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Amendement 275
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het aandeel monsters per geslacht,
soort en categorie waarop tests worden
uitgevoerd;

Schrappen

Or. de
Motivering
Dit voorstel leidt tot hogere kosten en meer bureaucratische rompslomp. Bij deze analysen
moeten de lidstaten ook rekening houden met hun ervaringen.

Amendement 276
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de testprocedure.

Schrappen
Or. de

Amendement 277
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer uit de tests na de certificering
blijkt dat prebasismateriaal, basismateriaal
of gecertificeerd materiaal niet met

1. Wanneer uit de tests na de certificering
blijkt dat prebasismateriaal, basismateriaal
of gecertificeerd materiaal niet met
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inachtneming van de in artikel 16, lid 2,
bedoelde kwaliteitsvoorschriften en de in
artikel 20, lid 2, bedoelde
certificeringsregelingen geproduceerd of
op de markt aangeboden is, zorgen de
bevoegde autoriteiten ervoor dat de
betrokken professionele exploitant de
nodige corrigerende maatregelen neemt.
Die maatregelen moeten tot resultaat
hebben dat het betrokken materiaal aan die
voorschriften voldoet, dan wel van de
markt wordt gehaald.

inachtneming van de in artikel 16, lid 2,
bedoelde kwaliteitsvoorschriften en de in
artikel 20, lid 2, bedoelde
certificeringsregelingen op de markt
aangeboden is, zorgen de bevoegde
autoriteiten ervoor dat de betrokken
professionele exploitant de nodige
corrigerende maatregelen neemt. Die
maatregelen moeten tot resultaat hebben
dat het betrokken materiaal aan die
voorschriften voldoet, dan wel van de
markt wordt gehaald.
Or. en

Motivering
De bestaande richtlijnen voorzien niet in de regulering van teeltmateriaal (d.w.z.
teeltmateriaal voor fruitgewassen, sierplanten en groenten). Het is niet altijd duidelijk of de
oogst gedeeltelijk dan wel geheel als teeltmateriaal dient te worden gebruikt of als voedsel of
diervoeder dient te worden verkocht – in dit laatste geval dienen er geen beperkingen te
gelden. Krachtens het evenredigheidsbeginsel mogen beperkende voorschriften niet van
toepassing zijn op de productie van alle soorten teeltmateriaal.

Amendement 278
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer uit de tests na de certificering
blijkt dat prebasismateriaal, basismateriaal
of gecertificeerd materiaal niet met
inachtneming van de in artikel 16, lid 2,
bedoelde kwaliteitsvoorschriften en de in
artikel 20, lid 2, bedoelde
certificeringsregelingen geproduceerd of
op de markt aangeboden is, zorgen de
bevoegde autoriteiten ervoor dat de
betrokken professionele exploitant de
nodige corrigerende maatregelen neemt.
Die maatregelen moeten tot resultaat
hebben dat het betrokken materiaal aan die

1. Wanneer uit de tests na de certificering
blijkt dat prebasismateriaal, basismateriaal
of gecertificeerd materiaal niet met
inachtneming van de in artikel 16, lid 2,
bedoelde kwaliteitsvoorschriften en de in
artikel 20, lid 2, bedoelde
certificeringsregelingen op de markt
aangeboden is, zorgen de bevoegde
autoriteiten ervoor dat de betrokken
professionele exploitant de nodige
corrigerende maatregelen neemt. Die
maatregelen moeten tot resultaat hebben
dat het betrokken materiaal aan die
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voorschriften voldoet, dan wel van de
markt wordt gehaald.

voorschriften voldoet, dan wel van de
markt wordt gehaald.
Or. de

Amendement 279
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer uit de tests na de certificering
herhaaldelijk blijkt dat een professionele
exploitant teeltmateriaal produceert of op
de markt aanbiedt dat niet in
overeenstemming is met de in artikel 16,
lid 2, bedoelde kwaliteitsvoorschriften of
de in artikel 20 bedoelde
certificeringsregelingen, is artikel 26, lid 2,
van toepassing.

2. Wanneer uit de tests na de certificering
herhaaldelijk blijkt dat een professionele
exploitant teeltmateriaal op de markt
aanbiedt dat niet in overeenstemming is
met de in artikel 16, lid 2, bedoelde
kwaliteitsvoorschriften of de in artikel 20
bedoelde certificeringsregelingen, is
artikel 26, lid 2, van toepassing.

Or. en
Motivering
De bestaande richtlijnen voorzien niet in de regulering van teeltmateriaal (d.w.z.
teeltmateriaal voor fruitgewassen, sierplanten en groenten). Het is niet altijd duidelijk of de
oogst gedeeltelijk dan wel geheel als teeltmateriaal dient te worden gebruikt of als voedsel of
diervoeder dient te worden verkocht – in dit laatste geval dienen er geen beperkingen te
gelden. Krachtens het evenredigheidsbeginsel mogen beperkende voorschriften niet van
toepassing zijn op de productie van alle soorten teeltmateriaal.

Amendement 280
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 32
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen
Or. en
Motivering

Artikel 32 is door zijn formulering ontoepasbaar; het houdt geen rekening met de bijzondere
kenmerken van mengsels voor wat betreft hun samenstelling. Bij mengsels bestaande uit niet
in de lijst opgenomen soorten leidt dit tot juridische onduidelijkheid.

Amendement 281
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 32
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen
Or. de
Motivering

Deze bevoegdheid gaat zeer ver en kan tot problemen leiden – vooral in verband met de
huidige verschillende omstandigheden in de lidstaten. Er zou met name onduidelijkheid
bestaan omtrent mengsels van geslachten die niet in de communautaire lijst zijn opgenomen.

Amendement 282
Karin Kadenbach, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Marita Ulvskog
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 32 bis
Mengsels
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Mengsels van rassen en/of geslachten en
soorten kunnen onder de volgende
voorwaarden op de markt worden
aangeboden:
a) een officieel etiket mag alleen worden
aangebracht op een mengsel indien alle
ingrediënten van het mengsel eerder zijn
gecertificeerd met een officieel etiket. Alle
overige mengsels, met inbegrip van
diegene die geslachten en soorten
bevatten die niet zijn opgenomen in
bijlage I, worden op de markt aangeboden
als standaardmateriaal;
b) het etiket van het mengsel dient een
lijst met ingrediënten te bevatten, met in
ieder geval de gangbare naam en het
gewichtspercentage van elke ingrediënt.
Or. en
Motivering
Er is een oplossing nodig voor mengsels die niet gecertificeerd zijn met een officieel etiket. Bij
toepassing van dit amendement zal in lijn met voorgaand amendement beter rekening kunnen
worden gehouden met de specifieke kenmerken van mengsels.

Amendement 283
Karin Kadenbach, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Marita Ulvskog
Voorstel voor een verordening
Artikel 33
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen
Or. en
Motivering

Instandhoudingsmengsels zijn bedoeld om de biodiversiteit in stand te houden. Door de
gekozen bewoording kan artikel 33 evenwel onmogelijk worden toegepast, aangezien
instandhoudingsmengsels zo specifiek van karakter zijn. Hierdoor blijft het beoogde doel van
AM\1014646NL.doc
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dit artikel buiten bereik. Het artikel moet dan ook worden geschrapt en volledig herschreven.

Amendement 284
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De bevoegde autoriteiten mogen
toestaan dat mengsels van teeltmateriaal
van in de lijst van bijlage I opgenomen
geslachten of soorten met teeltmateriaal
van niet in de lijst van bijlage I opgenomen
geslachten en soorten geproduceerd en op
de markt aangeboden worden, indien die
mengsels aan onderstaande voorwaarden
voldoen:

1. De bevoegde autoriteiten mogen
toestaan dat mengsels van teeltmateriaal
van in de lijst van bijlage I opgenomen
geslachten of soorten met teeltmateriaal
van niet in de lijst van bijlage I opgenomen
geslachten en soorten geproduceerd en op
de markt aangeboden worden:

Or. en

Amendement 285
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) zij dragen bij tot de instandhouding van
genetische hulpbronnen en het behoud
van het natuurlijk milieu;

Schrappen

Or. en

Amendement 286
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) zij zijn van nature aan een bepaalde
regio (hierna "regio van oorsprong"
genoemd) gebonden. Een dergelijk
mengsel wordt hierna
"instandhoudingsmengsel" genoemd.

Schrappen

Or. en

Amendement 287
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer een bevoegde autoriteit de
productie en het op de markt aanbieden
van een instandhoudingsmengsel toestaat,
identificeert zij de regio van oorsprong
met inachtneming van informatie van
autoriteiten of organisaties op het gebied
van plantaardige genetische hulpbronnen.

Schrappen

Or. en

Amendement 288
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) voorschriften voor de verpakkingen en
recipiënten van een
instandhoudingsmengsel;

c) voorschriften voor de onder lid 1
genoemde bevoegdheid;

Or. en
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Amendement 289
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) etiketteringsvoorschriften voor
instandhoudingsmengsels;

d) voorschriften voor de pakketten en
verpakkingen van mengsels van bijlage I
en soorten die niet in de bijlage zijn
opgenomen;
Or. en

Amendement 290
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) de verplichting van de professionele
exploitanten om verslag te doen van de
productie en het op de markt aanbieden
van instandhoudingsmengsels;

Schrappen

Or. en

Amendement 291
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) de verplichting van de lidstaten om aan
de Commissie verslag uit te brengen over
de toepassing van dit artikel.
PE526.154v02-00
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Or. en

Amendement 292
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 33 bis
Instandhoudingsmengsels
1. Instandhoudingsmengsels mogen
alleen op de markt worden aangeboden
als standaardmateriaal.
2. Ingeval het niet mogelijk is om een
instandhoudingsmengsel op de markt aan
te bieden als standaardmateriaal, dient
een indicatie te worden gegeven van de
natuurlijke omgeving waar het
instandhoudingsmengsel is geoogst. Deze
informatie bevat ten minste:
a) de datum en plaats van oogsten; en
b) om welke plantensamenlevingen het
gaat.
Or. en
Motivering

Net als bij het voorgaande amendement moet er ook een nieuw artikel 33 worden opgesteld.
De specifieke eigenschappen en het doel van het instandhoudingsmengsel worden behandeld
in artikel 33.

Amendement 293
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – letter b

AM\1014646NL.doc

11/111

PE526.154v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de met de voorgestelde tests en proeven
nagestreefde doelstellingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 294
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de plaatsen waar de tests en proeven
zullen worden uitgevoerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 295
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de procedure voor instandhouding van
het ras;

Schrappen

Or. en

Amendement 296
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 6 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) de kwaliteitsvereisten voor
teeltmateriaal dat onder deze bepalingen
op de markt wordt aangeboden;
Or. en
Motivering

De kwaliteit van het teeltmateriaal dat onder deze bepalingen op de markt wordt aangeboden,
moet toereikend zijn.

Amendement 297
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 36
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen
Or. en
Motivering

Deze schrapping komt overeen met de toevoeging van artikel 15 bis.

Amendement 298
Satu Hassi
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het wordt in kleine hoeveelheden op
markt aangeboden door personen die geen
professionele exploitanten zijn, of door
professionele exploitanten die niet meer
AM\1014646NL.doc

a) het wordt in eerste instantie in kleine
hoeveelheden op de markt gebracht door
personen die geen professionele
exploitanten zijn, of door professionele
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exploitanten die binnen één seizoen
gebruik maken van een gebied voor de
productie van teeltmateriaal dat niet
groter is dan het gebied dat wordt
gedefinieerd in artikel 8, lid 2 van
Verordening (EEG) nr. 1765/9221c op de
laatste dag van de geldigheid daarvan, en
niet kleiner is dan 5 ha;

dan tien personeelsleden in dienst hebben
en wier jaaromzet of balanstotaal niet
meer dan 2 miljoen EUR bedraagt;

21c

PB L 181 van 1.7.1992, blz. 12-20.
Or. en

Motivering
Bij het definiëren van het nichemarktmateriaal op basis van het aantal personeelsleden en de
jaaromzet wordt geen rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de lidstaten.
Daarom is als haalbare definitie van "kleine producenten" de definitie ingevoegd van
artikel 8, lid 2 van Verordening (EG) nr. 1765/92 (Verordening tot instelling van een
steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen), dat de grootte van het
productiegebied betreft. Ook moet het voor detailhandelaars mogelijk zijn om
nichemarktmateriaal te verkopen.

Amendement 299
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het wordt in kleine hoeveelheden op
markt aangeboden door personen die geen
professionele exploitanten zijn, of door
professionele exploitanten die niet meer
dan tien personeelsleden in dienst hebben
en wier jaaromzet of balanstotaal niet meer
dan 2 miljoen EUR bedraagt;

a) het wordt in kleine hoeveelheden
geproduceerd door personen die geen
professionele exploitanten zijn, of door
professionele exploitanten wier jaaromzet
of balanstotaal niet meer dan 2 miljoen
EUR bedraagt;

Or. en
Motivering
Artikel 36 is aan de belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld gepresenteerd als
een tegemoetkoming aan de agriculturele diversiteit. Kwantitatieve beperkingen vormen
PE526.154v02-00
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echter een obstakel om biodiversiteit te bereiken, omdat de niche reeds is gedefinieerd door
de grootte van de exploitant. Bovendien kan het verbouwen van zeldzame planten
arbeidsintensief zijn en zijn er vaak meer dan tien medewerkers voor vereist. Tot slot, maar
daarom niet minder belangrijk, wordt het beperken van de grootte van exploitanten gekoppeld
aan de productie, niet aan de handel.

Amendement 300
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het wordt in kleine hoeveelheden op
markt aangeboden door personen die geen
professionele exploitanten zijn, of door
professionele exploitanten die niet meer
dan tien personeelsleden in dienst hebben
en wier jaaromzet of balanstotaal niet meer
dan 2 miljoen EUR bedraagt;

a) het wordt op de markt aangeboden door
personen die geen professionele
exploitanten zijn, of door professionele
exploitanten wier jaaromzet of balanstotaal
niet meer dan 2 miljoen EUR bedraagt;

Or. de

Amendement 301
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het wordt in kleine hoeveelheden op
markt aangeboden door personen die geen
professionele exploitanten zijn, of door
professionele exploitanten die niet meer
dan tien personeelsleden in dienst hebben
en wier jaaromzet of balanstotaal niet meer
dan 2 miljoen EUR bedraagt;

a) het wordt in kleine hoeveelheden op de
markt aangeboden door personen die geen
professionele exploitanten zijn, of door
professionele exploitanten die niet meer
dan tien personeelsleden in dienst hebben,
wier jaaromzet of balanstotaal niet meer
dan 2 miljoen EUR bedraagt en die niet
direct of indirect afhankelijk zijn van een
professionele exploitant wiens jaaromzet
of balanstotaal, opgeteld bij die van eerst
genoemde, niet meer dan 2 miljoen EUR
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bedraagt.
In afwijking van letter a) kunnen
verenigingen en organisaties zonder
winstoogmerk die als wettelijk doel de
instandhouding en bevordering van de
diversiteit van plantaardige genetische
hulpbronnen hebben en wier jaaromzet of
balanstotaal niet meer dan 2 miljoen EUR
bedraagt, ook nichemateriaal op de markt
aanbieden als zij meer dan tien
personeelsleden in dienst hebben.
Or. en

Amendement 302
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) het voldoet aan de bepalingen van
Titel III van deze verordening.
Or. en
Motivering

Amendement 303
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) het vrijelijk kan worden
gereproduceerd;
Or. en
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Amendement 304
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b ter) het is verkregen, geselecteerd en
vermenigvuldigd op basis van traditionele
kweekmethoden waarbij de natuurlijke
kruisingsbarrières worden gerespecteerd.
Or. en

Amendement 305
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen waarin voor de
productie en het op de markt aanbieden
van materiaal voor nichemarkten van
bepaalde geslachten of soorten het
volgende wordt vastgesteld:

Schrappen

a) de maximumomvang van
verpakkingen, recipiënten of bundels;
b) voorschriften inzake traceerbaarheid,
partijen en etikettering van het betrokken
materiaal voor nichemarkten;
c) voorschriften voor het op de markt
aanbieden.
Or. en

AM\1014646NL.doc
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Motivering
Dit artikel dient schijnbaar ter bescherming van exploitanten die worden bedreigd door de
grote industrie en die worden onderdrukt door de huidige wetweging. Het concept van
nichemarktmateriaal kan echter aan de hand van gedelegeerde handelingen eenvoudig
onschadelijk worden gemaakt. Daarom moet de mogelijkheid om de voorschriften met
betrekking tot nichemarktmateriaal stringenter te maken, worden verwijderd. Om die reden
mag het de Commissie niet zijn toegestaan artikel 36 uit te hollen via een gedelegeerde
handeling.

Amendement 306
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen waarin voor de
productie en het op de markt aanbieden van
materiaal voor nichemarkten van bepaalde
geslachten of soorten het volgende wordt
vastgesteld:

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen waarin voor de
productie en het op de markt aanbieden van
materiaal voor nichemarkten het volgende
wordt vastgesteld:

Or. en

Amendement 307
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de maximumomvang van verpakkingen,
recipiënten of bundels;

a) de maximumomvang van verpakkingen,
recipiënten of bundels, in verhouding tot
de behoeften van professionele en nietprofessionele landbouwers die er gebruik
van kunnen maken;
Or. en
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Amendement 308
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 3 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) voorschriften inzake traceerbaarheid,
partijen en etikettering van het betrokken
materiaal voor nichemarkten;

b) voorschriften inzake traceerbaarheid,
partijen en etikettering van het betrokken
materiaal voor nichemarkten, met inbegrip
van indicaties voor de uiteindelijke koper
inzake de herkomst van het ras en de
productieplaats en het productiejaar van
elke verkochte partij;
Or. en

Amendement 309
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
c bis) voorschriften inzake de
informatievoorziening over de
gehanteerde
vermenigvuldigingsprocessen.
Or. en

Amendement 310
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om eventuele tijdelijke moeilijkheden bij
de algemene voorziening met
teeltmateriaal in een lidstaat te
ondervangen, mag de bevoegde autoriteit
van de betrokken lidstaat toestemming
verlenen voor het op de markt aanbieden
van zaad met een verlaagde kiemkracht,
mits die kiemkracht minder dan 5 % lager
is dan de krachtens artikel 16, lid 2,
voorgeschreven kiemkracht.

Om eventuele tijdelijke moeilijkheden bij
de algemene voorziening met
teeltmateriaal in een lidstaat te
ondervangen, mag de bevoegde autoriteit
van de betrokken lidstaat toestemming
verlenen voor het op de markt aanbieden
van zaad met een verlaagde kiemkracht,
mits die kiemkracht minder dan 10 % lager
is dan de krachtens artikel 16, lid 2,
voorgeschreven kiemkracht.
Or. en

Motivering
De kiemkracht moet worden aangepast zodat deze goed kan reageren op gevallen van
voorzieningsmoeilijkheden.

Amendement 311
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. Om eventuele tijdelijke
moeilijkheden bij de algemene
voorziening met teeltmateriaal in een
lidstaat te ondervangen, mag de bevoegde
autoriteit van de betrokken lidstaat
toestemming verlenen voor het op de
markt aanbieden van teeltmateriaal dat
voldoet aan minder strenge
kwaliteitsvoorschriften, afgezien van de in
lid 1 bedoelde minder strenge
voorschriften inzake kiemkracht, dan de
krachtens artikel 16, lid 2, geldende
kwaliteitsvoorschriften.
Die toestemming wordt naar aanleiding
van een door de betrokken professionele
exploitant ingediend, met redenen
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omkleed verzoek verleend voor een
bepaalde tijdsduur van maximaal vier
maanden, terwijl de invoer van zaden uit
de resterende lidstaten moet worden
opgenomen op de bijbehorende nationale
lijst van die lidstaat.
Krachtens dit lid op de markt aangeboden
teeltmateriaal wordt voorzien van een
bruin etiket. Hierop wordt vermeld dat het
desbetreffende teeltmateriaal voldoet aan
minder strenge kwaliteitsvoorschriften
dan bedoeld in artikel 16, lid 2.
Or. en
Motivering
Om te zorgen voor een toereikende voorziening van plantenrassen voor de kweek binnen een
individuele lidstaat, kunnen ten tijde van een ernstig gebrek aan voorraad op verzoek van die
lidstaat bepaalde aspecten van het certificeringsproces worden weggelaten.

Amendement 312
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Teeltmateriaal als bedoeld in lid 1 mag
slechts eenmaal door een professionele
exploitant aan een andere professionele
exploitant op de markt worden aangeboden
en niet verder aan enige andere persoon
worden overgedragen.

2. Teeltmateriaal als bedoeld in lid 1 mag
op de markt worden aangeboden door een
exploitant die bevoegd is op grond van
artikel 23 of die onder het officiële
toezicht staat van de bevoegde autoriteit.

Or. en
Motivering
Dit lid zou de toegang van landbouwers tot teeltmateriaal kunnen beperken. Daarom moet het
zodanig worden gewijzigd dat dit wordt voorkomen.
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Amendement 313
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De bevoegde autoriteiten mogen
toestemming verlenen voor het gedurende
een bepaalde periode op de markt
aanbieden van zaad als prebasismateriaal,
basismateriaal of gecertificeerd materiaal
nog voordat de overeenstemming daarvan
met de krachtens artikel 16, lid 2,
vastgestelde voorschriften inzake
kiemkracht is bevestigd, als dit nodig
geacht wordt om het zaad snel op de markt
te kunnen aanbieden.

1. Professionele exploitanten mogen
gedurende een bepaalde periode op de
markt zaad aanbieden als
prebasismateriaal, basismateriaal of
gecertificeerd materiaal nog voordat de
overeenstemming daarvan met de
krachtens artikel 16, lid 2, vastgestelde
voorschriften inzake kiemkracht is
bevestigd, als dit nodig geacht wordt om
het zaad snel op de markt te kunnen
aanbieden.
Or. en

Motivering
Voor het op de markt aanbieden van zaden waarvan de kiemkracht nog niet is bevestigd, moet
geen voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteiten worden vereist.

Amendement 314
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Zaad als bedoeld in lid 1 mag slechts
eenmaal door een professionele exploitant
aan een andere professionele exploitant
op de markt worden aangeboden en niet
verder aan enige andere persoon worden
overgedragen, op basis van een voorlopig
analyserapport betreffende de kiemkracht.

2. Zaad als bedoeld in lid 1 mag op de
markt worden aangeboden op basis van een
voorlopig analyserapport betreffende de
kiemkracht.

Or. en
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Motivering
Deze zaden moeten ook kunnen worden overgedragen aan diverse professionele exploitanten.

Amendement 315
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 40 bis
Onderhoud van een eerlijke nationale
markt
Lidstaten mogen in de volgende situaties
door middel van nationale wetgeving
noodmaatregelen nemen:
1. er zijn maatregelen nodig om te zorgen
voor evenredigheid en subsidiariteit;
2. er zijn maatregelen nodig om te zorgen
dat er zeldzaam en traditioneel
teeltmateriaal op de markt wordt
aangeboden;
3. er zijn maatregelen nodig om het milieu
of de aanwezigheid van agriculturele
biodiversiteit te beschermen;
4. er zijn maatregelen nodig om inheemse
rechten en traditionele levensstijlen te
beschermen.
De lidstaten stellen de Commissie en de
andere lidstaten in kennis van elke
krachtens dit artikel genomen maatregel.
Or. en
Motivering

In elk Europees land is de zaadmarkt weer anders. Dit voorstel is toegespitst op lidstaten met
een ver ontwikkelde zaadindustrie. De grote industrie profiteert van de voorgestelde
regelgeving, terwijl de spaarzame afwijkingen die specifiek gericht zijn op microondernemingen, deze laatste niet in staat stellen te groeien. Landen met een minder
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ontwikkelde zaadindustrie moeten de gelegenheid krijgen deze wetgeving aan te passen aan
hun nationale situatie.

Amendement 316
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 41
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen
Or. en
Motivering

Dit artikel is problematisch: het verleent de Commissie totale bevoegdheid om de keuzen van
lidstaten terzijde te schuiven. Gevallen waarin lidstaten actie kunnen ondernemen op hun
eigen grondgebied zijn daarentegen ambigu. Dit artikel moet worden geschrapt.

Amendement 317
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. De voorschriften van deze
verordening zijn niet van toepassing op
kleine professionele exploitanten en
bedrijven die op lokale markten actief
zijn.
Or. de

Amendement 318
Satu Hassi, Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 42 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 42 bis
Lokaal verkeer
Kleine producenten die teeltmateriaal
voor enkel lokaal verkeer op de markt
aanbieden, worden uitgesloten van de
verplichtingen krachtens deze wetgeving.
Or. en
Motivering

Het voorstel heeft tot doel te garanderen dat teeltmateriaal traceerbaar is. Dit kan op lokaal
niveau, waar teeltmateriaal direct wordt verkocht, eenvoudig worden bereikt. In de meest
recente richtlijn (2008/90 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van
fruitgewassen) is voorzien in een afwijking voor lokaal verkeer van teeltmateriaal. Deze
afwijking is in het huidige voorstel weggelaten. Dit is niet evenredig. Derhalve moet lokaal
verkeer alsnog worden uitgesloten van het toepassingsbereik van deze
teeltmateriaalwetgeving.

Amendement 319
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 43
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 43

Schrappen

Invoer op grond van EUgelijkwaardigheid
Teeltmateriaal mag alleen uit derde
landen worden ingevoerd als krachtens
artikel 44 is vastgesteld dat het voldoet
aan voorschriften die gelijkwaardig zijn
aan de voorschriften die gelden voor
teeltmateriaal dat in de Unie
geproduceerd en op de markt aangeboden
wordt.
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Or. en
Motivering
Dit artikel vraagt er uit hoofde van de gelijkwaardigheidsregeling feitelijk om dat de EUwetgeving naar derde landen wordt geëxporteerd. In ontwikkelingslanden, waar de zaden van
landbouwers een cruciale rol spelen voor de lokale voedselsystemen, zou een dergelijke
teeltmateriaalwetgeving schadelijk werken voor de traditionele landbouwsystemen, die 70 %
van de wereldbevolking voeden. Van derde landen mag niet geëist worden dat zij kostbare
regelingen invoeren om teeltmateriaal naar de EU te kunnen exporteren. Het volstaat dat de
productkwaliteit voldoet aan de vereisten van het importerende blok, de EU.

Amendement 320
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teeltmateriaal mag alleen uit derde landen
worden ingevoerd als krachtens artikel 44
is vastgesteld dat het voldoet aan
voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de
voorschriften die gelden voor
teeltmateriaal dat in de Unie geproduceerd
en op de markt aangeboden wordt.

Teeltmateriaal mag alleen uit derde landen
worden ingevoerd, die voldoen aan
voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de
voorschriften die gelden voor
teeltmateriaal dat in de Unie geproduceerd
en op de markt aangeboden wordt.
Invoervoorschriften
De invoer van teeltmateriaal naar de Unie
wordt niet verboden of beperkt, behalve in
de volgende gevallen:
a) het in te voeren teeltmateriaal of een
partij daarvan voldoet niet aan de
voorschriften van deze verordening voor
de respectieve soorten, categorieën en
types teeltmateriaal;
b) het is verboden op grond van een
bestaande handelsovereenkomst;
c) de invoer is uitdrukkelijk verboden op
grond van overige EU-wetgeving.
d) er bestaat een aantoonbaar risico met
betrekking tot plantziekten, invasieve
soorten of overige fytosanitaire risico's die
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nog niet aanwezig en vastgesteld zijn in de
Unie;
e) er bestaat een aantoonbaar risico op
consumentenfraude;
f) het teeltmateriaal wordt op de markt
aangeboden tegen een gesubsidieerde
prijs of tegen een prijs die zo laag is dat er
sprake is van dumping, en de totale
handelswaarde bedraagt meer dan
1 miljoen EUR.
Or. en

Amendement 321
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 43 bis
Invoervoorschriften
De invoer van teeltmateriaal naar de Unie
wordt niet verboden of beperkt, behalve in
de volgende gevallen:
a) het is verboden op grond van een
bestaande handelsovereenkomst;
b) de invoer is uitdrukkelijk verboden op
grond van overige EU-wetgeving;
c) er bestaat een aantoonbaar risico met
betrekking tot plantziekten, invasieve
soorten of overige fytosanitaire risico's die
nog niet aanwezig en vastgesteld zijn in de
Unie;
d) er bestaat een aantoonbaar risico op
consumentenfraude;
e) het teeltmateriaal wordt op de markt
aangeboden tegen een gesubsidieerde
prijs of tegen een prijs die zo laag is dat er
sprake is van dumping, en de totale
handelswaarde bedraagt meer dan
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1 miljoen EUR;
f) het in te voeren teeltmateriaal of een
partij daarvan voldoet niet aan de
voorschriften van deze verordening voor
de respectieve soorten, categorieën en
types teeltmateriaal.
Or. en
Motivering
Overeenkomstig het eerdere amendement op artikel 43 is het nodig om de nodige
voorwaarden op te nemen voor veilige, eerlijke en wetmatige invoer van teeltmateriaal naar
de Unie. Daarom moet de invoer van al het veilig, eerlijk en wetmatig teeltmateriaal mogelijk
zijn.

Amendement 322
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie mag door middel van
uitvoeringshandelingen besluiten of in een
derde land, of bepaalde gebieden van een
derde land, geproduceerd teeltmateriaal
van specifieke geslachten, soorten of
categorieën voldoet aan voorschriften die
gelijkwaardig zijn aan de voorschriften die
gelden voor teeltmateriaal dat in de Unie
geproduceerd en op de markt aangeboden
is, aan de hand van:

Door middel van de gewone
wetgevingprocedure besluiten de Raad en
het Parlement of in een derde land, of
bepaalde gebieden van een derde land,
geproduceerd teeltmateriaal van specifieke
geslachten, soorten of categorieën voldoet
aan voorschriften die gelijkwaardig zijn
aan de voorschriften die gelden voor
teeltmateriaal dat in de Unie geproduceerd
en op de markt aangeboden is, aan de hand
van:
Or. de

Motivering
Of in een derde land geproduceerd teeltmateriaal aan de Europese voorschriften voldoet,
moet worden vastgesteld door de lidstaten en het Parlement. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de specifieke nationale bepalingen.
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Amendement 323
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Indien de uitvoer van teeltmateriaal
naar een derde land niet valt onder een
overeenkomst met een derde land en
evenmin onder de regelgeving van het
derde land waarnaar het teeltmateriaal
wordt uitgevoerd, zijn de voorschriften
voor de productie en het op de markt
aanbieden van teeltmateriaal op het
grondgebied van de Unie, zoals vervat in
de artikelen 13 tot en met 42, van
toepassing.

Schrappen

Or. en
Motivering
Export wordt nooit beheerst door de bestaande wetgeving: artikel 46 is een nieuwe maatregel
en de voorgestelde verordening gaat derhalve eens te meer het toepassingsbereik te buiten
van de richtlijnen die zij zou moeten vervangen.

Amendement 324
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze titel is van toepassing op de productie
en het op de markt aanbieden van
teeltmateriaal van geslachten en soorten die
niet in de lijst van bijlage I zijn
opgenomen.

Deze titel is van toepassing op de productie
en het op de markt aanbieden van
teeltmateriaal:

a) van geslachten en soorten die niet in de
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lijst van bijlage I zijn opgenomen;
b) van soorten die zijn opgenomen in
bijlage I en die in kleine hoeveelheden op
de markt worden aangeboden aan nietprofessionele eindgebruikers;
c) van soorten die zijn opgenomen in
bijlage I en die uitsluitend voor
sierdoeleinden op de markt worden
aangeboden.
Or. en
Motivering
Overeenkomstig de wijzigingen aan artikel 11, dient teeltmateriaal dat wordt verkocht voor
sierdoeleinden en teeltmateriaal dat wordt verkocht aan niet-professionele eindgebruikers te
worden uitgesloten van de controles in Titel II, en te vallen onder Titel II.

Amendement 325
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze titel is van toepassing op de
productie en het op de markt aanbieden
van teeltmateriaal van geslachten en
soorten die niet in de lijst van bijlage I zijn
opgenomen.

Deze titel is van toepassing op het op de
markt aanbieden van teeltmateriaal van
geslachten en soorten die niet in de lijst
van bijlage I zijn opgenomen en op de
bepalingen van artikel 14, lid 3
(heterogeen materiaal), artikel 36
(nichemarkten) en artikel 57 (registratie
onder een officieel erkende beschrijving).
Or. en

Motivering
De etiketteringscriteria voor standaardmateriaal zijn te streng voor kleine actoren en hun
teeltmateriaal. In titel III zijn meer passende criteria vastgelegd, die zorgen voor een betere
naleving voor nichemarkten, heterogeen materiaal en registratie onder een officieel erkende
beschrijving. Heterogeen materiaal, nichemarkten en zaden die zijn geregistreerd onder een
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officieel erkende beschrijving en die de biodiversiteit beschermen en het bestaan van kleine
actoren veilig stellen, dienen aan de basisvereisten te voldoen. Deze moeten dan ook onder
deze titel vallen.

Amendement 326
Linda McAvan
Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Deze titel is ook van toepassing op
teeltmateriaal van de geslachten en
soorten die zijn opgenomen in bijlage I,
wanneer het materiaal:
- op de markt wordt aangeboden voor
sierdoeleinden, of
- bedoeld is voor de verkoop aan
hobbytuinders.
Or. en
Motivering

Teeltmateriaal dat op de markt wordt aangeboden voor sierdoeleinden en teeltmateriaal dat
bedoeld is voor de verkoop aan hobbytuinders moeten niet op dezelfde wijze worden
gereguleerd als zaden voor de commerciële landbouw. Deze moeten derhalve worden
uitgesloten van de controles op grond van titel II en vallen onder de toepassing van de
bepalingen van titel III, die voorzien in consumentenbescherming.

Amendement 327
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) in het geval van zaad moet dit voldoende
kiemkracht hebben, in overeenstemming
met de betrokken geslachten en soorten,

c) in het geval van zaad moet dit voldoende
kiemkracht hebben, in overeenstemming
met de betrokken geslachten en soorten,
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zodat er na het zaaien voldoende planten
per oppervlakte-eenheid uit groeien en bij
de productie een maximale opbrengst en
kwaliteit worden verkregen;

zodat er na het zaaien voldoende planten
per oppervlakte-eenheid uit groeien en bij
de productie een toereikende opbrengst en
kwaliteit worden verkregen;
Or. en

Motivering
Maximale opbrengst is altijd moeilijk te beoordelen en te verwezenlijken. Bovendien heeft de
maximale opbrengst een maximaal effect op het milieu. "Toereikende opbrengst" is een
toestand die beter kan worden bereikt. Bovendien omvat het ook andere doelstellingen dan
alleen maar opbrengst.

Amendement 328
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De overeenstemming met de in lid 1,
onder a) tot en met e), genoemde
voorschriften wordt beoordeeld in het
licht van de toepasselijke internationale
aanbevelingen inzake normen:

Schrappen

a) de "Seed Scheme Rules and
Regulations" van de OESO;
b) de normen voor pootaardappelen van
de VN/ECE;
c) de voorschriften voor bemonstering en
tests van de International Seed Testing
Association (ISTA) voor de betrokken
geslachten en soorten;
d) de voorschriften van de EPPO.
Or. en
Motivering
De leden 2 en 3 van artikel 48 verwijzen naar industriële standaarden die alleen zinnig zijn
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voor de geslachten en soorten van bijlage I en zouden schadelijke gevolgen hebben voor
soorten die niet in bijlage I zijn opgenomen. Deze verwijzingen zijn niet evenredig.

Amendement 329
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Indien voor de betrokken geslachten of
soorten geen internationale
aanbevelingen inzake normen bestaan,
wordt de overeenstemming met lid 1,
onder a), tot en met e), beoordeeld in het
licht van de desbetreffende nationale
normen van de lidstaten, indien het
teeltmateriaal voor het eerst op de markt
wordt aangeboden.

Schrappen

Or. en
Motivering
De leden 2 en 3 van artikel 48 verwijzen naar industriële standaarden die alleen zinnig zijn
voor de geslachten en soorten van bijlage I en zouden schadelijke gevolgen hebben voor
soorten die niet in bijlage I zijn opgenomen. Deze verwijzingen zijn niet evenredig.

Amendement 330
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
5 bis. Indien het desbetreffende
teeltmateriaal niet meer omvat dan wat
doorgaans nodig is om één hectare te
verbouwen, is het teeltmateriaal
vrijgesteld van de etiketteringsvereisten
die zijn vastgelegd in dit artikel.
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Or. en
Motivering
Exploitanten die teeltmateriaal produceren van soorten die niet in bijlage I zijn opgenomen,
in een hoeveelheid die minder is dan wat doorgaans vereist is voor het verbouwen van één
hectare, moeten niet gedwongen worden te voldoen aan de gedetailleerde
etiketteringsvereisten.

Amendement 331
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 50
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 50

Schrappen

Op de markt aanbieden onder verwijzing
naar rassen
1. Teeltmateriaal mag alleen onder
verwijzing naar een ras op de markt
aangeboden worden in de volgende
gevallen:
a) het ras is wettelijk beschermd uit
hoofde van een kwekersrecht
overeenkomstig Verordening (EG) nr.
2100/94 of nationale bepalingen;
b) het ras is geregistreerd in een nationaal
rassenregister als bedoeld in artikel 51 of
in het in artikel 52 bedoelde EUrassenregister;
c) het ras is met een officiële of officieel
erkende beschrijving en een benaming
opgenomen in een andere publieke of
private lijst.
2. Teeltmateriaal dat krachtens lid 1,
onder a) of b), op de markt wordt
aangeboden, heeft in alle lidstaten
dezelfde rasbenaming.
Indien het ras niet door een kwekersrecht
wordt beschermd of krachtens titel IV
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geregistreerd is, zoals bedoeld in lid 1,
onder a) respectievelijk b), maar met een
officiële of officieel erkende beschrijving
en een rasbenaming is opgenomen in een
publieke of private lijst als bedoeld in
lid 1, onder b) en c), mag de professionele
exploitant het Bureau om advies vragen
betreffende de geschiktheid van de
benaming in de zin van artikel 64. Naar
aanleiding van dat verzoek doet het
Bureau de aanvrager een aanbeveling
inzake de geschiktheid van de
rasbenaming, zoals door de aanvrager
verzocht, met inachtneming van de
voorschriften van artikel 64.
Or. en
Motivering
In dit artikel wordt bepaald dat alleen teeltmateriaal van een geregistreerd ras op de markt
kan worden aangeboden onder verwijzing naar een rasbenaming. Dit betekent dat
teeltmateriaal van niet in bijlage I opgenomen soorten niet kan worden verkocht, tenzij deze
zijn geregistreerd. Daarom moet al het teeltmateriaal van niet in bijlage I opgenomen soorten
een rasbenaming mogen hebben zonder geregistreerd te hoeven zijn, zodat buitensporige
bureaucratie en extra kosten worden voorkomen.

Amendement 332
João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie
Voorstel voor een verordening
Artikel 50
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 50

Schrappen

Op de markt aanbieden onder verwijzing
naar rassen
1. Teeltmateriaal mag alleen onder
verwijzing naar een ras op de markt
aangeboden worden in de volgende
gevallen:
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a) het ras is wettelijk beschermd uit
hoofde van een kwekersrecht
overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 2100/94 of nationale bepalingen;
b) het ras is geregistreerd in een nationaal
rassenregister als bedoeld in artikel 51 of
in het in artikel 52 bedoelde EUrassenregister;
c) het ras is met een officiële of officieel
erkende beschrijving en een benaming
opgenomen in een andere publieke of
private lijst.
2. Teeltmateriaal dat krachtens lid 1,
onder a) of b), op de markt wordt
aangeboden, heeft in alle lidstaten
dezelfde rasbenaming.
Indien het ras niet door een kwekersrecht
wordt beschermd of krachtens titel IV
geregistreerd is, zoals bedoeld in lid 1,
onder a) respectievelijk b), maar met een
officiële of officieel erkende beschrijving
en een rasbenaming is opgenomen in een
publieke of private lijst als bedoeld in
lid 1, onder b) en c), mag de professionele
exploitant het Bureau om advies vragen
betreffende de geschiktheid van de
benaming in de zin van artikel 64. Naar
aanleiding van dat verzoek doet het
Bureau de aanvrager een aanbeveling
inzake de geschiktheid van de
rasbenaming, zoals door de aanvrager
verzocht, met inachtneming van de
voorschriften van artikel 64.
Or. pt

Amendement 333
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) het ras is met een officiële of officieel
erkende beschrijving en een benaming
opgenomen in een andere publieke of
private lijst.

c) de professionele exploitant die
materiaal op de markt aanbiedt, biedt
voldoende zekerheid betreffende de
identiteit en de benaming van het ras door
middel van informatie in een andere
publieke of private lijst en traceerbaarheid
van voorafgaande
vermenigvuldigingscycli;
Or. en

Amendement 334
Linda McAvan
Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) het ras is met een officiële of officieel
erkende beschrijving en een benaming
opgenomen in een andere publieke of
private lijst.

c) de professionele exploitant biedt
voldoende zekerheid betreffende de
identiteit en de benaming van het ras door
middel van informatie in een andere
publieke of private lijst en traceerbaarheid
van voorafgaande
vermenigvuldigingscycli;
Or. en
Motivering

De wijziging van de Commissie voor teeltmateriaal van siergewassen kan een financiële
belasting voor plantencultivars vormen, hetgeen leidt tot minder siergewassen op de markt en
dus tot minder keuzevrijheid voor de consument en een daling van de biodiversiteit. Er zijn
geen tekenen van ontevredenheid onder consumenten op de markt voor siergewassen en er is
geen bewijs voor de noodzaak van meer regelgeving. Daarom moet de wijziging worden
herroepen.

Amendement 335
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
c bis) er kan worden aangetoond dat het
ras bij consumenten algemeen bekend is
door openbare informatie.
Or. en
Motivering

Een officieel erkende omschrijving brengt in dit geval een stijging van de kosten met zich mee
zonder een overeenkomstig voordeel voor de consument.

Amendement 336
Linda McAvan
Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
c bis) het betrokken ras is bij
consumenten algemeen bekend door
openbare informatie.
Or. en
Motivering

De wijziging van de Commissie voor teeltmateriaal van siergewassen kan een financiële
belasting voor plantencultivars vormen, hetgeen leidt tot minder siergewassen op de markt en
dus tot minder keuzevrijheid voor de consument en daling van de biodiversiteit. Er zijn geen
tekenen van ontevredenheid onder consumenten op de markt voor siergewassen en er is geen
bewijs voor de noodzaak van meer regelgeving. Daarom moet de wijziging worden
herroepen.

Amendement 337
James Nicholson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien het ras niet door een kwekersrecht
wordt beschermd of krachtens titel IV
geregistreerd is, zoals bedoeld in lid 1,
onder a) respectievelijk b), maar met een
officiële of officieel erkende beschrijving
en een rasbenaming is opgenomen in een
publieke of private lijst als bedoeld in lid 1,
onder b) en c), mag de professionele
exploitant het Bureau om advies vragen
betreffende de geschiktheid van de
benaming in de zin van artikel 64. Naar
aanleiding van dat verzoek doet het Bureau
de aanvrager een aanbeveling inzake de
geschiktheid van de rasbenaming, zoals
door de aanvrager verzocht, met
inachtneming van de voorschriften van
artikel 64.

Indien het ras niet door een kwekersrecht
wordt beschermd of krachtens titel IV
geregistreerd is, zoals bedoeld in lid 1,
onder a) respectievelijk b), maar is
opgenomen in een publieke of private lijst
als bedoeld in lid 1, onder c), mag de
professionele exploitant het Bureau om
advies vragen betreffende de geschiktheid
van de benaming in de zin van artikel 64.
Naar aanleiding van dat verzoek doet het
Bureau de aanvrager een aanbeveling
inzake de geschiktheid van de
rasbenaming, zoals door de aanvrager
verzocht, met inachtneming van de
voorschriften van artikel 64.

Or. en
Motivering
Een officieel erkende beschrijving is een te strenge vereiste, waardoor de kosten onnodig
zullen stijgen zonder dat dit de consument voordeel oplevert. Door de vervanger van c)
worden de huidige vereisten bijgewerkt door de invoering van zekerheid door middel van
traceerbaarheid, waarbij de producent verantwoordelijk is voor de identiteit van het ras.
Onder de nieuwe d) wordt het begrip "algemeen bekend" opnieuw ingevoerd, conform de
huidige wetgeving, en wordt de betekenis uitgelegd.

Amendement 338
Linda McAvan
Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien het ras niet door een kwekersrecht
wordt beschermd of krachtens titel IV
geregistreerd is, zoals bedoeld in lid 1,
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onder a) respectievelijk b), maar met een
officiële of officieel erkende beschrijving
en een rasbenaming is opgenomen in een
publieke of private lijst als bedoeld in lid 1,
onder b) en c), mag de professionele
exploitant het Bureau om advies vragen
betreffende de geschiktheid van de
benaming in de zin van artikel 64. Naar
aanleiding van dat verzoek doet het Bureau
de aanvrager een aanbeveling inzake de
geschiktheid van de rasbenaming, zoals
door de aanvrager verzocht, met
inachtneming van de voorschriften van
artikel 64.

onder a) respectievelijk b), maar is
opgenomen in een publieke of private lijst
als bedoeld in lid 1, onder c), mag de
professionele exploitant het Bureau om
advies vragen betreffende de geschiktheid
van de benaming in de zin van artikel 64.
Naar aanleiding van dat verzoek doet het
Bureau de aanvrager een aanbeveling
inzake de geschiktheid van de
rasbenaming, zoals door de aanvrager
verzocht, met inachtneming van de
voorschriften van artikel 64.

Or. en
Motivering
De wijziging van de Commissie voor teeltmateriaal van siergewassen kan een financiële
belasting voor plantencultivars vormen, hetgeen leidt tot minder siergewassen op de markt en
dus tot minder keuzevrijheid voor de consument en daling van de biodiversiteit. Er zijn geen
tekenen van ontevredenheid onder consumenten op de markt voor siergewassen en er is geen
bewijs voor de noodzaak van meer regelgeving. Daarom moet de wijziging worden
herroepen.

Amendement 339
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen de vorm van de
nationale rassenregisters vast. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 141, lid 3, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en
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Motivering
Dit lid kan wijzigingen in reeds goed functionerende nationale systemen vergen, hetgeen niet
kosteneffectief is. De vaststelling van een vorm voor de uitwisseling van gegevens volstaat.
Artikel 51, lid 2, wordt geschrapt.

Amendement 340
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Richard Seeber, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. 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 341
Christa Klaß
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) het registratietype: officiële
beschrijving of officieel erkende
beschrijving;
Or. de
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Motivering
Met het oog op de vereenvoudiging en traceerbaarheid moet heterogeen materiaal na een
vereenvoudigde procedure worden toegelaten en moet worden voldaan aan speciale
voorschriften voor het in de handel brengen hiervan.

Amendement 342
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) de methode volgens welke het ras is
gekweekt; indien van toepassing, een
verklaring dat het ras wordt beschermd
door rechten van plantenkwekers of enige
andere vorm van intellectueeleigendomsrecht; al deze gegevens worden
ter beschikking van het publiek gesteld;
Or. en

Amendement 343
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter b ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b ter) indien van toepassing, de
vermelding van de oorsprong van het
gebruikte genetisch materiaal en gegevens
die vereist zijn krachtens de verordening
(EU) inzake toegang tot genetische
rijkdommen en de eerlijke en billijke
verdeling van de voordelen die
voortvloeien uit het gebruik ervan in de
Unie [xxx]21d;
21d

PB …
Or. en
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Motivering
De Europese Unie en de lidstaten hebben het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische
bronnen voor voedsel en landbouw goedgekeurd en brengen momenteel het Protocol van
Nagoya ten uitvoer. Hiertoe moet elk in de registers opgenomen ras aan de vereisten van deze
internationale verdragen voldoen met betrekking tot toegang en het delen van de voordelen.

Amendement 344
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de naam en in voorkomend geval het
referentienummer van de aanvrager;

c) de naam en in voorkomend geval het
referentienummer van de kweker;
Or. it
Motivering

Door de term "kweker" te gebruiken wordt er een functioneel verband gelegd met het ras.

Amendement 345
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de datum waarop de geldigheid van de
registratie verloopt;

Schrappen

Or. it
Motivering
De datum waarop de geldigheid verloopt, voegt niets toe, omdat de registratie op grond van
artikel 82 geldt voor dertig jaar en kan worden verlengd.
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Amendement 346
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) de officiële beschrijving van het ras of,
indien van toepassing, de officieel erkende
beschrijving van het ras met een
vermelding van de regio of regio's waar
het ras vanouds is geteeld en waaraan het
zich op natuurlijke wijze heeft aangepast
(de regio of regio's van oorsprong);

f) de officiële beschrijving van het ras of,
indien van toepassing, de officieel erkende
beschrijving van het ras;

Or. en
Motivering
In veel gevallen is de regio van oorsprong niet bekend. Bovendien is dit artikel niet de
geschikte plaats voor dergelijke vereisten, die trouwens slechts een herhaling zijn van de
artikelen 56 en 57 (verdere uitleg onder artikel 57). Dit deel bevat geen nieuwe informatie en
vormt alleen maar meer leesstof zonder dat het begrip erdoor wordt bevorderd. Daarom
moeten alle details, met name betreffende de regio van oorsprong, uit dit artikel worden
geschrapt.

Amendement 347
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) de officiële beschrijving van het ras of,
indien van toepassing, de officieel erkende
beschrijving van het ras met een
vermelding van de regio of regio's waar
het ras vanouds is geteeld en waaraan het
zich op natuurlijke wijze heeft aangepast
(de regio of regio's van oorsprong);

f) de officiële beschrijving van het ras of,
indien van toepassing, de officieel erkende
beschrijving van het ras;

Or. de
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Motivering
Het kan voorkomen dat de oorsprong van een ras onbekend is.

Amendement 348
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) de officiële beschrijving van het ras of,
indien van toepassing, de officieel erkende
beschrijving van het ras met een
vermelding van de regio of regio's waar
het ras vanouds is geteeld en waaraan het
zich op natuurlijke wijze heeft aangepast
(de regio of regio's van oorsprong);

f) de officiële beschrijving van het ras of,
indien van toepassing, de officieel erkende
beschrijving van het ras met een
vermelding van de regio van oorsprong;

Or. it
Motivering
Voor de duidelijkheid wordt de definitie van "regio van oorsprong" opgenomen in artikel 3
(Definities).

Amendement 349
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter k bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
k bis) indien van toepassing, de
vermelding dat het ras niet volgens de
traditionele kweekmethoden is gekweekt,
inclusief een opsomming van alle
methoden die voor het verkrijgen van dat
ras zijn gebruikt;
Or. en

AM\1014646NL.doc

45/111

PE526.154v02-00

NL

Motivering
De gebruikers moeten een weloverwogen keuze kunnen maken. Het is van essentieel belang
dat landbouwers op de hoogte zijn van de kweekmethoden, met name omdat bepaalde
methoden wellicht niet verenigbaar zijn met de filosofie van de landbouwers of met de
methoden waar zij de voorkeur aan geven, zoals biologische landbouw. Daarom moeten
kweekmethoden die vóór 1930 nog niet bekend waren, door een kweker worden vermeld.

Amendement 350
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter k ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
k ter) de genealogische bestanddelen van
het ras.
Or. en
Motivering

Kwekers en eindgebruikers moeten de keuzevrijheid hebben om rassen uit te sluiten waarbij
tijdens het kweekproces bepaalde kweektechnieken (bv. protoplastenfusie of CMS,
cytoplasmatische mannelijke steriliteit) zijn gebruikt, inclusief de gebruikte genealogische
bestanddelen.

Amendement 351
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 54
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 54

Schrappen

Gegevens over klonen
Voor klonen omvatten de nationale
rassenregisters en het EU-rassenregister
ten minste:
a) de naam van het geslacht of de soort
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waartoe de kloon behoort;
b) de referentie waaronder het ras
waartoe de kloon behoort, in het nationale
rassenregister of het EU-rassenregister is
geregistreerd;
c) de benaming van het ras waartoe de
kloon behoort en, voor rassen die vóór de
inwerkingtreding van deze verordening op
de markt aangeboden zijn, eventuele
synoniemen;
d) de datum van registratie van de kloon
en in voorkomend geval van de verlenging
van de registratie;
e) het einde van de geldigheidsduur van
de registratie;
f) indien van toepassing, de vermelding
dat het ras waartoe de kloon behoort, met
een officieel erkende beschrijving is
geregistreerd, inclusief de regio van
oorsprong van dat ras;
g) indien van toepassing, de vermelding
dat de kloon geheel of gedeeltelijk uit een
genetisch gemodificeerd organisme
bestaat.
Or. en
Motivering
Het gebruik van klonen voor fruitgewassen en wijnstokken wordt voldoende bestreken door de
nationale wetgeving en, indien nodig, registratiestelsels in de lidstaten waar de productie
plaatsvindt. Bovendien strookt dit 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 352
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) het einde van de geldigheidsduur van
de registratie;

Schrappen

Or. it
Motivering
De datum waarop de geldigheid verloopt, voegt niets toe, omdat de registratie op grond van
artikel 82 geldt voor dertig jaar en kan worden verlengd.

Amendement 353
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) indien van toepassing, de vermelding dat
het ras waartoe de kloon behoort, met een
officieel erkende beschrijving is
geregistreerd, inclusief de regio van
oorsprong van dat ras;

f) indien van toepassing, de vermelding dat
het ras waartoe de kloon behoort, met een
officieel erkende beschrijving is
geregistreerd;

Or. en
Motivering
In veel gevallen is de regio van oorsprong niet bekend. Bovendien is dit artikel niet de
geschikte plaats voor dergelijke vereisten, die trouwens slechts een herhaling zijn van de
artikelen 56 en 57 (zie verdere uitleg onder artikel 57). Dit deel bevat geen nieuwe informatie
en vormt alleen maar meer leesstof zonder dat het begrip erdoor wordt bevorderd. Daarom
moeten alle details, met name betreffende de regio van oorsprong, uit dit artikel worden
geschrapt.

Amendement 354
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Rassen mogen alleen overeenkomstig
hoofdstuk IV in een nationaal
rassenregister of overeenkomstig
hoofdstuk V in het EU-rassenregister
worden geregistreerd als zij aan de
volgende voorschriften voldoen:

1. Een exploitant kan besluiten een
officiële of een officieel erkende
beschrijving aan te vragen. In dat geval
mogen rassen overeenkomstig
hoofdstuk IV in een nationaal
rassenregister of overeenkomstig
hoofdstuk V in het EU-rassenregister
worden geregistreerd als zij aan de
volgende voorschriften voldoen:
Or. en
Motivering

Het systeem van verplichte registratie van rassen betekent dat rassen automatisch van de
markt worden uitgesloten als zij niet aan de criteria voldoen. Dit betekent evenwel niet dat
deze andere planten voor zaadkwekers geen interessante kwaliteiten bezitten – er is juist
vraag naar. Daarom kan vrijwillige registratie worden ingevoerd door een inleidende zin toe
te voegen.

Amendement 355
João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Rassen mogen alleen overeenkomstig
hoofdstuk IV in een nationaal
rassenregister of overeenkomstig
hoofdstuk V in het EU-rassenregister
worden geregistreerd als zij aan de
volgende voorschriften voldoen:

1. Een exploitant kan besluiten een
officiële of officieel erkende beschrijving
aan te vragen, met betrekking tot deze
verordening. Indien dit het geval is,
moeten rassen alleen overeenkomstig
hoofdstuk IV in een nationaal
rassenregister of overeenkomstig
hoofdstuk V in het EU-rassenregister
worden geregistreerd als zij aan de
volgende voorschriften voldoen:
Or. pt
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Amendement 356
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) zij zijn voorzien van een benaming die
krachtens artikel 64 als geschikt
beschouwd wordt;

a) zij zijn voorzien van een benaming die
krachtens artikel 64 en artikel 78, lid 3, als
geschikt beschouwd wordt;
Or. en
Motivering

De tekst belet de weglating van het Bureau en van de bevoegde autoriteiten niet, aangezien zij
niet alle ongeregistreerde benamingen kunnen kennen. Een registratie- en
valideringsprocedure voor de namen is noodzakelijk.

Amendement 357
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Om overeenkomstig hoofdstuk IV in een
nationaal rassenregister te worden
geregistreerd, moet een ras naast de
voorschriften van lid 1 aan de volgende
voorschriften voldoen:

2. Om overeenkomstig hoofdstuk IV in een
nationaal rassenregister te worden
geregistreerd, kan een ras naast de
voorschriften van lid 1 aan de volgende
voorschriften voldoen:
Or. en

Amendement 358
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) zij zijn voorzien van een officiële
beschrijving waaruit blijkt dat zij voldoen
aan de voorschriften van de artikelen 60,
61 en 62 inzake onderscheidbaarheid,
homogeniteit en bestendigheid, of van een
officieel erkende beschrijving krachtens
artikel 57;

a) zij zijn voorzien van een officiële
beschrijving waaruit blijkt dat zij voldoen
aan de voorschriften van de artikelen 60,
61 en 62 inzake onderscheidbaarheid,
homogeniteit en bestendigheid, of van een
officieel erkende beschrijving krachtens
artikel 57; de beschrijving wordt
aangepast aan het type ras en het type
vermeerdering;
Or. en

Amendement 359
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) indien zij behoren tot geslachten of
soorten die van bijzonder belang zijn voor
de bevredigende ontwikkeling van de
landbouw in de Unie, als bedoeld in lid 5,
hebben zij voldoende cultuur- en/of
gebruikswaarde overeenkomstig artikel 58;

b) indien zij behoren tot geslachten of
soorten die van bijzonder belang zijn voor
de bevredigende ontwikkeling van de
landbouw in de Unie, als bedoeld in lid 5,
kunnen zij worden getest op voldoende
cultuur- en/of gebruikswaarde
overeenkomstig artikel 58;
Or. en

Motivering
Een verplichte beoordeling van de cultuur- en/of gebruikswaarde betekent extra kosten voor
kwekers en helpt de eindgebruiker niet noodzakelijkerwijs bij het maken van een
weloverwogen keuze voor het goede ras. De markt moet uitmaken of een nieuw ras
meerwaarde heeft voor landbouwers.

Amendement 360
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
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Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) indien zij behoren tot geslachten of
soorten die van bijzonder belang zijn voor
de bevredigende ontwikkeling van de
landbouw in de Unie, als bedoeld in lid 5,
hebben zij voldoende cultuur- en/of
gebruikswaarde overeenkomstig artikel 58;

b) indien zij behoren tot geslachten of
soorten die van bijzonder belang zijn voor
de bevredigende ontwikkeling van de
landbouw in de Unie, als bedoeld in lid 5,
kunnen zij worden getest op voldoende
cultuur- en/of gebruikswaarde
overeenkomstig artikel 58;
Or. en

Amendement 361
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) indien zij behoren tot geslachten of
soorten die van bijzonder belang zijn voor
de duurzame ontwikkeling van de
landbouw in de Unie, als bedoeld in lid 6,
hebben zij duurzame cultuur- en/of
gebruikswaarde overeenkomstig
artikel 59.

Schrappen

Or. en
Motivering
Het is niet nodig om twee soorten cultuur- en/of gebruikswaarde te hebben en het verschil
tussen "voldoende" en "duurzame" is niet duidelijk. Het is een betere aanpak om één enkele
soort cultuur- en/of gebruikswaarde te handhaven en deze aan te passen aan duurzame
doelstellingen.

Amendement 362
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
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Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) indien zij behoren tot geslachten of
soorten die van bijzonder belang zijn voor
de duurzame ontwikkeling van de
landbouw in de Unie, als bedoeld in lid 6,
hebben zij duurzame cultuur- en/of
gebruikswaarde overeenkomstig artikel 59.

c) indien zij behoren tot geslachten of
soorten die van bijzonder belang zijn voor
de duurzame ontwikkeling van de
landbouw in de Unie, als bedoeld in lid 6,
kunnen zij worden getest op duurzame
cultuur- en/of gebruikswaarde
overeenkomstig artikel 59.
Or. en

Amendement 363
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 4 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) zij behoren niet tot geslachten of soorten
die van bijzonder belang zijn voor de
bevredigende ontwikkeling van de
landbouw in de Unie, als bedoeld in lid 5;

b) zij behoren niet tot geslachten of soorten
die van bijzonder belang zijn voor de
ontwikkeling van de landbouw in de Unie,
als bedoeld in lid 5;
Or. en

Amendement 364
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 4 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) indien zij behoren tot geslachten of
soorten die van bijzonder belang zijn voor
de duurzame ontwikkeling van de
landbouw in de Unie, als bedoeld in lid 6,
hebben zij duurzame cultuur- en/of
gebruikswaarde overeenkomstig
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artikel 59;
Or. en
Motivering
Het is niet nodig om twee soorten cultuur- en/of gebruikswaarde te hebben en het verschil
tussen "voldoende" en "duurzame" is niet duidelijk. Het is een betere aanpak om één enkele
soort cultuur- en/of gebruikswaarde te handhaven en deze aan te passen aan duurzame
doelstellingen.

Amendement 365
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 4 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) indien zij behoren tot geslachten of
soorten die van bijzonder belang zijn voor
de duurzame ontwikkeling van de
landbouw in de Unie, als bedoeld in lid 6,
hebben zij duurzame cultuur- en/of
gebruikswaarde overeenkomstig artikel 59;

c) indien zij behoren tot geslachten of
soorten die van bijzonder belang zijn voor
de duurzame ontwikkeling van de
landbouw in de Unie, als bedoeld in lid 6,
kunnen zij worden getest op duurzame
cultuur- en/of gebruikswaarde
overeenkomstig artikel 59;
Or. en

Motivering
Een verplichte beoordeling van de cultuur- en/of gebruikswaarde betekent extra kosten voor
kwekers en helpt de eindgebruiker niet noodzakelijkerwijs bij het maken van een
weloverwogen keuze voor het goede ras. De markt moet uitmaken of een nieuw ras
meerwaarde heeft voor landbouwers.

Amendement 366
Satu Hassi
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter opstelling
van een lijst van geslachten of soorten die
van bijzonder belang zijn voor de
bevredigende ontwikkeling van de
landbouw in de Unie. Die lijst van
geslachten of soorten wordt opgesteld
overeenkomstig de criteria in bijlage IV,
deel A.

Schrappen

Or. en

Amendement 367
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter opstelling
van een lijst van geslachten of soorten die
van bijzonder belang zijn voor de
bevredigende ontwikkeling van de
landbouw in de Unie. Die lijst van
geslachten of soorten wordt opgesteld
overeenkomstig de criteria in bijlage IV,
deel A.

Schrappen

Or. en
Motivering
Dit lid stelt de Commissie in staat een lijst op te stellen van de geslachten of soorten die van
bijzonder belang zijn voor de instandhouding van strenge landbouwnormen in de Unie. Als
deze geslachten en soorten zouden bestaan, dan moeten deze echter in de wet- en regelgeving
worden geïntegreerd. Lid 5 schrappen.
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Amendement 368
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter opstelling
van een lijst van geslachten of soorten die
van bijzonder belang zijn voor de
bevredigende ontwikkeling van de
landbouw in de Unie. Die lijst van
geslachten of soorten wordt opgesteld
overeenkomstig de criteria in bijlage IV,
deel A.

Schrappen

Or. de
Motivering
Welke geslachten of soorten van bijzonder belang zijn voor de ontwikkeling van de landbouw
moet elke lidstaat zelfstandig kunnen bepalen. Bij dit besluit moet rekening worden gehouden
met de nationale omstandigheden en de nationale teelttradities en het mag geen selectief
besluit zijn.
Amendement 369
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter opstelling
van een lijst van geslachten of soorten die
van bijzonder belang zijn voor de
duurzame ontwikkeling van de landbouw
in de Unie. Die lijst van geslachten of
soorten wordt opgesteld overeenkomstig
de criteria in bijlage IV, deel B.
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Or. en
Motivering
Het is niet nodig om twee soorten cultuur- en/of gebruikswaarde te hebben en het verschil
tussen "voldoende" en "duurzame" is niet duidelijk. Het is een betere aanpak om één enkele
soort cultuur- en/of gebruikswaarde te handhaven en deze aan te passen aan duurzame
doelstellingen.

Amendement 370
Satu Hassi
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter opstelling
van een lijst van geslachten of soorten die
van bijzonder belang zijn voor de
duurzame ontwikkeling van de landbouw
in de Unie. Die lijst van geslachten of
soorten wordt opgesteld overeenkomstig
de criteria in bijlage IV, deel B.

Schrappen

Or. en

Amendement 371
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter opstelling
van een lijst van geslachten of soorten die
van bijzonder belang zijn voor de
duurzame ontwikkeling van de landbouw
in de Unie. Die lijst van geslachten of
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soorten wordt opgesteld overeenkomstig
de criteria in bijlage IV, deel B.
Or. en
Motivering
Dit lid stelt de Commissie in staat een lijst op te stellen van de geslachten of soorten die van
bijzonder belang zijn voor de instandhouding van strenge landbouwnormen in de Unie. Als
deze geslachten en soorten zouden bestaan, dan moeten deze echter in de wet- en regelgeving
worden geïntegreerd. Lid 6 schrappen.

Amendement 372
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter opstelling
van een lijst van geslachten of soorten die
van bijzonder belang zijn voor de
duurzame ontwikkeling van de landbouw
in de Unie. Die lijst van geslachten of
soorten wordt opgesteld overeenkomstig
de criteria in bijlage IV, deel B.

Schrappen

Or. de
Motivering
Welke geslachten of soorten van bijzonder belang zijn voor de ontwikkeling van de landbouw
moet elke lidstaat zelfstandig kunnen bepalen. Bij dit besluit moet rekening worden gehouden
met de nationale omstandigheden en de nationale teelttradities en het mag geen selectief
besluit zijn.

Amendement 373
Christa Klaß
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Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Registratie van rassen die van een officieel
erkende beschrijving voorzien zijn

Registratie van rassen en heterogeen
materiaal die van een officieel erkende
beschrijving voorzien zijn
Or. de

Motivering
Met het oog op de vereenvoudiging en traceerbaarheid moet heterogeen materiaal na een
vereenvoudigde procedure worden toegelaten en moet worden voldaan aan speciale
voorschriften voor het in de handel brengen hiervan.

Amendement 374
Christa Klaß
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een ras mag in een nationaal
rassenregister worden geregistreerd op
basis van een officieel erkende
beschrijving indien aan een van de
volgende voorwaarden is voldaan:

1. Een ras of heterogeen materiaal mag in
een nationaal rassenregister worden
geregistreerd op basis van een officieel
erkende beschrijving indien aan een van de
volgende voorwaarden is voldaan:
Or. de
Motivering

Met het oog op de vereenvoudiging en traceerbaarheid moet heterogeen materiaal na een
vereenvoudigde procedure worden toegelaten en moet worden voldaan aan speciale
voorschriften voor het in de handel brengen hiervan.

Amendement 375
Christa Klaß
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Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) indien het ras niet eerder in een
nationaal rassenregister of het EUrassenregister is geregistreerd en
teeltmateriaal van dat ras vóór de
inwerkingtreding van deze verordening op
de markt aangeboden is;

a) indien het een ras is dat niet eerder in
een nationaal rassenregister of het EUrassenregister is geregistreerd en
teeltmateriaal van dat ras vóór de
inwerkingtreding van deze verordening op
de markt aangeboden is;
Or. de

Motivering
Met het oog op de vereenvoudiging en traceerbaarheid moet heterogeen materiaal na een
vereenvoudigde procedure worden toegelaten en moet worden voldaan aan speciale
voorschriften voor het in de handel brengen hiervan.

Amendement 376
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) indien het ras niet eerder in een
nationaal rassenregister of het EUrassenregister is geregistreerd en
teeltmateriaal van dat ras vóór de
inwerkingtreding van deze verordening op
de markt aangeboden is;

a) indien het ras niet eerder in een
nationaal rassenregister of het EUrassenregister is geregistreerd;

Or. de

Amendement 377
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) indien het ras niet eerder in een
nationaal rassenregister of het EUrassenregister is geregistreerd en
teeltmateriaal van dat ras vóór de
inwerkingtreding van deze verordening op
de markt aangeboden is;

a) indien het ras niet eerder in een
nationaal rassenregister of het EUrassenregister is geregistreerd;

Or. en
Motivering
Door de beperking "al op de markt aangeboden is" worden veel planten uitgesloten van de
officieel erkende beschrijving. Veel planten zijn lokaal gebruikt, maar zijn nooit in de handel
gebracht. Bovendien worden nieuwe ontwikkelingen of ontdekkingen uitgesloten van de
officieel erkende beschrijving. Daarom bestond deze beperking niet in het groenboek van de
Commissie van juli 2012. Alle historische, geografische of kwantitatieve beperkingen moeten
worden verwijderd. De registratie onder de officieel erkende beschrijving moet opnieuw
worden opengesteld voor alle vrij bestoven planten die niet worden beschermd door
intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement 378
Christa Klaß
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) indien het ras eerder in een nationaal
rassenregister of het EU-rassenregister is
geregistreerd op basis van een technisch
onderzoek krachtens artikel 71, maar meer
dan vijf jaar voor de indiening van de
huidige aanvraag uit die registers is
geschrapt en niet zou voldoen aan de
voorschriften van de artikelen 60, 61 en 62
en, indien van toepassing, artikel 58, lid 1,
en artikel 59, lid 1.

b) indien het een ras is dat eerder in een
nationaal rassenregister of het EUrassenregister is geregistreerd op basis van
een technisch onderzoek krachtens
artikel 71, maar meer dan vijf jaar voor de
indiening van de huidige aanvraag uit die
registers is geschrapt en niet zou voldoen
aan de voorschriften van de artikelen 60,
61 en 62 en, indien van toepassing,
artikel 58, lid 1, en artikel 59, lid 1.
Or. de
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Motivering
Met het oog op de vereenvoudiging en traceerbaarheid moet heterogeen materiaal na een
vereenvoudigde procedure worden toegelaten en moet worden voldaan aan speciale
voorschriften voor het in de handel brengen hiervan.

Amendement 379
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) indien het ras eerder in een nationaal
rassenregister of het EU-rassenregister is
geregistreerd op basis van een technisch
onderzoek krachtens artikel 71, maar meer
dan vijf jaar voor de indiening van de
huidige aanvraag uit die registers is
geschrapt en niet zou voldoen aan de
voorschriften van de artikelen 60, 61 en 62
en, indien van toepassing, artikel 58, lid 1,
en artikel 59, lid 1.

b) indien het ras eerder in een nationaal
rassenregister of het EU-rassenregister is
geregistreerd op basis van een technisch
onderzoek krachtens artikel 71 of niet zou
voldoen aan de voorschriften van de
artikelen 60, 61 en 62 en, indien van
toepassing, artikel 58, lid 1, en artikel 59,
lid 1.

Or. de

Amendement 380
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) indien het ras eerder in een nationaal
rassenregister of het EU-rassenregister is
geregistreerd op basis van een technisch
onderzoek krachtens artikel 71, maar meer
dan vijf jaar voor de indiening van de
huidige aanvraag uit die registers is
geschrapt en niet zou voldoen aan de
voorschriften van de artikelen 60, 61 en 62
en, indien van toepassing, artikel 58, lid 1,
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b) indien het ras eerder in een nationaal
rassenregister of het EU-rassenregister is
geregistreerd op basis van een technisch
onderzoek krachtens artikel 71, maar uit
die registers is geschrapt of niet zou
voldoen aan de voorschriften van de
artikelen 60, 61 en 62 en, indien van
toepassing, artikel 58, lid 1, en artikel 59,
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en artikel 59, lid 1.

lid 1.
Or. en
Motivering

Het algemeen belang wordt niet gediend door een wachttijd van vijf jaar. In vijf jaar tijd kan
een ras verloren gaan. Een ras dat uit het register is geschrapt kan voor gebruikers nog
steeds van belang zijn. Daarom moeten zaadgebruikers een dergelijk ras opnieuw in de
handel kunnen brengen. Onnodige vertragingen bij de registratie moeten worden vermeden.

Amendement 381
Christa Klaß
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) indien het heterogeen materiaal in
de zin van artikel 15 bis is;
Or. de
Motivering

Met het oog op de vereenvoudiging en traceerbaarheid moet heterogeen materiaal na een
vereenvoudigde procedure worden toegelaten en moet worden voldaan aan speciale
voorschriften voor het in de handel brengen hiervan.

Amendement 382
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) indien het ras nieuw is gekweekt en
het van een soort of type is dat is
ontwikkeld voor gespecialiseerde markten
zoals voor biologische productie.
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Or. en

Amendement 383
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) dit ras is verworven, geselecteerd
en/of vermenigvuldigd volgens
traditionele methoden waarbij
belemmeringen voor natuurlijke kruising
in acht worden genomen.
Or. en

Amendement 384
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter b ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b ter) indien het een nichemarktras is als
omschreven in artikel 36.
Or. en

Amendement 385
Christa Klaß
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Om op basis van een officieel erkende
beschrijving te worden geregistreerd, moet
een ras naast de voorwaarden van lid 1

2. Om op basis van een officieel erkende
beschrijving te worden geregistreerd, moet
een ras in de zin van lid 1, onder a) en b),
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aan de volgende voorwaarden voldoen:

aan de volgende voorwaarden voldoen:
Or. de
Motivering

Met het oog op de vereenvoudiging en traceerbaarheid moet heterogeen materiaal na een
vereenvoudigde procedure worden toegelaten en moet worden voldaan aan speciale
voorschriften voor het in de handel brengen hiervan.

Amendement 386
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het is geproduceerd in de regio of
regio's van oorsprong;

Schrappen

Or. en
Motivering
Het is niet nodig om twee soorten cultuur- en/of gebruikswaarde te hebben en het verschil
tussen "voldoende" en "duurzame" is niet duidelijk. Het is een betere aanpak om één enkele
soort cultuur- en/of gebruikswaarde te handhaven en deze aan te passen aan duurzame
doelstellingen.

Amendement 387
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het is geproduceerd in de regio of
regio's van oorsprong;

Schrappen

Or. de
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Motivering
Zeldzame of oude rassen die onder andere voor nichemarkten in aanmerking komen, moeten
ook in alle andere regio's geproduceerd kunnen worden. De registratie van een ras moet
onafhankelijk van de plaats van oorsprong mogelijk zijn.

Amendement 388
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het is geproduceerd in de regio of
regio's van oorsprong;

Schrappen

Or. en
Motivering
Het beperken van de groei van een ras tot de regio of regio's van oorsprong is in strijd met de
denkwijze van natuurbeschermers. In sommige gevallen worden rassen niet meer in de regio
van oorsprong gekweekt, maar blijven deze toch in andere regio's gedijen. In andere gevallen
is de regio van oorsprong niet bekend. In een tijd van steeds snellere klimaatverandering is
het niet verstandig om rassen tot bepaalde regio's te beperken. Bedenk bovendien dat noch
tarwe, noch de appel, noch de tomaat, noch de aardappel van oorsprong uit Europa komt.

Amendement 389
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het is geproduceerd in de regio of
regio's van oorsprong;

a) het heeft een regio van oorsprong;

Or. it
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Amendement 390
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
c bis) er is in de literatuur een
beschrijving van dat ras bekend of deze is
toegankelijk als traditionele kennis van
lokale gemeenschappen in de Unie.
Or. en
Motivering

Deze bepaling zorgt ervoor dat ook traditionele en lokale rassen die nooit geregistreerd zijn,
gebruikt kunnen worden op basis van een officieel erkende beschrijving.

Amendement 391
Christa Klaß
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. Om op basis van een officieel
erkende beschrijving te worden
geregistreerd, moet heterogeen materiaal
aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) het materiaal is identificeerbaar en
beschreven, met inbegrip van de
kweekmethoden en het gebruikte
oudermateriaal;
b) het productieschema en de
instandhouding van het heterogene
materiaal is beschreven en er is een
monster beschikbaar gesteld;
c) de juistheid van de officieel erkende
beschrijving wordt bevestigd door de
resultaten van een door de bevoegde
autoriteiten uitgevoerd passend officieel
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onderzoek op grond van het monster.
Or. de
Motivering
Met het oog op de vereenvoudiging en traceerbaarheid moet heterogeen materiaal na een
vereenvoudigde procedure worden toegelaten en moet worden voldaan aan speciale
voorschriften voor het in de handel brengen hiervan.

Amendement 392
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Na de registratie van een ras in een
nationaal rassenregister krachtens lid 2,
onder a), mogen de bevoegde autoriteiten
nog andere regio's van oorsprong voor
dat ras goedkeuren.

Schrappen

Or. de
Motivering
De registratie van een ras moet onafhankelijk van de plaats van oorsprong mogelijk zijn.

Amendement 393
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Na de registratie van een ras in een
nationaal rassenregister krachtens lid 2,
onder a), mogen de bevoegde autoriteiten
nog andere regio's van oorsprong voor
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dat ras goedkeuren.
Or. en
Motivering
Het beperken van de groei van een ras tot de regio of regio's van oorsprong is in strijd met de
denkwijze van natuurbeschermers. In sommige gevallen worden rassen niet meer in de regio
van oorsprong gekweekt, maar blijven deze toch in andere regio's gedijen. In andere gevallen
is de regio van oorsprong niet bekend. In een tijd van steeds snellere klimaatverandering is
het niet verstandig om rassen tot bepaalde regio's te beperken. Bedenk bovendien dat noch
tarwe, noch de appel, noch de tomaat, noch de aardappel van oorsprong uit Europa komt.

Amendement 394
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Na de registratie van een ras in een
nationaal rassenregister krachtens lid 2,
onder a), mogen de bevoegde autoriteiten
nog andere regio's van oorsprong voor dat
ras goedkeuren.

3. Na de registratie van een ras in een
nationaal rassenregister krachtens lid 2,
onder a), mogen de bevoegde autoriteiten
in overleg met de aanvrager nog andere
regio's van oorsprong voor dat ras
vaststellen.
Or. it

Amendement 395
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De officieel erkende beschrijving
voldoet aan de volgende voorschriften:
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Or. en

Amendement 396
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) zij is gebaseerd op informatie, voor
zover beschikbaar, van voor plantaardige
genetische hulpbronnen bevoegde
autoriteiten of van ter zake door de
lidstaten erkende organisaties, en

a) zij is gebaseerd op informatie, voor
zover beschikbaar, van voor plantaardige
genetische hulpbronnen bevoegde
autoriteiten of van ter zake door de
lidstaten erkende organisaties, of zij is
gebaseerd op een door de aanvrager
verstrekte beschrijving die voldoet aan het
desbetreffende technische voorschrift, en
Or. en
Motivering

Het concept "regio van oorsprong" kan voor de meeste rassen niet worden toegepast, omdat
de regio van oorsprong vaak niet bekend is of omdat het ras in de regio van oorsprong niet
meer in stand wordt gehouden.

Amendement 397
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) zij is gebaseerd op informatie, voor
zover beschikbaar, van voor plantaardige
genetische hulpbronnen bevoegde
autoriteiten of van ter zake door de
lidstaten erkende organisaties, en

a) zij is gebaseerd op informatie, voor
zover beschikbaar, van voor plantaardige
genetische hulpbronnen bevoegde
autoriteiten of van ter zake door de
lidstaten erkende organisaties, of
Or. it
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Amendement 398
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de exactheid van de beschrijving wordt
gestaafd door de resultaten van eerdere
officiële inspecties of niet-officiële
onderzoeken en de door praktische
ervaring bij de teelt, de vermeerdering en
het gebruik verkregen kennis.

b) zij is gebaseerd op de resultaten van
eerdere officiële inspecties of niet-officiële
onderzoeken en de door praktische
ervaring bij de teelt, de vermeerdering en
het gebruik verkregen kennis.

Or. it

Amendement 399
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) in het geval van een nieuw
gekweekt ras wordt de juistheid van de
door de aanvrager verstrekte beschrijving
overeenkomstig de desbetreffende
technische richtlijnen onderzocht door de
bevoegde autoriteit.
Or. en
Motivering

In de versie van dit artikel in het voorstel van de Commissie wordt de registratie van rassen
op basis van een officieel erkende beschrijving beperkt tot instandhoudingsrassen. Dit is een
stap terug in vergelijking met de actuele situatie, waarin de registratie van nieuw gekweekte
rassen als "amateurrassen" mogelijk is.

Amendement 400
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) het hybridemateriaal is
identificeerbaar en beschreven, met
inbegrip van het kweekschema en het
gebruikte oudermateriaal.
Or. en
Motivering

De transparantie van de kweekmethoden en de daaropvolgende productie van nieuwe rassen
is van het grootste belang voor de waarborging van een grote genenpool binnen de
zaadindustrie. Door de ouderlijnen van hybriden nauwkeurig te beschrijven wordt ervoor
gezorgd dat kennis wordt overgedragen binnen de industrie, hetgeen nuttig is voor zowel
grote als kleine kwekers.

Amendement 401
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voldoende cultuur- en/of gebruikswaarde

Cultuur- en/of gebruikswaarde
Or. en

Motivering
Het is niet nodig om twee soorten cultuur- en/of gebruikswaarde te hebben en het verschil
tussen "voldoende" en "duurzame" is niet duidelijk. Het is een betere aanpak om één enkele
soort cultuur- en/of gebruikswaarde te handhaven en deze aan te passen aan duurzame
doelstellingen.

Amendement 402
James Nicholson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 56, lid 2,
onder b), wordt een ras geacht voldoende
cultuur- en/of gebruikswaarde te bezitten
wanneer de kenmerken ervan ten opzichte
van andere onder vergelijkbare
agroklimatologische omstandigheden en
productiesystemen onderzochte rassen, ten
minste voor de productie in een bepaald
gebied, globaal genomen een duidelijke
verbetering bieden, hetzij voor de teelt in
het algemeen, hetzij voor het specifieke
gebruik dat van de gewassen of de daaruit
verkregen producten kan worden gemaakt.

1. Voor de toepassing van artikel 56, lid 2,
onder b), wordt een ras geacht cultuuren/of gebruikswaarde te bezitten wanneer
de kenmerken ervan ten opzichte van
andere onder vergelijkbare
agroklimatologische omstandigheden en
productiesystemen onderzochte rassen, ten
minste voor de productie in een bepaald
gebied, globaal genomen een duidelijke
verbetering bieden, hetzij voor de teelt in
het algemeen, hetzij voor het specifieke
gebruik dat van de gewassen of de daaruit
verkregen producten kan worden gemaakt.
Or. en

Amendement 403
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Vooral de rassen die van belang zijn
in verband met de klimaat- en
milieuomstandigheden, regionale markten
of de biologische landbouw, bezitten
voldoende cultuur- en/of gebruikswaarde.
Or. de

Amendement 404
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. In het onderzoeksontwerp en de
onderzoekscriteria en -voorwaarden wordt
rekening gehouden met het gerichte
gebruik van het ras, met name ten
aanzien van klimatologische en
milieuomstandigheden en/of lage input
vergende of biologische
landbouwomstandigheden.
Or. en
Motivering

Voor rassen die worden gekweekt voor biologische landbouw of weinig productiemiddelen
vergende landbouw moet in de voorwaarden van elk onderzoek rekening worden gehouden
met de bijzonderheden ervan, want de prestaties van deze rassen wat de groei en opbrengst
betreft kunnen bij gestandaardiseerde toepassing van conventionele kunstmest verschillen,
omdat zij doorgaans zodanig worden gekweekt dat zij robuuster zijn en bestand tegen
bijvoorbeeld niet-gestandaardiseerde omstandigheden aangaande de beschikbaarheid van
voedingsstoffen.

Amendement 405
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen voorschriften vast voor
de onderzoeken betreffende voldoende
cultuur- en/of gebruikswaarde van de in
hun nationale rassenregister te registreren
rassen. Die voorschriften betreffen de
kenmerken van de rassen op een of meer
van de volgende gebieden:

De lidstaten stellen voorschriften vast voor
de onderzoeken betreffende cultuur- en/of
gebruikswaarde van de in hun nationale
rassenregister te registreren rassen. Die
voorschriften betreffen de kenmerken van
de rassen op een of meer van de volgende
gebieden:
Or. en

PE526.154v02-00

NL

74/111

AM\1014646NL.doc

Amendement 406
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) de resistentie tegen
plaagorganismen;
Or. en

Amendement 407
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b ter) een verlaagd gehalte aan
ongewenste stoffen; of
Or. en

Amendement 408
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – alinea 1 – letter b quater (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b quater) een betere aanpassing aan
uiteenlopende agroklimatologische
omstandigheden.
Or. en
Motivering

Bijwerking van de CGW-voorschriften teneinde rekening te houden met duurzaamheid.
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Amendement 409
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 59
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 59

Schrappen

Duurzame cultuur- en/of gebruikswaarde
1. Voor de toepassing van artikel 56, lid 2,
onder c), en lid 3, onder c), wordt een ras
geacht duurzame cultuur- en/of
gebruikswaarde te bezitten wanneer de
kenmerken ervan ten opzichte van andere
onder vergelijkbare agroklimatologische
omstandigheden en productiesystemen
onderzochte rassen, ten minste voor de
gevoeligheid voor plaagorganismen,
behoefte aan productiemiddelen, risico op
ongewenste stoffen of aanpassing aan
uiteenlopende agroklimatologische
omstandigheden globaal genomen een
duidelijke verbetering bieden, hetzij voor
de teelt in het algemeen, hetzij voor het
specifieke gebruik dat van de gewassen of
de daaruit verkregen producten kan
worden gemaakt.
2. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met
voorschriften betreffende de onderzoeken
betreffende duurzame cultuur- en/of
gebruikswaarde van de rassen. Die
voorschriften betreffen de kenmerken van
de rassen op een of meer van de volgende
gebieden:
a) de resistentie tegen plaagorganismen;
b) een geringe behoefte aan specifieke
productiemiddelen;
c) een verlaagd gehalte aan ongewenste
stoffen, of
d) een betere aanpassing aan
PE526.154v02-00

NL

76/111

AM\1014646NL.doc

uiteenlopende agroklimatologische
omstandigheden.
Bij die voorschriften wordt waar van
toepassing rekening gehouden met de
beschikbare technische protocollen.
Or. en
Motivering
Gelet op de amendementen tot wijziging van de CGW is dit artikel niet nodig.

Amendement 410
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
onderscheidbaar aangemerkt, indien het
door de expressie van de kenmerken die
voortvloeit uit een bepaald genotype of een
combinatie van genotypen, duidelijk te
onderscheiden is van elk ander ras waarvan
het bestaan op de overeenkomstig
artikel 70 vastgestelde datum van indiening
van de aanvraag algemeen bekend is.

1. In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
onderscheidbaar aangemerkt, indien het
door de expressie van ten minste één
kenmerk die voortvloeit uit een bepaald
genotype of een combinatie van genotypen,
duidelijk te onderscheiden is van elk ander
ras waarvan het bestaan op de
overeenkomstig artikel 70 vastgestelde
datum van indiening van de aanvraag
algemeen bekend is, waarbij het type ras
en de wijze van vermeerdering worden
erkend als kenmerken van
onderscheidbaarheid.
Or. en

Motivering
Vrij bestoven rassen zijn van groot belang voor onder meer de biologische landbouw. Het
moet mogelijk blijven om vrij bestoven rassen van soorten en geslachten die tegenwoordig
gedomineerd worden door hybriden, op de markt aan te bieden.
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Amendement 411
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger
Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
onderscheidbaar aangemerkt, indien het
door de expressie van de kenmerken die
voortvloeit uit een bepaald genotype of een
combinatie van genotypen, duidelijk te
onderscheiden is van elk ander ras waarvan
het bestaan op de overeenkomstig
artikel 70 vastgestelde datum van indiening
van de aanvraag algemeen bekend is.

1. In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
onderscheidbaar aangemerkt, indien het
door expressie van de kenmerken die
voortvloeit uit een bepaald genotype of een
combinatie van genotypen, te
onderscheiden is van elk ander ras waarvan
het bestaan op de overeenkomstig
artikel 70 vastgestelde datum van indiening
van de aanvraag algemeen bekend is. Het
type ras en het type vermeerdering worden
als criterium voor de onderscheidbaarheid
erkend.
Or. de

Amendement 412
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
onderscheidbaar aangemerkt, indien het
door de expressie van de kenmerken die
voortvloeit uit een bepaald genotype of een
combinatie van genotypen, duidelijk te
onderscheiden is van elk ander ras waarvan
het bestaan op de overeenkomstig
artikel 70 vastgestelde datum van indiening

1. In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
onderscheidbaar aangemerkt, indien het
door de expressie van een of meer
kenmerken, met inbegrip van het type ras
of de wijze van vermeerdering, of van een
frequentie van kenmerken, die voortvloeit
uit een bepaald genotype of een combinatie
van genotypen, duidelijk te onderscheiden
is van elk ander ras waarvan het bestaan op
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van de aanvraag algemeen bekend is.

de overeenkomstig artikel 70 vastgestelde
datum van indiening van de aanvraag
algemeen bekend is.
Or. en
Motivering

Vrij bestoven rassen zijn te onderscheiden van, bijvoorbeeld, hybride rassen. Dat moet als
een kenmerk van onderscheidbaarheid worden erkend. Onderscheidbaarheid hoeft niet
noodzakelijkerwijs gebaseerd te zijn op een uniforme eigenschap, maar kan ook worden
gebaseerd op een bepaalde frequentie van een kenmerk.

Amendement 413
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) dat ras is opgenomen in een nationaal
rassenregister of het EU-rassenregister;

a) dat ras is in een willekeurig land
opgenomen in een officieel rassenregister;
Or. en

Amendement 414
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) er is een registratieaanvraag voor dat ras
in een nationaal rassenregister krachtens
artikel 66 of in het EU-rassenregister
krachtens artikel 95, lid 1, ingediend, dan
wel een aanvraag voor de verlening van
een kwekersrecht voor dat ras in de Unie;

b) er is een registratieaanvraag voor dat ras
in een officieel rassenregister ingediend,
dan wel een aanvraag voor de verlening
van een kwekersrecht voor dat ras in een
willekeurig land, mits de aanvraag de
opneming in het officiële rassenregister of
de verlening van een kwekersrecht met
zich meebrengt;
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Or. en
Motivering
Deze wijziging leidt tot vereenvoudiging en minimalisering van de kosten voor professionele
exploitanten.

Amendement 415
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
c bis) er is een beschrijving van dat ras
bekend in de literatuur of toegankelijk als
traditionele kennis van een lokale
gemeenschap in de Unie.
Or. en
Motivering

Artikel 60 heeft betrekking op onderscheidbaarheid, maar staat verwijzingen naar literatuur
of traditionele kennis niet toe. Derhalve moeten verwijzingen naar traditionele literatuur en
kennis worden beschouwd als geldige verwijzingen voor de onderscheidbaarheid van rassen.

Amendement 416
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
homogeen aangemerkt indien het,
behoudens de variatie die kan worden
verwacht van de bijzonderheden die eigen
zijn aan de vermeerdering en het type
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ervan, voldoende homogeen is in de
expressie van de relevante kenmerken die
in aanmerking worden genomen bij het
onderzoek naar de onderscheidbaarheid,
alsmede in de expressie van andere
kenmerken die voor de officiële
beschrijving van het ras worden gebruikt.

ervan, voldoende homogeen is in de
expressie van de relevante kenmerken die
nodig zijn om te slagen voor het onderzoek
naar de onderscheidbaarheid, alsmede in de
expressie van andere kenmerken die voor
de officiële beschrijving van het ras
worden gebruikt.
Or. en

Amendement 417
Corinne Lepage
Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
homogeen aangemerkt indien het,
behoudens de variatie die kan worden
verwacht van de bijzonderheden die eigen
zijn aan de vermeerdering en het type
ervan, voldoende homogeen is in de
expressie van de relevante kenmerken die
in aanmerking worden genomen bij het
onderzoek naar de onderscheidbaarheid,
alsmede in de expressie van andere
kenmerken die voor de officiële
beschrijving van het ras worden gebruikt.

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
homogeen aangemerkt indien het,
behoudens de variatie die kan worden
verwacht van de bijzonderheden die eigen
zijn aan de vermeerdering en het type
ervan, voldoende homogeen is in de
expressie van de relevante kenmerken die
in aanmerking worden genomen bij het
onderzoek naar de onderscheidbaarheid,
alsmede in de expressie van andere
kenmerken die voor de officiële
beschrijving van het ras worden gebruikt.
De respectieve ontwerpen van de proeven
houden rekening met het volgende:
a) de referentierassen moeten gelijk zijn
aan het geteste ras voor wat betreft de
kenmerken van het type ras en de wijze
van vermeerdering;
b) bij vrij bestoven rassen waarvoor geen
rasbescherming wordt aangevraagd,
mogen maximaal twintig kenmerken
worden beoordeeld, die allemaal relevant
moeten zijn voor de eindgebruiker.
Or. en
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Amendement 418
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
homogeen aangemerkt indien het,
behoudens de variatie die kan worden
verwacht van de bijzonderheden die eigen
zijn aan de vermeerdering en het type
ervan, voldoende homogeen is in de
expressie van de relevante kenmerken die
in aanmerking worden genomen bij het
onderzoek naar de onderscheidbaarheid,
alsmede in de expressie van andere
kenmerken die voor de officiële
beschrijving van het ras worden gebruikt.

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
homogeen aangemerkt indien het,
behoudens de variatie die kan worden
verwacht van de bijzonderheden die eigen
zijn aan de vermeerdering en het type
ervan of van de variatie binnen het ras,
voldoende homogeen is in de expressie van
de relevante kenmerken die in aanmerking
worden genomen bij het onderzoek naar de
onderscheidbaarheid, alsmede in de
expressie van andere kenmerken die voor
de officiële beschrijving van het ras
worden gebruikt.
Or. de

Motivering
De verscheidenheid aan kenmerken kan binnen een ras zeer verschillend zijn. Daarom moet
in de definitie rekening worden gehouden met de variatie van alle mogelijke kenmerken en
expressies van kenmerken.

Amendement 419
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
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homogeen aangemerkt indien het,
behoudens de variatie die kan worden
verwacht van de bijzonderheden die eigen
zijn aan de vermeerdering en het type
ervan, voldoende homogeen is in de
expressie van de relevante kenmerken die
in aanmerking worden genomen bij het
onderzoek naar de onderscheidbaarheid,
alsmede in de expressie van andere
kenmerken die voor de officiële
beschrijving van het ras worden gebruikt.

homogeen aangemerkt indien het,
behoudens de variatie die kan worden
verwacht van de bijzonderheden die eigen
zijn aan de wijze van vermeerdering en het
type ras, voldoende homogeen is in de
expressie van de kenmerken die van
belang zijn voor de eindgebruiker en die
voor de officiële beschrijving van het ras
worden gebruikt, waarbij ervoor wordt
gezorgd dat het ras in het onderzoek wordt
vergeleken met hetzelfde type ras.
Or. en

Motivering
Om eerlijke markttoegang te bieden voor alle typen rassen, moet ervoor worden gezorgd dat
de rassen worden vergeleken met hetzelfde type ras. Het is namelijk onacceptabel dat vrij
bestoven rassen de homogeniteitstests niet doorstaan omdat ze worden vergeleken met
hybride rassen. Alleen de kenmerken die relevant zijn voor de agronomische toepassing van
het ras en die worden gebruikt in de officiële beschrijving moeten op homogeniteit worden
onderzocht.

Amendement 420
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De respectieve onderzoeksontwerpen
houden er rekening mee dat de
referentierassen moeten gelijk zijn aan
het geteste ras voor wat betreft de
kenmerken van het type ras en de wijze
van vermeerdering.
Or. en
Motivering

Vrij bestoven rassen zijn van groot belang, bijvoorbeeld voor de biologische landbouw. Het
moet mogelijk blijven om vrij bestoven rassen van soorten en geslachten die tegenwoordig
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gedomineerd worden door hybride rassen, op de markt aan te bieden. Veel hybride rassen die
voor de conventionele landbouw worden gekweekt lijken sterk op elkaar en zijn alleen op
basis van minder belangrijke kenmerken onderscheidbaar. Daarom wordt een groot aantal
kenmerken die vaak niet van belang zijn voor de eindgebruiker beoordeeld om de
homogeniteit te bepalen.

Amendement 421
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
bestendig aangemerkt, indien de expressie
van de kenmerken die in aanmerking
worden genomen bij het onderzoek naar de
onderscheidbaarheid, alsmede van alle
andere kenmerken die voor de
rasbeschrijving worden gebruikt,
onveranderd blijft na achtereenvolgende
vermeerderingen of, in het geval van
vermeerderingscycli, aan het eind van
iedere cyclus.

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
bestendig aangemerkt, indien de expressie
van de kenmerken die in aanmerking
worden genomen bij het onderzoek naar de
onderscheidbaarheid, alsmede van alle
andere kenmerken die voor de
rasbeschrijving worden gebruikt, in
principe onveranderd blijft na
achtereenvolgende vermeerderingen of, in
het geval van vermeerderingscycli, aan het
eind van iedere cyclus. Variaties die
kunnen worden toegeschreven aan de
kenmerken van het type ras, de wijze van
vermeerdering of veranderde
milieuomstandigheden, moeten worden
toegelaten.
Or. en

Motivering
Vrij bestoven rassen zijn van groot belang, bijvoorbeeld voor de biologische landbouw. Het
moet mogelijk blijven om vrij bestoven rassen van soorten en geslachten die tegenwoordig
gedomineerd worden door hybride rassen, op de markt aan te bieden. Zo zijn hybriden per
definitie nooit bestendig in de F2-generatie.

Amendement 422
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
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Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
bestendig aangemerkt, indien de expressie
van de kenmerken die in aanmerking
worden genomen bij het onderzoek naar de
onderscheidbaarheid, alsmede van alle
andere kenmerken die voor de
rasbeschrijving worden gebruikt,
onveranderd blijft na achtereenvolgende
vermeerderingen of, in het geval van
vermeerderingscycli, aan het eind van
iedere cyclus.

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
bestendig aangemerkt, indien de expressie
van de kenmerken die in aanmerking
worden genomen bij het onderzoek naar de
onderscheidbaarheid, alsmede van alle
andere kenmerken die voor de
rasbeschrijving worden gebruikt, in
principe onveranderd blijft na
achtereenvolgende vermeerderingen of, in
het geval van vermeerderingscycli, aan het
eind van iedere cyclus. De variaties van
een ras ten gevolge van aanpassingen aan
veranderde milieuomstandigheden
worden bij het officiële onderzoek
geaccepteerd.
Or. de

Amendement 423
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
bestendig aangemerkt, indien de expressie
van de kenmerken die in aanmerking
worden genomen bij het onderzoek naar de
onderscheidbaarheid, alsmede van alle
andere kenmerken die voor de
rasbeschrijving worden gebruikt,
onveranderd blijft na achtereenvolgende
vermeerderingen of, in het geval van
vermeerderingscycli, aan het eind van

In het kader van de in artikel 56, lid 2,
onder a), en lid 3, onder a), bedoelde
officiële beschrijving wordt een ras als
bestendig aangemerkt, indien de expressie
van de kenmerken die in aanmerking
worden genomen bij het onderzoek naar de
onderscheidbaarheid, alsmede van alle
andere kenmerken die voor de
rasbeschrijving worden gebruikt,
grotendeels onveranderd blijft na
achtereenvolgende vermeerderingen of, in
het geval van vermeerderingscycli, aan het
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iedere cyclus.

eind van iedere cyclus, afhankelijk van de
variatie die kan worden verwacht op basis
van de kenmerken van de
vermeerderingswijze en het type ras of op
basis van de lokale omstandigheden.
Or. en
Motivering

Vrij bestoven rassen zakken soms voor de bestendigheidstests omdat ze worden vergeleken
met hybride rassen. Om eerlijke markttoegang te bieden voor alle typen rassen, moet ervoor
worden gezorgd dat de rassen worden vergeleken met hetzelfde type ras, en dat rekening
wordt gehouden met veranderingen in de lokale omstandigheden (bodem, klimaat).

Amendement 424
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien aan een ras een kwekersrecht is
toegekend krachtens artikel 62 van
Verordening (EG) nr. 2100/1994 of
krachtens de wetgeving van een lidstaat,
wordt dat ras geacht onderscheidbaar,
homogeen en bestendig te zijn in het kader
van de in artikel 56, lid 2, onder a), en
lid 3, onder a), bedoelde officiële
beschrijving en een geschikte rasbenaming
te hebben in de zin van artikel 56, lid 1,
onder a).

Indien aan een ras een kwekersrecht is
toegekend krachtens artikel 62 van
Verordening (EG) nr. 2100/1994 of
krachtens de wetgeving van een lidstaat,
wordt dat ras geacht onderscheidbaar,
homogeen en bestendig te zijn in het kader
van de in artikel 56, lid 2, onder a), en
lid 3, onder a), bedoelde officiële
beschrijving en een geschikte rasbenaming
te hebben in de zin van artikel 56, lid 1,
onder a), en voor soorten die niet vallen
onder de voorschriften als bedoeld in
artikel 56, lid 2, onder b), en artikel 56
met betrekking tot de cultuur- of
gebruikswaarde, wordt een ras waaraan
een kwekersrecht is toegekend, zonder
verder onderzoek toegevoegd aan het
nationale of het EU-register als bedoeld
in de artikelen 51 en 52. Soorten
waarvoor geen CGW-voorschriften
gelden, voldoen via de voorschriften
inzake kwekersrechten aan de
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voorschriften inzake rasregistratie,
waardoor een afzonderlijke aanvraag een
onnodige belasting is.
Or. en
Motivering
Soorten waarvoor geen CGW-voorschriften gelden, voldoen via de voorschriften inzake
kwekersrechten aan de voorschriften inzake rasregistratie, waardoor een afzonderlijke
aanvraag een onnodige belasting is.

Amendement 425
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien aan een ras een kwekersrecht is
toegekend krachtens artikel 62 van
Verordening (EG) nr. 2100/1994 of
krachtens de wetgeving van een lidstaat,
wordt dat ras geacht onderscheidbaar,
homogeen en bestendig te zijn in het kader
van de in artikel 56, lid 2, onder a), en
lid 3, onder a), bedoelde officiële
beschrijving en een geschikte rasbenaming
te hebben in de zin van artikel 56, lid 1,
onder a).

Indien aan een ras een kwekersrecht is
toegekend krachtens artikel 62 van
Verordening (EG) nr. 2100/1994 of
krachtens de wetgeving van een lidstaat,
wordt dat ras geacht onderscheidbaar,
homogeen en bestendig te zijn in het kader
van de in artikel 56, lid 2, onder a), en
lid 3, onder a), bedoelde officiële
beschrijving en een geschikte rasbenaming
te hebben in de zin van artikel 56, lid 1,
onder a). Voor soorten die niet vallen
onder de voorschriften als bedoeld in
artikel 56, lid 2, onder b), en artikel 56
met betrekking tot de cultuur- of
gebruikswaarde, wordt een ras waaraan
een kwekersrecht is toegekend
rechtstreeks toegevoegd aan het nationale
of het EU-register als bedoeld in de
artikelen 51 en 52.
Or. en
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Motivering
Een afzonderlijke aanvraag voor de registratie van een ras is onnodig belastend.

Amendement 426
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Een ras dat in een nationaal
rassenregister als bedoeld in artikel 51 is
geregistreerd, wordt geacht
onderscheidbaar, homogeen en bestendig
te zijn in het kader van de erkenning van
het kwekersrecht als bedoeld in
Verordening (EG) nr. 2100/1994, en een
geschikte rasbenaming te hebben in de zin
van artikel 63 van die verordening.
Or. it
Motivering

De nieuwe alinea legt een verband tussen het kwekersrecht en de registratie in de nationale
registers.

Amendement 427
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 56, lid 1,
onder a), wordt een rasbenaming niet
geschikt geacht als:

1. Voor de toepassing van artikel 56, lid 1,
onder a), voldoet een rasbenaming aan
artikel 63 van
Verordening (EG) nr. 2100/94 en aan de
CBP-richtsnoeren inzake rasbenaming
21e
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Or. en
Motivering
Een verwijzing naar artikel 63 van Verordening (EG) nr. 2100/94 en naar de CBPrichtsnoeren moet volstaan om ervoor te zorgen dat dezelfde criteria worden gebruikt voor
rasbenaming. Het doel ervan is volledige harmonisering van de voorschriften inzake het
kwekersrecht en de rasregistratie.

Amendement 428
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 56, lid 1,
onder a), wordt een rasbenaming niet
geschikt geacht als:

1. De rasbenaming kan worden uitgedrukt
in een code of in een fantasienaam. Voor
de toepassing van artikel 56, lid 1,
onder a), wordt een rasbenaming niet
geschikt geacht als:
Or. it

Motivering
Deze toevoeging vormt de basis voor hetgeen bepaald is in lid 4, onder e).

Amendement 429
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het gebruik ervan op het grondgebied
van de Unie inbreuk maakt op het oudere
recht van een derde;

Schrappen

Or. en
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Amendement 430
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) zij in het algemeen voor de gebruikers
ervan moeilijk als rasbenaming
herkenbaar en hanteerbaar is;

Schrappen

Or. en

Amendement 431
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) zij in het algemeen voor de gebruikers
ervan moeilijk als rasbenaming
herkenbaar en hanteerbaar is;

Schrappen

Or. en
Motivering
Hier wordt verwacht dat de bevoegde autoriteiten zich gedragen als gebruikers – hetgeen
onredelijk is. Het zou zonde zijn om de creativiteit te beperken door de rasbenamingen te
veranderen. Een Hongaarse gebruiker heeft wellicht moeite met "Llangefni", maar Welshe
bewoners van de gelijknamige plaats niet. Op dezelfde manier heeft een Franse gebruiker
misschien moeite met "Търговище", maar een Bulgaarse inwoner van de gelijknamige plaats
niet. Dit punt moet worden geschrapt.

Amendement 432
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) zij identiek is aan of kan worden
verward met een rasbenaming waaronder
een ander ras van dezelfde of van een
nauw verwante soort in een nationaal
rassenregister of het EU-rassenregister is
opgenomen of waaronder materiaal van
een ander ras in een lidstaat of een
andere staat die lid is van de
Internationale Unie tot bescherming van
kweekproducten op de markt is
aangeboden, tenzij dat andere ras niet
meer bestaat en de rasbenaming ervan
geen bijzondere betekenis heeft
verkregen;

Schrappen

Or. en

Amendement 433
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) zij identiek is aan of kan worden
verward met een rasbenaming waaronder
een ander ras van dezelfde of van een nauw
verwante soort in een nationaal
rassenregister of het EU-rassenregister is
opgenomen of waaronder materiaal van
een ander ras in een lidstaat of een andere
staat die lid is van de Internationale Unie
tot bescherming van kweekproducten op de
markt is aangeboden, tenzij dat andere ras
niet meer bestaat en de rasbenaming ervan
geen bijzondere betekenis heeft verkregen;

c) zij identiek is aan of kan worden
verward met een rasbenaming waaronder
een ander ras van dezelfde of van een nauw
verwante soort in een nationaal
rassenregister of het EU-rassenregister is
opgenomen of waaronder materiaal van
een ander ras in een lidstaat of een andere
staat die lid is van de Internationale Unie
tot bescherming van kweekproducten op de
markt is aangeboden, tenzij dat andere ras
niet meer bestaat en de rasbenaming ervan
geen bijzondere betekenis heeft verkregen,
of als er een benaming van dat ras bekend
is in de literatuur of toegankelijk is als
traditionele kennis van een lokale
gemeenschap in de Unie;
Or. en
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Motivering
Artikel 64, lid 1, onder c, houdt geen rekening met benamingen die voorkomen in de lokale
literatuur of tradities. Traditionele literatuur en kennis worden beschouwd als geldige
verwijzingen voor rasbenamingen.

Amendement 434
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) zij identiek is aan of kan worden
verward met andere benamingen die
algemeen bij het op de markt aanbieden
van goederen worden gebruikt of die op
grond van andere wetgeving van de Unie
vrij gehouden moeten worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 435
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) zij in een van de lidstaten
aanstootgevend kan zijn of strijdig is met
de openbare orde;

Schrappen

Or. en

Amendement 436
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) zij in een van de lidstaten
aanstootgevend kan zijn of strijdig is met
de openbare orde;

e) zij strijdig is met de openbare orde;

Or. en
Motivering
Dit punt vereist dat de lidstaten benamingen die door een andere lidstaat gevalideerd zijn, in
de taal van die lidstaat toepassen. De bevoegde autoriteiten kunnen echter onmogelijk voor
elke Unietaal een taaldeskundige aanstellen.

Amendement 437
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) zij misleidend kan zijn of verwarring
kan veroorzaken met betrekking tot de
kenmerken, de waarde of de identiteit van
het ras, of de identiteit van de kweker.

Schrappen

Or. en

Amendement 438
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Voor de toepassing van artikel 57
wordt de rasbenaming van een in een
regio van aanpassing geproduceerd ras
niet geschikt geacht als die geografische
verwijzingen bevat. Dit lid is niet van
toepassing wanneer het ras wordt gebruikt
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in het kader van producten vallend onder
Verordening (EU) nr. 1151/201221 septies.
__________________
21 septies

PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.
Or. it

Amendement 439
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Onverminderd lid 1 wordt, indien het ras
al in andere nationale rassenregisters of in
het EU-rassenregister is geregistreerd, de
benaming alleen geschikt geacht als zij
identiek is aan de benaming die in die
registraties wordt gehanteerd.

2. Onverminderd de leden 1 en 1 bis
wordt, indien het ras al in andere nationale
rassenregisters of in het EU-rassenregister
is geregistreerd, de benaming alleen
geschikt geacht als zij identiek is aan de
benaming die in die registraties wordt
gehanteerd.
Or. it

Amendement 440
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met specifieke
voorschriften betreffende de geschiktheid
van rasbenamingen. Die voorschriften
kunnen betrekking hebben op:

Schrappen

a) de relatie van die benamingen met
handelsbenamingen;
b) de relatie van die benamingen met
PE526.154v02-00
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geografische aanduidingen of
oorsprongsbenamingen voor
landbouwproducten;
c) schriftelijke toestemming van de
houders van oudere rechten om beletsels
ten aanzien van de geschiktheid van een
benaming weg te nemen;
d) specifieke criteria om te bepalen of een
benaming misleidend of verwarrend is als
bedoeld in lid 1, onder f), en
e) het gebruik van een benaming in de
vorm van een code.
Or. en

Amendement 441
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met specifieke
voorschriften betreffende de geschiktheid
van rasbenamingen. Die voorschriften
kunnen betrekking hebben op:

Schrappen

a) de relatie van die benamingen met
handelsbenamingen;
b) de relatie van die benamingen met
geografische aanduidingen of
oorsprongsbenamingen voor
landbouwproducten;
c) schriftelijke toestemming van de
houders van oudere rechten om beletsels
ten aanzien van de geschiktheid van een
benaming weg te nemen;
d) specifieke criteria om te bepalen of een
benaming misleidend of verwarrend is als
bedoeld in lid 1, onder f), en
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e) het gebruik van een benaming in de
vorm van een code.
Or. en

Amendement 442
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 4 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met specifieke
voorschriften betreffende de geschiktheid
van rasbenamingen. Die voorschriften
kunnen betrekking hebben op:

4. In de gewone wetgevingsprocedure
kunnen de Raad en het Parlement
bepalingen vaststellen waarin specifiek
voorschriften betreffende de geschiktheid
van rasbenamingen zijn vastgelegd. Die
voorschriften hebben betrekking op:
Or. de

Amendement 443
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 65
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Klonen

Schrappen

Voorschriften voor de registratie van
klonen
1. Een kloon mag alleen in een nationaal
rassenregister of in het EU-rassenregister
worden opgenomen als hij aan de
volgende voorschriften voldoet:
a) hij behoort tot geslachten of soorten die
van bijzonder belang zijn voor bepaalde
martksectoren en in de krachtens lid 3
opgestelde lijst zijn vermeld;
b) hij behoort tot een ras dat
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overeenkomstig hoofdstuk IV in een
nationaal rassenregister of
overeenkomstig hoofdstuk V in het EUrassenregister is geregistreerd;
c) hij is ontstaan door genetische selectie;
d) hij is voorzien van een geschikte
benaming.
2. Om te bepalen of een benaming
geschikt is in de zin van lid 1, onder d),
van dit artikel is artikel 64 van
overeenkomstige toepassing. Verwijzingen
naar rassen in artikel 64 worden gelezen
als verwijzingen naar klonen.
3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter opstelling
van een lijst van geslachten of soorten
waarvan de klonen van bijzonder belang
zijn voor bepaalde marktsectoren.
4. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen om:
a) te bepalen dat klonen die tot bepaalde
geslachten of soorten behoren een selectie
op gezondheid moeten ondergaan om in
een nationaal rassenregister of het EUrassenregister te worden opgenomen, en
b) voorschriften voor de onder a) bedoelde
selectie op gezondheid vast te stellen.
Or. en

Amendement 444
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter opstelling
AM\1014646NL.doc
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van een lijst van geslachten of soorten
waarvan de klonen van bijzonder belang
zijn voor bepaalde marktsectoren.
Or. de
Motivering
Door de opstelling van een lijst van geslachten of soorten waarvan de klonen van bijzonder
belang zijn voor afzonderlijke marktsectoren worden andere rassen of klonen
gediscrimineerd.

Amendement 445
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Eenieder mag bij de bevoegde autoriteit
een aanvraag om registratie van een ras in
het nationale rassenregister indienen.

1. De kweker of een vertegenwoordiger
van de kweker mag bij de bevoegde
autoriteit een aanvraag om registratie van
een ras in het nationale rassenregister
indienen.
Or. it

Motivering
De term "eenieder" is te vaag. De wijziging herstelt het functioneel verband tussen het ras en
de aanvrager van de registratie.

Amendement 446
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde aanvraag wordt
schriftelijk ingediend. Die indiening mag
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schriftelijk of elektronisch ingediend.

langs elektronische weg plaatsvinden.

Or. en

Amendement 447
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1 – letter k bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
k bis) indien van toepassing, een
vermelding dat het ras is gekweekt aan de
hand van niet-traditionele
kweekmethoden, met inbegrip van een
opsomming van alle methoden die zijn
gebruikt ter verkrijging van dat ras;
Or. en
Motivering

De gebruikers moeten in staat worden gesteld om geïnformeerde keuzen te maken. Het is
essentieel dat landbouwers op de hoogte zijn van de kweekmethoden, met name omdat
bepaalde methoden mogelijk niet verenigbaar zijn met de filosofie van de landbouwer of met
landbouwsystemen zoals de biologische landbouw. Derhalve moeten kweekmethoden worden
vermeld die voor 1930 niet bekend waren in de literatuur.

Amendement 448
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1 – letter m bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
m bis) de methoden en kweektechnieken
aan de hand waarvan het ras is
verkregen;
Or. en
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Motivering
Biologische kwekers en sommige eindgebruikers wijzen bepaalde kweektechnieken af (zoals
protoplastfusie en CMS). Om te zorgen voor keuzevrijheid moet transparantie worden
betracht ten aanzien van de kweekmethoden.

Amendement 449
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met nadere
elementen die in de aanvraag moeten
worden opgenomen voor bepaalde
geslachten of soorten, in verband met de
bijzondere kenmerken van de rassen die
tot die geslachten of soorten behoren.

Schrappen

Or. en
Motivering
De Commissie neemt belangrijke elementen op in de basishandeling en niet in de
gedelegeerde handelingen.

Amendement 450
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst
3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met nadere
elementen die in de aanvraag moeten
worden opgenomen voor bepaalde
geslachten of soorten, in verband met de
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bijzondere kenmerken van de rassen die
tot die geslachten of soorten behoren.
Or. de

Amendement 451
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 68
Door de Commissie voorgestelde tekst
Artikel 68

Amendement
Schrappen

Inhoud van het verzoek
De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen de vorm van de in
artikel 66 bedoelde aanvraag vast. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 141, lid 3, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Or. de

Amendement 452
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen de vorm van de in
artikel 66 bedoelde aanvraag vast. Die
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 141, lid 3,
bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement
Schrappen

Or. en
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Motivering
Het is een probleem dat nationale spelers met nationale vormen werken. Aangezien een
exploitant rechtstreekse registraties in het EU-rassenregister kan doorvoeren, zou het
verspilling van tijd en overheidsmiddelen zijn om voor alle EU-lidstaten één vorm vast te
stellen voor de aanvraag.

Amendement 453
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst
a) de inhoudelijke voorschriften van
artikel 67, en

Amendement
a) de inhoudelijke voorschriften van
artikel 67,
Or. en
Motivering

Dit artikel verwijst naar artikel 68, dat wordt geschrapt.

Amendement 454
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b) de krachtens artikel 68 vastgestelde
vorm.

Amendement
Schrappen

Or. en
Motivering
Dit artikel verwijst naar artikel 68, dat wordt geschrapt.
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Amendement 455
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b) de krachtens artikel 68 vastgestelde
vorm.

Amendement
Schrappen

Or. de

Amendement 456
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2. Indien de aanvraag niet aan de
voorschriften van artikel 67 of de
krachtens artikel 68 vastgestelde vorm
voldoet, stelt de bevoegde autoriteit de
aanvrager in de gelegenheid om de
aanvraag binnen een bepaalde termijn te
corrigeren.

Amendement
Schrappen

Or. de

Amendement 457
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2. Indien de aanvraag niet aan de
voorschriften van artikel 67 of de
krachtens artikel 68 vastgestelde vorm
voldoet, stelt de bevoegde autoriteit de
AM\1014646NL.doc

Amendement
2. Indien de aanvraag niet aan de
voorschriften van artikel 67 voldoet, stelt
de bevoegde autoriteit de aanvrager in de
gelegenheid om de aanvraag binnen een
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aanvrager in de gelegenheid om de
aanvraag binnen een bepaalde termijn te
corrigeren.

bepaalde termijn te corrigeren.

Or. en
Motivering
Dit artikel verwijst naar artikel 68, dat wordt geschrapt.

Amendement 458
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De datum van de registratieaanvraag is de
datum waarop een aanvraag die aan de
inhoudelijke voorschriften van artikel 67
en de krachtens artikel 68 vastgestelde
vorm voldoet, bij de bevoegde autoriteit is
ingediend.

De datum van de registratieaanvraag is de
datum waarop een aanvraag die aan de
inhoudelijke voorschriften van artikel 67
voldoet, bij de bevoegde autoriteit is
ingediend.

Or. en
Motivering
Dit artikel verwijst naar artikel 68, dat wordt geschrapt.

Amendement 459
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. Indien de aanvraag na het formele
onderzoek blijkt te voldoen aan de
inhoudelijke voorschriften van artikel 67
en de krachtens artikel 68 vastgestelde
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Amendement
1. De beschrijving wordt aangepast aan
het type ras en de wijze van
vermeerdering. Indien de aanvraag na het
formele onderzoek blijkt te voldoen aan de
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vorm, wordt een technisch onderzoek van
het ras uitgevoerd teneinde een officiële
beschrijving op te stellen.

inhoudelijke voorschriften van artikel 67
en de krachtens artikel 68 vastgestelde
vorm, wordt een technisch onderzoek van
het ras uitgevoerd teneinde een officiële
beschrijving op te stellen. De manieren
waarop het technisch onderzoek en de
vaststelling van een officiële beschrijving
plaatsvinden, houden rekening met het
type ras en de wijze van vermeerdering.
Or. en

Motivering
De voorschriften inzake onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid of inzake de
officieel erkende beschrijving, moeten worden aangepast. Zo mogen vrij bestoven rassen van
soorten die tegenwoordig worden gedomineerd door hybriden, niet worden gediscrimineerd.

Amendement 460
Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Indien de aanvraag na het formele
onderzoek blijkt te voldoen aan de
inhoudelijke voorschriften van artikel 67
en de krachtens artikel 68 vastgestelde
vorm, wordt een technisch onderzoek van
het ras uitgevoerd teneinde een officiële
beschrijving op te stellen.

1. Indien de aanvraag na het formele
onderzoek blijkt te voldoen aan de
inhoudelijke voorschriften van artikel 67,
wordt een technisch onderzoek van het ras
uitgevoerd teneinde een officiële
beschrijving op te stellen.

Or. en
Motivering
Dit artikel verwijst naar artikel 68, dat wordt geschrapt.

Amendement 461
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 2 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bij het in lid 1 bedoelde technische
onderzoek wordt nagegaan of:

2. Bij het in lid 1 bedoelde technische
onderzoek wordt beoordeeld of:
Or. en

Amendement 462
James Nicholson
Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het ras, indien van toepassing,
voldoende cultuur- en/of gebruikswaarde
als bedoeld in artikel 58, lid 1, en
duurzame cultuur- en/of gebruikswaarde
als bedoeld in artikel 59, lid 1, heeft.

b) het ras, indien van toepassing, een
cultuur- en/of gebruikswaarde als bedoeld
in artikel 58, lid 1, heeft.

Or. en
Motivering
Aansluiting op de amendementen tot instelling van één type CGW.

Amendement 463
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 3 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
Indien de aanvrager de bevoegde autoriteit
daarom verzoekt, mag het technische
onderzoek geheel of gedeeltelijk door de
aanvrager worden uitgevoerd,
overeenkomstig de bepalingen van
artikel 73 en de in artikel 74 bedoelde
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Amendement
De bevoegde autoriteit kan de aanvrager
of elke willekeurige rechtspersoon die
namens de bevoegde autoriteit optreedt,
toestaan om het technische onderzoek
geheel of gedeeltelijk uit te voeren,
overeenkomstig de bepalingen van
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voorschriften.

artikel 73 en de in artikel 74 bedoelde
voorschriften.
Or. en

Amendement 464
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Indien de aanvrager de bevoegde
autoriteit daarom verzoekt wordt het
technisch onderzoek verricht onder
specifieke klimaatomstandigheden in de
lidstaat waar de bevoegde autoriteit
verantwoordelijk voor is.
Or. en
Motivering

De bevoegde autoriteit moet ervoor zorgen dat de onderzoeken, indien de aanvrager het
technisch onderzoek niet zelf kan verrichten, plaatsvinden in klimaatomstandigheden die
identiek zijn aan die van de regio waar het ras is gekweekt en in de handel wordt gebracht,
aangezien vrij bestoven rassen anders aanzienlijke en onbillijke nadelen zouden ondervinden
bij het technisch onderzoek.

Amendement 465
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst
4. Indien er al een door het Bureau of een
bevoegde autoriteit opgestelde officiële
beschrijving van het ras beschikbaar is,
besluit de bevoegde autoriteit dat het in
lid 1 bedoelde technische onderzoek niet
AM\1014646NL.doc

Amendement
4. Indien het Bureau of een andere
bevoegde autoriteit een OHB-resultaat
heeft aanvaard, stelt de bevoegde
autoriteit het in lid 2, onder a), bedoelde
technisch onderzoek niet verplicht.
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nodig is.
Or. en

Amendement 466
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. In afwijking van lid 4 mag de bevoegde
autoriteit besluiten dat het in lid 1
bedoelde technische onderzoek nodig is
als het gaat om een ras waarvoor om
registratie is verzocht krachtens
artikel 57, lid 1, onder b).

Schrappen

Or. en
Motivering
Dit lid biedt de bevoegde autoriteit de mogelijkheid te bepalen dat een geregistreerd ras dat
vervolgens uit het register is geschrapt, nogmaals moet worden getest om weer te worden
geregistreerd (OHB- en mogelijk ook CGW-tests). Dit komt neer op een verspilling van
middelen en er is geen reden om aan te nemen dat de kenmerken van het ras zijn veranderd.

Amendement 467
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst
5. In afwijking van lid 4 mag de bevoegde
autoriteit besluiten dat het in lid 1
bedoelde technische onderzoek nodig is
als het gaat om een ras waarvoor om
registratie is verzocht krachtens
artikel 57, lid 1, onder b).
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Amendement
Schrappen
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Or. en
Motivering
Het is niet te rechtvaardigen en onlogisch om een technisch onderzoek voor te schrijven voor
de registratie of de instandhouding van andere rassen die geregistreerd zijn op basis van een
officieel erkende beschrijving.

Amendement 468
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. In afwijking van lid 4 mag de bevoegde
autoriteit besluiten dat het in lid 1 bedoelde
technische onderzoek nodig is als het gaat
om een ras waarvoor om registratie is
verzocht krachtens artikel 57, lid 1,
onder b).

5. In afwijking van lid 4 mag de bevoegde
autoriteit besluiten dat het in lid 2,
onder b), bedoelde technische onderzoek
nodig is als het gaat om een ras waarvoor
om registratie is verzocht krachtens
artikel 57, lid 1, onder b).
Or. en

Amendement 469
Giancarlo Scottà
Voorstel voor een verordening
Artikel 73
Door de Commissie voorgestelde tekst
[…]

Amendement
Schrappen
Or. it

Amendement 470
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Voorstel voor een verordening
Artikel 73
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen
Or. de

Amendement 471
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 73
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen
Or. en
Motivering

Het technisch onderzoek moet een bevoegdheid van de officiële autoriteit blijven.

Amendement 472
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De aanvrager mag het in artikel 71, lid 1,
bedoelde technische onderzoek alleen dan
geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren als hij
daarvoor toestemming heeft gekregen van
de bevoegde autoriteit. Het door de
aanvrager uitgevoerde onderzoek wordt
uitgevoerd op een specifieke daarvoor
bestemde werklocatie.

1. De aanvrager of een rechtspersoon die
namens de aanvrager optreedt mag het in
artikel 71, lid 1, bedoelde technische
onderzoek alleen dan geheel of gedeeltelijk
zelf uitvoeren als hij daarvoor toestemming
heeft gekregen van de bevoegde autoriteit.

Or. en
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Motivering
De autoriteiten moeten de werkzaamheden kunnen delegeren aan andere rechtspersonen dan
de aanvrager.

Amendement 473
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voordat de toestemming voor het
uitvoeren van het technische onderzoek
wordt verleend, voert de bevoegde
autoriteit een audit van de werklocatie en
de organisatie van de aanvrager uit. Bij de
audit wordt nagegaan of de werklocatie en
organisatie geschikt zijn om het technische
onderzoek uit te voeren ten aanzien van:

2. Voordat de toestemming voor het
uitvoeren van het technische onderzoek
wordt verleend, voert de bevoegde
autoriteit of een gedelegeerde instantie een
audit van de werklocatie en de organisatie
van de aanvrager of van de namens de
aanvrager optredende rechtspersoon uit.
Bij de audit wordt nagegaan of de
werklocatie en organisatie geschikt zijn om
het technische onderzoek uit te voeren ten
aanzien van:
Or. en

Amendement 474
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de naleving van de voorschriften van de
artikelen 60, 61 en 62 inzake
onderscheidbaarheid, homogeniteit en
bestendigheid, en

a) de naleving van de voorschriften van de
artikelen 60, 61 en 62 inzake
onderscheidbaarheid, homogeniteit en
bestendigheid, of
Or. en
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