeen materiaal of materiaal voor
nichemarkten in overeenstemming met aangepaste voorschriften op de markt kunnen worden
gebracht.

Amendement 226
Mario Pirillo
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In afwijking van lid 1 mogen
onderstammen geproduceerd en op de
markt aangeboden worden zonder te
behoren tot een ras dat in een nationaal
rassenregister of het EU-rassenregister is
geregistreerd.

2. In afwijking van lid 1 moeten
onderstammen verplicht geproduceerd en
op de markt aangeboden worden en in een
nationaal rassenregister of het EUrassenregister zijn geregistreerd.

Or. it
Motivering
Onderstammen zijn soms het enige "biologische" bestrijdingsmiddel, bijvoorbeeld tegen
phylloxera, en zijn van fundamenteel belang om te zorgen voor een optimale aanpassing van
de rassen aan de bodemcondities.
Amendement 227
Christa Klaß
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen
Or. de

Amendement 228
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen
Or. en
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Motivering
Omwille van de duidelijkheid moet er een apart artikel voor heterogeen materiaal worden
opgesteld (zie artikel 15). Bovendien moet de benodigde informatie in de basishandeling
staan, en niet in gedelegeerde handelingen.

Amendement 229
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 140 gedelegeerde handelingen vast
te stellen om te bepalen dat teeltmateriaal
in afwijking van lid 1 geproduceerd en op
de markt aangeboden mag worden terwijl
het niet tot een ras in de zin van artikel 10,
punt 1, behoort (hierna "heterogeen
materiaal" genoemd) en niet voldoet aan de
voorschriften inzake onderscheidbaarheid,
homogeniteit en bestendigheid van de
artikelen 60, 61 en 62, en inzake voldoende
cultuur- en/of gebruikswaarde of duurzame
cultuur- en/of gebruikswaarde van de
artikelen 58 en 59.

Teeltmateriaal mag geproduceerd en op de
markt aangeboden worden terwijl het niet
tot een ras in de zin van artikel 10, punt 1,
behoort (hierna "heterogeen materiaal"
genoemd) en niet voldoet aan de
voorschriften inzake onderscheidbaarheid,
homogeniteit en bestendigheid van de
artikelen 60, 61 en 62, en inzake voldoende
cultuur- en/of gebruikswaarde of duurzame
cultuur- en/of gebruikswaarde van de
artikelen 58 en 59.

Or. en
Motivering
Bij verschillende soorten landbouwgebruik worden verschillende typen rassen gebruikt en in
de wetgeving moet worden verduidelijkt dat heterogeen materiaal of materiaal voor
nichemarkten in overeenstemming met aangepaste voorschriften op de markt kunnen worden
gebracht. De bevoegdheidsdelegatie zou zich moeten beperken tot de eruit voortvloeiende
regelgeving en niet specifiek tot de mogelijkheid om heterogeen materiaal op de markt te
brengen.

Amendement 230
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

AM\1013313NL.doc

89/116

PE526.081v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In die gedelegeerde handelingen kan voor
heterogeen materiaal het volgende worden
vastgesteld:

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 140 gedelegeerde handelingen vast
te stellen, waarin voor heterogeen
materiaal het volgende kan worden
bepaald:
Or. en

Motivering
De mogelijkheid van het op de markt aanbieden zou niet alleen moeten zijn voorbehouden
aan teeltmateriaal van geregistreerde rassen die aan de OHB-criteria voldoen. Bij
verschillende soorten landbouwgebruik worden verschillende typen rassen gebruikt en in de
wetgeving moet worden verduidelijkt dat heterogeen materiaal in overeenstemming met
aangepaste voorschriften op de markt kan worden gebracht.

Amendement 231
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) voorschriften inzake etikettering en
verpakking;

a) voorschriften inzake etikettering en
verpakking om de selectieregio van het
materiaal en de productielocatie en
-datum van iedere verkochte partij te
vermelden ten behoeve van de
eindafnemer; voorschriften inzake
verpakking om te waarborgen dat deze
voldoet aan de behoeften van mogelijke
professionele gebruikers;
Or. en
Motivering

Bevoegdheidsdelegatie voor de invoering van voorschriften inzake het op de markt brengen
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van heterogeen materiaal.

Amendement 232
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) voorschriften betreffende de
beschrijving van het materiaal, met
inbegrip van de kweekmethoden en het
gebruikte oudermateriaal, een beschrijving
van het productieschema voor het
teeltmateriaal en de beschikbaarheid van
standaardmonsters;

b) voorschriften betreffende de
beschrijving van het materiaal, met
inbegrip van de procedures voor
verkrijging, de kweekmethoden en het
gebruikte oudermateriaal, een beschrijving
van het productieschema voor het
teeltmateriaal en de beschikbaarheid van
standaardmonsters, de kenmerken
waaraan alle planten voldoen die van het
materiaal afstammen, of de constante
kenmerken (op het veld en/of tijdens de
oogst), maar die niet noodzakelijkerwijs
door het materiaal worden
tentoongespreid tijdens het groeiproces
middels een specifieke productiemethode
in een specifieke omgeving en regio, en
die tevens afhankelijk zijn van de plaats
en het jaar van de verhandelde
productiepartij en de beschikbaarheid van
standaardmonsters;
Or. en

Motivering
Bevoegdheidsdelegatie voor de invoering van voorschriften inzake het op de markt brengen
van heterogeen materiaal.

Amendement 233
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) voorschriften betreffende informatie en
productiemonsters die de professionele
exploitanten moeten bewaren en de
instandhouding van het materiaal;

Schrappen

Or. en
Motivering
Bevoegdheidsdelegatie voor de invoering van voorschriften inzake het op de markt brengen
van heterogeen materiaal.

Amendement 234
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) de opstelling van registers voor
heterogeen materiaal door de bevoegde
autoriteiten, voorschriften voor registratie
en de inhoud van die registers;

d) de opstelling van registers voor
heterogeen materiaal door de bevoegde
plaatselijke of nationale autoriteiten,
voorschriften voor registratie en de inhoud
van die registers;
Or. en

Motivering
Verschillende landen hebben al een rassenlijst opgesteld voor heterogeen materiaal op
regionaal niveau.

Amendement 235
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de vaststelling van vergoedingen en de
kostenonderdelen voor de berekening van
die vergoedingen, voor de registratie van
heterogeen materiaal als bedoeld
onder d), op zodanige wijze dat de
vergoeding geen belemmering voor de
registratie van het betrokken heterogeen
materiaal vormt.

Schrappen

Or. en

Amendement 236
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Die gedelegeerde handelingen worden
uiterlijk [Office of Publications, please
insert date of application of this
Regulation…] vastgesteld. Zij kunnen per
geslacht of soort worden vastgesteld.

Die gedelegeerde handelingen worden
uiterlijk [Office of Publications, please
insert date of application of this
Regulation…] vastgesteld. Zij kunnen voor
ieder geslacht of iedere soort worden
vastgesteld waarvoor een
registratieaanvraag is ingediend.
Or. en

Amendement 237
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 14 bis
Op de markt aanbieden van heterogeen
materiaal
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1. Teeltmateriaal kan geproduceerd
worden en op de markt worden
aangeboden als heterogeen materiaal,
opgenomen in een nationaal
rassenregister als bedoeld in artikel 51, op
basis van een officieel erkende
beschrijving. Hiertoe behoren onder
andere:
a) landrassen, instandhoudingsrassen of
selecties hiervan die niet voldoen aan de
artikelen 60, 61 en 62, maar enige
bestendigheid vertonen met betrekking tot
hun agronomische prestaties,
b) rassen die verschillende componenten
bevatten en afkomstig zijn van vrije
bestuiving ("polycross") van een
vastgestelde reeks ouderlijnen die niet
voldoen aan de artikelen 60, 61 en 62,
maar enige bestendigheid vertonen met
betrekking tot hun agronomische
prestaties,
c) vrij bestoven rassen en populaties van
soorten die volledig of gedeeltelijk
uitkruisen en niet voldoen aan de
artikelen 60, 61 en 62, maar enige
bestendigheid vertonen met betrekking tot
hun agronomische prestaties,
d) populatiekruisingen tussen vrij
bestoven populaties of vrij bestoven rassen
die in hoge mate heterogeen zijn,
e) samengestelde kruispopulaties die
afstammen van kruisingen van
vastgestelde ouderlijnen, zich in een
bepaalde omgeving hebben ontwikkeld, in
hoge mate heterogeen zijn en over een
hoog aanpassingsvermogen beschikken
dat nodig is voor aanpassing aan
veranderingen in de
milieuomstandigheden.
2. Heterogeen materiaal dat is verkregen
middels methoden die de natuurlijke
beperkingen op kruisingen respecteren.
3. Het op de markt aanbieden van
heterogeen materiaal moet voldoen aan de
bepalingen van titel III van deel III van
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deze handeling.
Or. en
Motivering
Om de vooruitgang in het kweken van genetisch verschillende populaties/rassen te
bevorderen mag de registratie van heterogeen materiaal niet worden overgelaten aan
gedelegeerde handelingen. Deze kunnen ertoe leiden dat het kweken wordt beperkt tot
bepaalde geslachten/soorten of dat verpakkingsvoorschriften worden ingevoerd, waardoor de
bevordering van de biodiversiteit wordt belemmerd. Door de lijst wordt registratie mogelijk
voor al het heterogeen materiaal dat in de landbouw wordt gebruikt.

Amendement 238
Christa Klaß
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 14 bis
Vóór [datum van inwerkingtreding van
deze verordening invoegen] dient de
Commissie volgens de gewone
wetgevingsprocedure een voorstel in
waarin bepalingen zijn opgenomen met
betrekking tot het op de markt aanbieden
van heterogeen materiaal van bepaalde
geslachten of soorten.
In dit voorstel wordt het volgende
vastgelegd:
(a) de geslachten of soorten waarop dit
artikel van toepassing kan zijn;
(b) voorschriften inzake de etikettering en
verpakking van het betrokken heterogene
materiaal;
(c) voorwaarden voor het op de markt
aanbieden, op zodanige wijze dat die
voorwaarden geen belemmering voor de
registratie en afzet van het betrokken
heterogene materiaal vormen.
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Or. de

Amendement 239
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 15
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 15

Schrappen

Verplichting tot geregistreerde klonen te
behoren
Teeltmateriaal dat tot een kloon behoort,
mag alleen geproduceerd en op de markt
aangeboden worden als die kloon in een
nationaal rassenregister als bedoeld in
artikel 51 of het in artikel 52 bedoelde
EU-rassenregister is geregistreerd.
Or. en
Motivering
Dit strookt niet met de definitie van kloon die in dit ontwerp wordt gegeven. Kloon is een
plantkundig begrip dat enkel betrekking heeft op een geheel van planten die via vegetatieve
teelt zijn afgeleid van een andere plant, waaraan zij genetisch identiek zijn en waarvan zij
genetisch niet te onderscheiden zijn.

Amendement 240
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 15
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 15

Schrappen

Verplichting tot geregistreerde klonen te
behoren
Teeltmateriaal dat tot een kloon behoort,
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mag alleen geproduceerd en op de markt
aangeboden worden als die kloon in een
nationaal rassenregister als bedoeld in
artikel 51 of het in artikel 52 bedoelde
EU-rassenregister is geregistreerd.
Or. en
Motivering
Dit strookt niet met de definitie van kloon die in dit ontwerp wordt gegeven. Kloon is een
plantkundig begrip dat enkel betrekking heeft op een geheel van planten die via vegetatieve
teelt zijn afgeleid van een andere plant, waaraan zij genetisch identiek zijn en waarvan zij
genetisch niet te onderscheiden zijn.

Amendement 241
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 15
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 15

Schrappen

Verplichting tot geregistreerde klonen te
behoren
Teeltmateriaal dat tot een kloon behoort,
mag alleen geproduceerd en op de markt
aangeboden worden als die kloon in een
nationaal rassenregister als bedoeld in
artikel 51 of het in artikel 52 bedoelde
EU-rassenregister is geregistreerd.
Or. de
Motivering
Zeldzame of oude plantenrassen kunnen klonen zijn waarvoor geen registratieplicht gold of
geldt.
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Amendement 242
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 15 bis
Op de markt aanbieden van heterogeen
materiaal
1. Teeltmateriaal kan op de markt worden
aangeboden als heterogeen materiaal,
opgenomen in een nationaal
rassenregister als bedoeld in artikel 51, op
basis van een officieel erkende
beschrijving. Hiertoe behoren onder
andere
a) landrassen, instandhoudingsrassen of
selecties hiervan die niet voldoen aan de
artikelen 60, 61 en 62, maar enige
bestendigheid vertonen met betrekking tot
hun agronomische prestaties,
b) rassen die verschillende componenten
bevatten en afkomstig zijn van vrije
bestuiving ("polycross") van een
vastgestelde reeks ouderlijnen die niet
voldoen aan de artikelen 60, 61 en 62,
maar enige bestendigheid vertonen met
betrekking tot hun agronomische
prestaties,
c) vrij bestoven rassen en populaties van
soorten die volledig of gedeeltelijk
uitkruisen en niet voldoen aan de
artikelen 60, 61 en 62, maar enige
bestendigheid vertonen met betrekking tot
hun agronomische prestaties,
d) populatiekruisingen tussen vrij
bestoven populaties of vrij bestoven rassen
die in hoge mate heterogeen zijn,
e) samengestelde kruispopulaties die
afstammen van kruisingen van
vastgestelde ouderlijnen, zich in een
bepaalde omgeving hebben ontwikkeld, in
hoge mate heterogeen zijn en over een
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hoog aanpassingsvermogen beschikken
dat nodig is voor aanpassing aan
veranderingen in de
milieuomstandigheden.
2. Heterogeen materiaal dat is verkregen
middels methoden die de natuurlijke
beperkingen op kruisingen respecteren.
3. Het op de markt aanbieden van
heterogeen materiaal moet voldoen aan de
bepalingen van titel III van deze
handeling.
Or. en
Motivering
Om de vooruitgang in het kweken van genetisch verschillende populaties/rassen te
bevorderen mag de registratie van heterogeen materiaal niet worden overgelaten aan
gedelegeerde handelingen. Deze kunnen ertoe leiden dat het kweken wordt beperkt tot
bepaalde geslachten/soorten of dat verpakkingsvoorschriften worden ingevoerd, waardoor de
bevordering van de biodiversiteit wordt belemmerd. Door de lijst wordt registratie mogelijk
voor al het heterogeen materiaal dat in de landbouw wordt gebruikt.

Amendement 243
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 15 bis
Voorschriften voor nichemarktrassen
1. Teeltmateriaal kan als nichemarktras
op de markt worden aangeboden op basis
van een officieel erkende beschrijving,
waarbij:
a) de betrokken rassen of landrassen geen
intrinsieke waarde hebben voor de
commerciële productie van gewassen,
maar zijn ontwikkeld om onder bijzondere
omstandigheden te kunnen worden
geteeld. Een ras wordt beschouwd te zijn
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ontwikkeld om onder bijzondere
omstandigheden te kunnen worden
geteeld, indien het is ontwikkeld onder
bijzondere landbouwtechnische,
klimatologische of pedologische
omstandigheden, zoals manuele
verzorging of herhaaldelijk oogsten.
b) het is voorzien van de vermelding
"materiaal voor nichemarkten".
2. Personen die materiaal voor
nichemarkten produceren, houden een
administratie bij van de geproduceerde en
op de markt aangeboden hoeveelheden
materiaal, per geslacht, soort of type
materiaal. Zij stellen die administratie op
verzoek ter beschikking aan de bevoegde
autoriteiten.
3. Nichemarktrassen worden verkocht in
hoeveelheden die volstaan om op hooguit
een oppervlakte van 0,25 hectare
landbouwgrond te zaaien of planten,
waarbij de kosten voor het zaaien of
planten overeenkomen met de
gebruikelijke kosten voor de betrokken
soort.
Or. en

Amendement 244
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst
Voorschriften inzake de productie en
kwaliteit van teeltmateriaal;

Amendement
Voorschriften inzake de kwaliteit van
teeltmateriaal;
Or. de
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Motivering
De productie valt niet onder de voorschriften van deze verordening.

Amendement 245
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Teeltmateriaal wordt geproduceerd
overeenkomstig de productievoorschriften
in bijlage II, deel A, en wordt alleen op de
markt aangeboden als het voldoet aan de
voorschriften inzake kwaliteit in bijlage II,
deel B.

1. Teeltmateriaal dat de procedure voor
officiële certificering doorloopt, kan
alleen op de markt worden aangeboden als
het voldoet aan de voorschriften inzake
kwaliteit in bijlage II, deel B.

Or. en
Motivering
De voorschriften van bijlage II zouden alleen van toepassing mogen zijn op materiaal dat de
procedure voor officiële certificering doorloopt.

Amendement 246
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. Teeltmateriaal wordt geproduceerd
overeenkomstig de productievoorschriften
in bijlage II, deel A, en wordt alleen op de
markt aangeboden als het voldoet aan de
voorschriften inzake kwaliteit in bijlage II,
deel B.

Amendement
1. Zaadgoed en aardappelzaad worden
alleen op de markt aangeboden als het
voldoet aan de voorschriften inzake
kwaliteit in bijlage II, deel B.

Or. en
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Motivering
De voorschriften van lid 1 van artikel 16 zijn niet van toepassing op de fruit- en
druiventeeltsector. De kenmerken van fruit en druiven vertonen grote verschillen met die van
zaadgoed, derhalve kunnen voor de betreffende sectoren niet dezelfde voorschriften gelden.
Uit dit artikel blijkt dat er beperkingen zijn aan het samenvoegen van twaalf sectorale
richtlijnen tot één verordening. In artikel 16, lid 1, wordt de term "teeltmateriaal" vervangen
door de uitdrukking "zaadgoed en aardappelzaad".

Amendement 247
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Teeltmateriaal wordt geproduceerd
overeenkomstig de productievoorschriften
in bijlage II, deel A, en wordt alleen op de
markt aangeboden als het voldoet aan de
voorschriften inzake kwaliteit in bijlage II,
deel B.

1. Officieel geregistreerd teeltmateriaal dat
aan een certificeringsregeling onderhevig
is, wordt alleen op de markt aangeboden
als het voldoet aan de voorschriften inzake
kwaliteit in bijlage II, deel B.

Or. de

Amendement 248
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Tijdens de verwerking, verpakking en
opslag, het vervoer en bij aflevering mogen
partijen teeltmateriaal in twee of meer
partijen worden gesplitst. In dat geval
houdt de professionele exploitant een
administratie betreffende de oorsprong van
de nieuwe partijen.

3. Tijdens de verwerking, verpakking en
opslag, het vervoer en bij aflevering mogen
partijen teeltmateriaal in twee of meer
partijen worden gesplitst. In dat geval
houdt de professionele exploitant een
administratie betreffende de oorsprong van
de nieuwe partijen, behalve wanneer er
niet meer dan één tussenpersoon is tussen
de producent en de gebruiker, en alle
betrokken professionele exploitanten aan
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dezelfde lokale of regionale markten
leveren.
Or. en
Motivering
Er is een onderscheid nodig tussen lange en korte distributieketens. Hiervoor zouden voor
partijen die via korte distributieketens worden geleverd, de bureaucratische lasten moeten
worden verlicht. Zodoende ontstaat er geen verplichting om hen te scheiden.

Amendement 249
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. Prebasismateriaal, basismateriaal en
gecertificeerd materiaal wordt
gecertificeerd en geïdentificeerd door
middel van een officieel etiket (hierna
"officieel etiket" genoemd).

Amendement
1. Prebasismateriaal, basismateriaal en
gecertificeerd materiaal kan worden
gecertificeerd en geïdentificeerd door
middel van een officieel etiket (hierna
"officieel etiket" genoemd).
Or. en
Motivering

Het verplicht stellen van etikettering is een inbreuk op de vrijheid van bedrijfsuitoefening van
exploitanten. Alleen de exploitanten zelf zouden moeten beslissen of zij hun teeltmateriaal ten
eerste laten certificeren, en ten tweede zullen identificeren middels een officieel etiket, een
etiket van de exploitant of zelfs een ongereguleerd etiket dat door geen enkel officieel orgaan
wordt erkend.

Amendement 250
João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst
1. Prebasismateriaal, basismateriaal en
gecertificeerd materiaal wordt
gecertificeerd en geïdentificeerd door
middel van een officieel etiket (hierna
"officieel etiket" genoemd).

Amendement
1. Prebasismateriaal, basismateriaal en
gecertificeerd materiaal kan worden
gecertificeerd en geïdentificeerd door
middel van een officieel etiket (hierna
"officieel etiket" genoemd).
Or. pt

Amendement 251
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
5 bis. Deze certificering en identificatie
heeft betrekking op rassen die in het
Europees rassenregister zijn opgenomen.
Nationale handelsmerken of
certificeringssystemen zijn los daarvan in
ieder geval toegestaan.
Or. de

Amendement 252
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
5 bis. Dit artikel mag er in geen geval toe
leiden dat het gebruik van nationale of
private etiketten en
certificeringsregelingen wordt belemmerd.
Or. en
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Motivering
Het verplicht stellen van etikettering is een inbreuk op de vrijheid van bedrijfsuitoefening van
exploitanten. Alleen de exploitanten zelf zouden moeten beslissen of zij hun teeltmateriaal ten
eerste laten certificeren, en ten tweede zullen identificeren middels een officieel etiket, een
etiket van de exploitant of zelfs een ongereguleerd etiket dat door geen enkel officieel orgaan
wordt erkend.

Amendement 253
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid -1 (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
-1. Dit artikel is van toepassing op
aardappelen en op soorten die op meer
dan 5 % van de totale landbouwgrond van
de Unie worden geteeld. Een lijst van die
soorten is opgenomen in bijlage I bis.
Or. en
Motivering

De bureaucratische procedures moeten meer in verhouding staan tot de behoeften van de
exploitanten. Artikel 20 leidt tot veel bureaucratie voor exploitanten. Deze mate van
bureaucratie is gerechtvaardigd voor het veiligstellen van de voedselproductie. Artikel 20
beperkt zich tot soorten die nodig zijn voor het doeltreffend waarborgen van de
voedselveiligheid. Dit kan tegelijkertijd leiden tot diversiteit van het voedsel uit soorten die
niet onder bijlage I vallen.

Amendement 254
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. Het officiële etiket en het etiket van de
exploitant bevatten de in bijlage III,
AM\1013313NL.doc

Amendement
1. Het officiële etiket bevat de in
bijlage III, deel A, genoemde informatie.
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deel A, genoemde informatie.
Or. en
Motivering
Voorschriften zoals de grootte van de verpakking kunnen niet op EU-niveau worden
opgelegd. Deze verschillen per land en voor standaardmateriaal moet dit zo blijven.
Bijgevolg moet de uitdrukking "het etiket van de exploitant" worden geschrapt.

Amendement 255
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met
voorschriften voor officiële etiketten en
etiketten van de exploitant, ter aanvulling
van de voorschriften van de leden 1 en 2.
Die voorschriften betreffen een of meer
van de volgende punten:

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met
voorschriften voor officiële etiketten, ter
aanvulling van de voorschriften van de
leden 1 en 2. Die voorschriften betreffen
een of meer van de volgende punten:

Or. en
Motivering
Voorschriften zoals de grootte van de verpakking kunnen niet op EU-niveau worden
opgelegd. Deze verschillen per land en voor standaardmateriaal moet dit zo blijven.
Bijgevolg moet de uitdrukking "het etiket van de exploitant" worden geschrapt.

Amendement 256
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen de vorm of vormen
van het officiële etiket en het etiket van de
exploitant vast. Die vormen kunnen per
geslacht of soort worden vastgesteld. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens de
in artikel 141, lid 3, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.

7. De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen de vorm of vormen
van het officiële etiket vast. Die vormen
kunnen per geslacht of soort worden
vastgesteld. Die uitvoeringshandelingen
worden volgens de in artikel 141, lid 3,
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en
Motivering
Voorschriften zoals de grootte van de verpakking kunnen niet op EU-niveau worden
opgelegd. Deze verschillen per land en voor standaardmateriaal moet dit zo blijven.
Bijgevolg moet de uitdrukking "het etiket van de exploitant" worden geschrapt.

Amendement 257
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b) de bevoegde autoriteit, indien de
professionele exploitant daarom verzoekt
of er niet toe gemachtigd is krachtens
artikel 23.

Amendement
b) door de bevoegde autoriteit,

Or. en

Amendement 258
Corinne Lepage
Voorstel voor een verordening
Artikel 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst
[...]

Amendement
Schrappen
Or. en

Amendement 259
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 23
Door de Commissie voorgestelde tekst
[...]

Amendement
Schrappen
Or. de

Amendement 260
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Professionele exploitanten kunnen door
de bevoegde autoriteit worden gemachtigd
de certificering te verrichten en officiële
etiketten te vervaardigen onder officieel
toezicht als bedoeld in artikel 22, onder a),
mits zij aan alle onderstaande
voorwaarden voldoen:

1. Professionele exploitanten kunnen door
de bevoegde autoriteit worden gemachtigd
certificeringsactiviteiten te verrichten en
officiële etiketten te vervaardigen en aan
te brengen onder officieel toezicht als
bedoeld in artikel 22, onder a), mits zij aan
alle onderstaande voorwaarden voldoen die
voor die specifieke activiteit relevant zijn;
Or. en

Amendement 261
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2. De in lid 1 bedoelde machtiging kan
worden verleend voor specifieke of voor
alle geslachten of soorten.

Amendement
2. De in lid 1 bedoelde machtiging kan
worden verleend voor specifieke of voor
alle geslachten of soorten, categorieën
teeltmateriaal of -activiteiten.
Or. en
Motivering

De autoriteiten zijn in staat te beslissen welke soorten, categorieën en activiteiten zij onder
officieel toezicht laten vallen.

Amendement 262
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) accreditatie van alle activiteiten van
de professionele exploitant met betrekking
tot teeltmateriaal, die gebaseerd is op
extern geaccrediteerd kwaliteitsbeheer en
waarbij sommige of alle bepalingen van
de leden 2 en 3 niet worden toegepast;
Or. en
Motivering

Dit aanvullende artikel heeft als doel de toekomstige ontwikkeling toe te staan van nieuwe
benaderingen voor de certificering van teeltmateriaal die niet volledig overeenkomen met de
gedetailleerde voorschriften van de leden 2 en 3.

Amendement 263
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien de officiële etiketten door de
bevoegde autoriteiten worden vervaardigd
zoals bedoeld in artikel 22, onder b),
voeren de bevoegde autoriteiten alle nodige
veldinspecties, bemonsteringen en tests uit
overeenkomstig de krachtens artikel 20,
lid 2, vastgestelde certificeringsregelingen,
om te bevestigen dat de krachtens
artikel 16, lid 2, vastgestelde productie- en
kwaliteitsvoorschriften zijn nageleefd.

Indien de officiële etiketten door de
bevoegde autoriteiten worden vervaardigd
zoals bedoeld in artikel 22, onder b),
voeren de bevoegde autoriteiten alle nodige
veldinspecties, bemonsteringen en tests uit
overeenkomstig de krachtens artikel 20,
lid 2, vastgestelde certificeringsregelingen,
om te bevestigen dat de krachtens
artikel 16, lid 2, vastgestelde
kwaliteitsvoorschriften zijn nageleefd.
Or. en

Motivering
De bestaande richtlijnen bevatten geen bepalingen over de productie van teeltmateriaal. Het
is niet altijd duidelijk of de hele oogst of slechts een gedeelte ervan moet worden gebruikt als
teeltmateriaal of worden verkocht als voedsel of diervoeder. In het laatste geval zouden er
geen beperkingen van toepassing moeten zijn. Krachtens het evenredigheidsbeginsel mogen
beperkende voorschriften niet van toepassing zijn op de productie van alle soorten
teeltmateriaal.

Amendement 264
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien de officiële etiketten door de
bevoegde autoriteiten worden vervaardigd
zoals bedoeld in artikel 22, onder b),
voeren de bevoegde autoriteiten alle nodige
veldinspecties, bemonsteringen en tests uit
overeenkomstig de krachtens artikel 20,
lid 2, vastgestelde certificeringsregelingen,
om te bevestigen dat de krachtens
artikel 16, lid 2, vastgestelde productie- en

Indien de officiële etiketten door de
bevoegde autoriteiten worden vervaardigd
zoals bedoeld in artikel 22, onder b),
voeren de bevoegde autoriteiten alle nodige
veldinspecties, bemonsteringen en tests uit
overeenkomstig de krachtens artikel 20,
lid 2, vastgestelde certificeringsregelingen,
om te bevestigen dat de krachtens
artikel 16, lid 2, vastgestelde
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kwaliteitsvoorschriften zijn nageleefd.

kwaliteitsvoorschriften zijn nageleefd.
Or. de
Motivering

De productie valt niet onder de voorschriften van deze verordening.

Amendement 265
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst
Kennisgeving van de voorgenomen
productie en certificering van
prebasismateriaal, basismateriaal en
gecertificeerd materiaal

Amendement
Kennisgeving van de voorgenomen
certificering middels een officieel etiket
van prebasismateriaal, basismateriaal en
gecertificeerd materiaal
Or. en
Motivering

De bestaande richtlijnen bevatten geen bepalingen over de productie van teeltmateriaal,
omdat een volgend gebruik van het materiaal (teeltmateriaal, voedsel, diervoeder) niet altijd
van tevoren bekend is. Om bovendien verwarring te voorkomen, moet worden verduidelijkt
dat prebasismateriaal, basismateriaal en gecertificeerd materiaal de enige categorieën zijn
waarmee in certificeringprocedures rekening zou moeten worden gehouden. Krachtens het
evenredigheidsbeginsel mogen beperkende voorschriften niet van toepassing zijn op de
productie van alle soorten teeltmateriaal.

Amendement 266
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst
Kennisgeving van de voorgenomen
AM\1013313NL.doc

Amendement
Kennisgeving van de voorgenomen
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productie en certificering van
prebasismateriaal, basismateriaal en
gecertificeerd materiaal

certificering van prebasismateriaal,
basismateriaal en gecertificeerd materiaal

Or. de

Amendement 267
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Professionele exploitanten stellen de
bevoegde autoriteiten tijdig in kennis van
hun voornemen om teeltmateriaal in de
vorm van prebasismateriaal, basismateriaal
of gecertificeerd materiaal te produceren
en de in artikel 19, lid 1, bedoelde
certificering uit te voeren. In die
kennisgeving worden de betrokken
plantensoorten en categorieën vermeld.

Professionele exploitanten stellen de
bevoegde autoriteiten tijdig in kennis van
hun voornemen om teeltmateriaal in de
vorm van prebasismateriaal, basismateriaal
of gecertificeerd materiaal overeenkomstig
artikel 19, lid 1, te laten certificeren. In die
kennisgeving worden de betrokken
plantensoorten en categorieën vermeld.

Or. de

Amendement 268
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Etiketten van de exploitant worden door de
professionele exploitant vervaardigd en
aangebracht nadat deze door eigen
inspecties, bemonsteringen en tests heeft
nagegaan of het teeltmateriaal aan de in
artikel 16 bedoelde productie- en
kwaliteitsvoorschriften voldoet.

Etiketten van de exploitant worden door de
professionele exploitant vervaardigd en
aangebracht nadat deze door eigen
inspecties, bemonsteringen en tests heeft
nagegaan of het teeltmateriaal passend is
voor het doel en of de eigenschappen van
het teeltmateriaal overeenkomen met de
vermeldingen op het etiket.
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Or. en
Motivering
In de voorgestelde verordening zijn de bepalingen met betrekking tot de etiketten van de
exploitant gebaseerd op de bepalingen met betrekking tot officiële etiketten. In plaats hiervan
zouden er bepalingen moeten zijn die leiden tot daadwerkelijke verbetering van de etiketten
van de exploitant. Deze zouden toereikende specificaties moeten bevatten.

Amendement 269
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Etiketten van de exploitant worden door de
professionele exploitant vervaardigd en
aangebracht nadat deze door eigen
inspecties, bemonsteringen en tests heeft
nagegaan of het teeltmateriaal aan de in
artikel 16 bedoelde productie- en
kwaliteitsvoorschriften voldoet.

Etiketten van de exploitant worden door de
professionele exploitant vervaardigd en
aangebracht nadat deze door eigen
inspecties, bemonsteringen en tests heeft
nagegaan of het teeltmateriaal aan de in
artikel 16 bedoelde kwaliteitsvoorschriften
voldoet.
Or. de

Amendement 270
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. Het officiële etiket en het etiket van de
exploitant worden vervaardigd met een
verwijzing naar een partij. Zij worden
afhankelijk van het geval aangebracht op
afzonderlijke planten of op de buitenkant
van verpakkingen, recipiënten of bundels.

AM\1013313NL.doc

Amendement
1. Het officiële etiket en het etiket van de
exploitant worden vervaardigd met een
verwijzing naar een partij. Het etiket van
de exploitant wordt alleen vervaardigd
met een verwijzing naar een partij indien
de betreffende partij groter is dan een die
doorgaans nodig is voor de teelt van één
hectare. Zij worden waar nodig
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aangebracht op afzonderlijke planten of op
de buitenkant van verpakkingen,
recipiënten of bundels.
Or. en
Motivering
De etiketten van de exploitant moeten evenredig zijn. In het voorstel wordt geen onderscheid
gemaakt tussen officiële etiketten en etiketten van de exploitant, waardoor er onevenredige
voorschriften worden opgelegd ten aanzien van de etiketten van de exploitant. Aangezien er
mogelijk sprake is van zeer kleine aantallen, zouden de voorschriften alleen van toepassing
moeten zijn op partijen van een redelijke omvang.

Amendement 271
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien een partij in delen wordt gesplitst,
wordt voor elk deel een nieuw officieel
etiket of etiket van de exploitant
vervaardigd. Indien meerdere partijen tot
één partij worden samengevoegd, wordt
voor die nieuwe partij een nieuw officieel
etiket of etiket van de exploitant
vervaardigd.

2. Indien een partij in delen wordt gesplitst,
wordt voor elk deel een nieuw officieel
etiket of etiket van de exploitant
vervaardigd. Indien meerdere partijen tot
één partij worden samengevoegd, wordt
voor die nieuwe partij een nieuw officieel
etiket of etiket van de exploitant
vervaardigd. Deze voorschriften zijn niet
van toepassing op het lokaal verkeer van
teeltmateriaal.
Or. en

Motivering
In deze voorgestelde bepaling wordt alleen rekening gehouden met de grootschalige
landbouwtechnische benadering. De lokale uitwisseling, waarbij traceren makkelijk is, zou
moeten worden uitgesloten van de voorschriften betreffende het splitsen van partijen.
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Amendement 272
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Tests na de certificering voor
prebasismateriaal, basismateriaal en
gecertificeerd materiaal

Tests na de certificering voor
prebasismateriaal, basismateriaal en
gecertificeerd materiaal met officieel etiket
Or. en
Motivering

Het is niet voldoende duidelijk dat officiële etiketten alleen betrekking hebben op
prebasismateriaal, basismateriaal en gecertificeerd materiaal. Er moet worden verduidelijkt
dat officiële etiketten alleen betrekking hebben op prebasismateriaal, basismateriaal en
gecertificeerd materiaal. De term "met officieel etiket" wordt aan de titel van artikel 30
toegevoegd.

Amendement 273
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Nadat de in artikel 19, lid 1, bedoelde
certificering heeft plaatsgevonden, kunnen
de bevoegde autoriteiten tests op het
teeltmateriaal uitvoeren (hierna "tests na de
certificering" genoemd) om te bevestigen
dat het aan de in artikel 16, lid 2, bedoelde
kwaliteitsvoorschriften en de krachtens
artikel 20, lid 2, vastgestelde
certificeringsregelingen voldoet.

1. Nadat de in artikel 19, lid 1, bedoelde
certificering heeft plaatsgevonden, kunnen
de bevoegde autoriteiten tests op het
teeltmateriaal uitvoeren (hierna "tests na de
certificering" genoemd) om te bevestigen
dat het aan de in artikel 16, lid 2, bedoelde
kwaliteitsvoorschriften en de krachtens
artikel 20, lid 2, vastgestelde
certificeringsregelingen voldoet. De tests
na certificering van de voorgaande
generatie mogen worden gebruikt als
voorafgaande controle van de volgende
generatie.
Or. en
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Motivering
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de voorafgaande controle als
onderdeel van het kwaliteitsbeheer van de volgende generatie en anderzijds de tests na de
certificering ter controle van de kwaliteit van gecertificeerd materiaal dat voor het
produceren van gewassen wordt verkocht
Amendement 274
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst
4. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met
voorschriften voor de tests na de
certificering van teeltmateriaal van
bepaalde geslachten of soorten. In die
voorschriften wordt rekening gehouden
met ontwikkelingen in de
wetenschappelijke en technische kennis.
Zij kunnen betrekking hebben op:

Amendement
4. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met
voorschriften voor de tests na de
certificering van teeltmateriaal van
bepaalde geslachten of soorten. In die
voorschriften wordt rekening gehouden
met ontwikkelingen in de
wetenschappelijke en technische kennis.

Or. de
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