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BEKNOPTE MOTIVERING

Ten gevolge van de grote diversiteit van het bestaande teeltmateriaal bestaat de huidige 
communautaire regelgeving uit twaalf sectorale technische richtlijnen die tot nu toe 
volstonden om de wetgeving aan te passen aan elk specifiek geval. Tijdens de raadplegingen 
ter voorbereiding op de uitwerking van het wetsvoorstel hebben zowel de betrokken sectoren 
als de lidstaten zich globaal genomen tevreden getoond over de huidige wetgevingsstructuur, 
al stonden zij open voor nuttige aanpassingen. De vereniging van de huidige richtlijnen in één 
wetgevingshandeling, zoals voorgesteld door de Commissie, sluit dus niet aan op een concrete 
vraag van de betrokken partijen.
De werkzaamheden die de Commissie met haar voorstel wil starten zullen erg omvangrijk en 
complex zijn, aangezien er nog 90 andere gedelegeerde of uitvoeringshandelingen gepland 
zijn, die in sommige gevallen niet terdege gemotiveerd zijn.

De opname van bijzonder uiteenlopende sectoren in één enkele verordening zorgt voor 
verstoringen, aangezien de voorgestelde voorschriften in bepaalde gevallen niet passend zijn 
voor bepaald materiaal. Het voorstel van de Commissie bevat voorts een groot aantal 
onduidelijkheden en laat veel ruimte voor interpretatie, wat de geharmoniseerde toepassing 
van de nieuwe verordening in de Europese Unie zou kunnen schaden. De rapporteur vindt het 
bovendien onverstandig om af te wijken van voorschriften die pas onlangs in werking zijn 
getreden.
In dit ontwerpverslag worden verschillende definities verduidelijkt, bijvoorbeeld de definities 
van de verschillende soorten teeltmateriaal, waarvoor de Commissie voorstelt om het 
handelstype te schrappen. In dit verslag wordt voorgesteld om het handelstype opnieuw in te 
voeren. De rapporteur acht het voorts noodzakelijk om een officiële controle te waarborgen 
van standaardmateriaal nadat het in de handel is gebracht.

De rapporteur vindt het ook onaanvaardbaar dat de soorten waarvoor certificering verplicht is 
niet voorkomen in de basishandeling. Voor deze soorten zou immers een gedelegeerde 
handeling van de Commissie moeten worden vastgesteld, wat voor een ontoelaatbare 
vertraging zou zorgen en bepaalde markten ernstig zou verstoren.

Wat de niet-geregistreerde rassen betreft, moeten er maximumtermijnen worden vastgesteld 
voor het op de markt aanbieden voor beperkte hoeveelheden teeltmateriaal, aangezien het 
ontbreken van zulke termijnen het bestaan van het rassenregister als zodanig in gevaar zou 
brengen.

De rapporteur is het ook niet eens met het idee dat personen die deel uitmaken van een 
organisatie voor de instandhouding en die zaden en planten produceren en op de markt 
aanbieden, uitgesloten zouden kunnen worden van deze verordening, aangezien dat aanleiding 
zou kunnen geven tot het ontstaan van een parallel netwerk van teeltmateriaal. De 
uitwisseling in natura tussen particulieren dient bovendien beperkt te worden tot kleine 
hoeveelheden, aangezien er anders van zou moeten worden uitgaan dat uitwisselingen in het 
algemeen geen handelstransactie zijn.
Wat de uitzonderingen op het register voor nichemarkten voor rassen van plaatselijk belang 
betreft, moet duidelijk bepaald worden om welke rassen het gaat om te vermijden dat deze 
bepaling zonder onderscheid zou worden toegepast. Micro-ondernemingen (exploitanten met 
minder dan tien werknemers en minder dan 2 miljoen euro aan gefactureerde inkomsten) 
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mogen niet worden vrijgesteld van dit register, aangezien zij de overgrote meerderheid van de 
sector teeltmateriaal uitmaken. Er zouden maximumhoeveelheden moeten worden vastgesteld 
om te bepalen wie in aanmerking komt voor deze uitzonderingen, aangezien anders een 
parallel circuit zou ontstaan van exploitanten die zaden op de markt aanbieden die niet zijn 
ingeschreven in het register.
Volgens de rapporteur is het niet nodig om jaarlijkse audits uit te voeren, aangezien de 
frequentie van die audits moet worden vastgesteld aan de hand van het risico dat niet aan de 
voorschriften wordt voldaan.

Anderzijds moet een verhoging van het aantal veldinspecties, bemonsteringen of tests 
gerechtvaardigd zijn op basis van een controlebehoefte en mag zij niet uitgaan van een 
willekeurig verzoek van de exploitant.
Het voorstel van de Europese Commissie om ook het klonenregister op te nemen in deze 
verordening kan niet op bijval rekenen bij de rapporteur, aangezien zij van mening is dat dit 
een ongerechtvaardigde administratieve last zou opleveren.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling, de ter zake bevoegde commissie, onderstaande 
amendementen over te nemen in haar verslag:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es
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Motivering

Het is geen goed idee om toe te staan dat personen die deel uitmaken van een organisatie 
voor de instandhouding zaden en planten produceren en op de markt aanbieden zonder dat zij 
onder deze verordening vallen, aangezien dat aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan 
van een parallel circuit van teeltmateriaal. De uitwisseling in natura tussen particulieren 
moet bovendien beperkt worden tot kleine hoeveelheden, aangezien we anders zouden laten 
uitschijnen dat uitwisselingen in het algemeen niet als handelstransacties worden beschouwd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De ervaring heeft geleerd dat de 
betrouwbaarheid en kwaliteit van het 
teeltmateriaal dat op de markt wordt 
aangeboden, in het gedrang kunnen komen 
als het onmogelijk is teeltmateriaal dat niet 
aan de geldende normen voldoet, te 
traceren. Daarom moet er een volledig 
traceerbaarheidssysteem komen aan de 
hand waarvan producten van de markt 
kunnen worden gehaald en aan de 
consumenten of de bevoegde autoriteiten 
informatie kan worden verstrekt. Het moet 
dan ook verplicht gesteld worden de 
nodige informatie en documentatie over 
overdrachten van en naar professionele 
gebruikers bij te houden. Krachtens het 
evenredigheidsbeginsel dient die 
verplichting niet te gelden als de levering 
deel uitmaakt van het op de 
detailhandelsmarkt aanbieden.

(11) De ervaring heeft geleerd dat de 
betrouwbaarheid en kwaliteit van het 
teeltmateriaal dat op de markt wordt 
aangeboden, in het gedrang kunnen komen 
als het onmogelijk is teeltmateriaal dat niet 
aan de geldende normen voldoet, te 
traceren. Daarom moet er een volledig 
traceerbaarheidssysteem komen aan de 
hand waarvan producten van de markt 
kunnen worden gehaald en aan de 
consumenten of de bevoegde autoriteiten 
informatie kan worden verstrekt. Het moet 
dan ook verplicht gesteld worden de 
nodige informatie en documentatie over 
overdrachten van en naar professionele 
exploitanten bij te houden. Krachtens het 
evenredigheidsbeginsel dient die 
verplichting niet te gelden als de levering 
deel uitmaakt van het op de 
detailhandelsmarkt aanbieden.

Or. es

Motivering

Er wordt verwezen naar de exploitanten, de enige bevoegden in deze ontwerptekst.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De definities van de soorten materiaal zijn niet duidelijk. Het handelstype is in het 
Commissievoorstel verdwenen en moet dus opnieuw worden toegevoegd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verwezenlijken mag teeltmateriaal niet als 
standaardmateriaal op de markt worden 
aangeboden als de kosten van certificering 
evenredig zijn aan die doelstellingen. Er 
moet een specifieke lijst komen van die 
geslachten en soorten waarvoor een 
officiële certificering verplicht is.

Or. es

Motivering

Momenteel zijn er sectoren waarin het materiaal dat in de handel wordt gebracht verplicht 
moet worden gecertificeerd. Deze markt mag niet worden verstoord in afwachting van een 
latere handeling van de Commissie. Er moet een specifieke lijst komen van deze geslachten en 
soorten waarvoor een officiële certificering verplicht is, zoals bepaald in bijlage I bis.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(27) Teeltmateriaal dat slechts in beperkte 
hoeveelheden op de markt wordt gebracht 
("teeltmateriaal voor nichemarkten") moet 
worden vrijgesteld van de eis dat het tot 
een geregistreerd ras behoort. Die 
afwijking is nodig om het op de markt 
aanbieden van teeltmateriaal dat uit 
commercieel oogpunt van minder belang is 
maar wel belangrijk is voor de 
instandhouding van de genetische 
diversiteit, niet onnodig te beperken.
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mag materiaal voor nichemarkten alleen 
op de markt worden aangeboden door 
professionele exploitanten met een klein 
aantal personeelsleden en een geringe 
jaaromzet.

Or. es

Motivering

Het begrip "nichemarkt" moet duidelijk worden gedefinieerd om te voorkomen dat deze 
bepaling zonder onderscheid wordt toegepast. Het gaat om beperkte, plaatselijke markten 
voor soorten van plaatselijk belang. Exploitanten met minder dan tien werknemers maken de 
meerderheid van de sector teeltmateriaal uit, reden waarom geen enkele exploitant mag 
worden gediscrimineerd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Er moeten voorschriften worden 
vastgesteld voor de registratieprocedures 
voor rassen en klonen in de nationale 
rassenregisters, zodat voor alle aanvragen 
dezelfde voorwaarden gelden en er een 
transparante regeling voor alle 
belanghebbende partijen bestaat.

(38) Er moeten voorschriften worden 
vastgesteld voor de registratieprocedures 
voor rassen in de nationale rassenregisters, 
zodat voor alle aanvragen dezelfde 
voorwaarden gelden en er een transparante 
regeling voor alle belanghebbende partijen 
bestaat.

Or. es

Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Er moeten voorschriften worden (41) Er moeten voorschriften worden 
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vastgesteld voor de registratie van rassen 
en klonen in het EU-rassenregister. Uit een 
oogpunt van consistentie moeten die 
voorschriften overeenkomen met de 
voorschriften voor registratie in de 
nationale rassenregisters.

vastgesteld voor de registratie van rassen in 
het EU-rassenregister. Uit een oogpunt van 
consistentie moeten die voorschriften 
overeenkomen met de voorschriften voor 
registratie in de nationale rassenregisters.

Or. es

Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
bijlagen I en I bis bij deze verordening 
aangepast worden aan de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen, moet de Commissie een 
wetgevingsvoorstel indienen volgens de 
gewone wetgevingsprocedure ten aanzien 
van de wijziging van die bijlagen bij deze 
verordening.

Or. es

Motivering

Gezien het belang van de bijlagen I en I bis bij deze verordening, dienen zij gewijzigd te 
worden via de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Om ervoor te zorgen dat de bijlagen (52) Om ervoor te zorgen dat de bijlagen II 
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bij deze verordening aangepast worden aan 
de wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 VWEU 
handelingen vast te stellen ten aanzien van 
de wijziging van die bijlagen.

tot en met XII bij deze verordening 
aangepast worden aan de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 VWEU 
handelingen vast te stellen ten aanzien van 
de wijziging van die bijlagen.

Or. es

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Om de technische en economische 
ontwikkelingen in de sector te kunnen 
volgen moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 VWEU 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende lijsten van geslachten of 
soorten waarvan het teeltmateriaal niet als 
standaardmateriaal op de markt mag 
worden aangeboden.

(53) Om de technische en economische 
ontwikkelingen in de sector te kunnen 
volgen moet de Commissie een 
wetgevingsvoorstel indienen volgens de 
gewone wetgevingsprocedure om de lijsten 
van geslachten of soorten waarvoor een 
verplichte officiële certificering geldt aan 
te passen, te wijzigen, bij te werken of er 
soorten aan toe te voegen.

Or. es

Motivering

Momenteel zijn er sectoren waarin het materiaal dat in de handel wordt gebracht verplicht 
moet worden gecertificeerd. Deze markt mag niet worden verstoord in afwachting van een 
latere handeling van de Commissie. Gezien het belang van deze lijsten van geslachten of 
soorten waarvoor een verplichte officiële certificering geldt, zoals bepaald in bijlage I bis, 
dienen deze lijsten te worden gewijzigd volgens de gewone wetgevingsprocedure.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) uitsluitend bestemd is voor en bewaard 
wordt door genenbanken, organisaties en 
netwerken voor de instandhouding van 
genetische hulpbronnen zonder 
winstoogmerk;

Or. es

Motivering

Het is geen goed idee om toe staan dat personen die deel uitmaken van een organisatie voor 
de instandhouding zaden en planten produceren en op de markt aanbieden zonder dat zij 
onder deze verordening vallen, aangezien dat aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan 
van een parallel circuit van teeltmateriaal.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De uitwisseling in natura tussen particulieren moet beperkt worden tot kleine hoeveelheden, 
aangezien we anders zouden laten uitschijnen dat uitwisselingen in het algemeen niet als 
handelstransacties worden beschouwd. 
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) “Teeltmateriaal”: een of meer planten 
die volledige planten kunnen 
voortbrengen en daarvoor bedoeld zijn;

2) “Teeltmateriaal”: zaden, plantendelen 
en ander plantaardig materiaal bestemd 
voor de vermeerdering en productie van 
planten;

Or. es

Motivering

Dit strookt met de definitie uit de huidige regelgeving in de zaden- en plantensector.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De term "ervoor zorgen" is onvoldoende duidelijk. Professionele exploitanten moeten ervoor
verantwoordelijk zijn dat het materiaal voldoet aan de voorschriften van deze verordening. 
Zij moeten bijgevolg waarborgen dat aan de voorschriften is voldaan.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

eerste fase van de productie, bedoeld voor 
de productie van andere categorieën 
teeltmateriaal, en dat voldoet aan de voor 
deze categorie vastgestelde voorschriften;

Or. es

Motivering

Het materiaal behoort tot een bepaalde categorie en wordt dienovereenkomstig benoemd 
wanneer de oorsprong ervan bekend is en het voldoet aan de in de regelgeving vastgestelde 
voorschriften. Er moet aan beide voorwaarden zijn voldaan om materiaal in een bepaalde 
categorie te kunnen indelen. In de definities moet worden vermeld dat aan de voorschriften 
moet worden voldaan, zoals bepaald in de geldende regelgeving.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7) "basismateriaal": teeltmateriaal dat uit 
prebasismateriaal geproduceerd is en 
bedoeld is voor de productie van 
gecertificeerd materiaal, en dat voldoet 
aan de voor deze categorie vastgestelde 
voorschriften;

Or. es

Motivering

Het materiaal behoort tot een bepaalde categorie en wordt dienovereenkomstig benoemd 
wanneer de oorsprong ervan bekend is en het voldoet aan de in de regelgeving vastgestelde 
voorschriften. Er moet aan beide voorwaarden zijn voldaan om materiaal in een bepaalde 
categorie te kunnen indelen. In de definities moet worden vermeld dat aan de voorschriften 
moet worden voldaan, zoals bepaald in de geldende regelgeving.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

dat uit prebasismateriaal of basismateriaal, 
van een ander certificaat, of desgevallend 
uit materiaal van een generatie vóór het 
basismateriaal geproduceerd is en 
bovendien voldoet aan de voor deze 
categorie vastgestelde voorschriften;

Or. es

Motivering

De definities van deze soorten materiaal zijn niet duidelijk.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) "standaardmateriaal": ander 
teeltmateriaal dan prebasismateriaal, 
basismateriaal en gecertificeerd materiaal;

9) "standaardmateriaal": ander 
teeltmateriaal dan prebasismateriaal, 
basismateriaal en gecertificeerd materiaal
dat voldoende rasechtheid en 
raszuiverheid bezit en voldoet aan de 
voorschriften van deze verordening;

Or. es

Motivering

Het materiaal behoort tot een bepaalde categorie en wordt dienovereenkomstig benoemd 
wanneer de oorsprong ervan bekend is en het voldoet aan de in de regelgeving vastgestelde 
voorschriften. Er moet aan beide voorwaarden zijn voldaan om materiaal in een bepaalde 
categorie te kunnen indelen. In de definities moet worden vermeld dat aan de voorschriften
moet worden voldaan, zoals bepaald in de geldende regelgeving.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) "handelsmateriaal": teeltmateriaal 
dat enkel de rasechtheid van de soort bezit 
en voldoet aan de voorschriften van deze 
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verordening;

Or. es

Motivering

De definities van deze soorten materiaal zijn niet duidelijk. Het handelstype is in het 
Commissievoorstel verdwenen en moet dus opnieuw worden toegevoegd.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) "categorie": prebasismateriaal, 
basismateriaal, gecertificeerd materiaal of 
standaardmateriaal.

10) "categorie": elk van de in deze 
verordening vastgestelde klassen 
teeltmateriaal.

Or. es

Motivering

Een definitie moet betrekking hebben op het te definiëren voorwerp, dat niet mag worden 
vervangen door de verschillende delen ervan.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I teneinde die bijlage aan de 
ontwikkelingen in de wetenschappelijke 
en technische kennis en economische 
gegevens aan te passen.

3. De Commissie moet een 
wetgevingsvoorstel indienen volgens de 
gewone wetgevingsprocedure om de 
soorten in bijlage I aan te passen, te 
wijzigen, bij te werken of soorten toe te 
voegen.

Or. es
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Motivering

Gezien het belang van deze lijst van geslachten of soorten, zoals opgenomen in bijlage I, dient 
deze lijst te worden gewijzigd volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 140 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met lijsten van 
geslachten of soorten waarvan het 
teeltmateriaal niet als standaardmateriaal 
op de markt mag worden aangeboden, als 
bedoeld in lid 2.

3. De lijst van geslachten of soorten 
waarvan het teeltmateriaal niet als 
standaardmateriaal op de markt mag 
worden aangeboden, als bedoeld in lid 2, is 
opgenomen in bijlage I bis. De Commissie
moet een wetgevingsvoorstel indienen 
volgens de gewone wetgevingsprocedure 
om de soorten in die bijlage aan te passen, 
te wijzigen, bij te werken of soorten toe te 
voegen.

Or. es

Motivering

Momenteel zijn er sectoren waarin het materiaal dat in de handel wordt gebracht verplicht 
moet worden gecertificeerd. Deze markt mag niet worden verstoord in afwachting van een 
latere handeling van de Commissie. Gezien het belang van deze lijsten van geslachten of 
soorten waarvoor een verplichte officiële certificering geldt, zoals bepaald in bijlage I bis, 
dienen deze lijsten te worden gewijzigd volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen

Verplichting tot geregistreerde klonen te 
behoren
Teeltmateriaal dat tot een kloon behoort, 
mag alleen geproduceerd en op de markt 
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aangeboden worden als die kloon in een 
nationaal rassenregister als bedoeld in 
artikel 51 of het in artikel 52 bedoelde 
EU-rassenregister is geregistreerd.

Or. es

Motivering

Dit strookt niet met de definitie van kloon die in dit ontwerp wordt gegeven. Kloon is een 
plantkundig begrip dat enkel betrekking heeft op een geheel van planten die via vegetatieve 
teelt zijn afgeleid van een andere plant, waaraan zij genetisch identiek zijn en waarvan zij 
genetisch niet te onderscheiden zijn. Iets wat niet te onderscheiden is van een andere 
registratie kan niet worden geregistreerd.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In die gedelegeerde handelingen wordt 
rekening gehouden met de desbetreffende 
wetenschappelijke en technische 
aanbevelingen:

3. In die gedelegeerde handelingen wordt 
rekening gehouden met de desbetreffende 
wetenschappelijke en technische 
aanbevelingen, waaronder:

Or. es

Motivering

De lijst van internationale technische en wetenschappelijke normen in lid 3 mag niet worden 
beperkt, aangezien er in de toekomst nieuwe normen kunnen worden uitgewerkt.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Standaardmateriaal is onderworpen 
aan officiële controles achteraf, die op 
willekeurige basis en naargelang van het 
risico worden uitgevoerd.
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Or. es

Motivering

Dit lid 6 moet worden toegevoegd voor standaardmateriaal, dat wordt geproduceerd onder 
toezicht van de exploitant, maar achteraf moet worden gecontroleerd door de officiële 
diensten, al mag het daarbij enkel gaan om steekproeven op basis van het risico.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In die gedelegeerde handelingen wordt 
rekening gehouden met de desbetreffende 
wetenschappelijke en technische 
aanbevelingen, zoals:

3. In die gedelegeerde handelingen wordt 
rekening gehouden met de desbetreffende 
wetenschappelijke en technische 
aanbevelingen, waaronder:

Or. es

Motivering

De lijst van internationale technische en wetenschappelijke normen in lid 3 mag niet worden 
beperkt, aangezien er in de toekomst nieuwe normen kunnen worden uitgewerkt.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie).

Or. es

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van het in artikel 22, 
onder a), bedoelde officiële toezicht 
verrichten de bevoegde autoriteiten ten 
minste eenmaal per jaar een audit om te 
waarborgen dat de professionele exploitant 
de in artikel 23 bedoelde voorschriften 
naleeft.

1. In het kader van het in artikel 22, 
onder a), bedoelde officiële toezicht 
verrichten de bevoegde autoriteiten een 
audit om te waarborgen dat de 
professionele exploitant de in artikel 23 
bedoelde voorschriften naleeft. De 
frequentie van de audits wordt vastgesteld 
aan de hand van het potentiële risico dat 
niet aan die voorschriften wordt voldaan.

Or. es

Motivering

Het is niet nodig om ten minste elk jaar een audit te verrichten. Wat wel belangrijk is, is dat 
die audits kunnen worden verricht wanneer daar een reden toe bestaat.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de inspectie, bemonstering en tests 
als bedoeld in lid 2 mogen de bevoegde 
autoriteiten op verzoek van de 
professionele exploitant nadere 
veldinspecties, bemonsteringen en tests 
uitvoeren.

3. Naast de inspectie, bemonstering en tests 
als bedoeld in lid 2 mogen de bevoegde 
autoriteiten wanneer zij dat nodig achten 
nadere veldinspecties, bemonsteringen en 
tests uitvoeren.

Or. es

Motivering

Een verhoging van het aantal veldinspecties, bemonsteringen of tests moet gerechtvaardigd 
zijn op basis van een controlebehoefte en mag niet uitgaan van een willekeurig verzoek van 
de exploitant.
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 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 is afkomstig van een plaatselijk ras 
van beperkt belang en het wordt in kleine 
hoeveelheden op markt aangeboden door 
personen die geen professionele
exploitanten zijn

Or. es

Motivering

Het begrip "nichemarkt" moet duidelijk worden gedefinieerd om te voorkomen dat deze 
bepaling zonder onderscheid wordt toegepast. Het gaat om beperkte, plaatselijke markten 
voor soorten van plaatselijk belang. Marktdeelnemers met minder dan tien werknemers 
maken de meerderheid van de sector teeltmateriaal uit, reden waarom geen enkele exploitant 
mag worden gediscrimineerd.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de maximumhoeveelheid die elk 
jaar per soort en per exploitant op de 
markt mag worden aangeboden.

Or. es

Motivering

Er moeten maximumhoeveelheden worden vastgesteld voor het materiaal dat op de markt 
mag worden aangeboden, aangezien er anders een parallel netwerk van exploitanten zou 
ontstaan die zaden van niet-ingeschreven rassen op de markt aanbieden.
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie mag de lidstaten door 
middel van uitvoeringshandelingen 
toestemming verlenen om strengere 
productie- en kwaliteitsvoorschriften dan 
de in artikel 16, lid 2, bedoelde 
voorschriften, of strengere voorschriften 
inzake certificering dan de in artikel 20, 
lid 1, bedoelde voorschriften vast te stellen.

1. De Commissie mag de lidstaten door 
middel van uitvoeringshandelingen 
toestemming verlenen om strengere 
productie- en kwaliteitsvoorschriften dan 
de in artikel 16, lid 2, bedoelde 
voorschriften, of strengere voorschriften 
inzake certificering dan de in artikel 20, 
lid 1, bedoelde voorschriften vast te stellen, 
of nationale regelgeving voor de soorten 
die onder titel III vallen.

Or. es

Motivering

De communautaire voorschriften zijn gewoonlijk algemeen van aard of stellen minima vast, 
waardoor ze in specifieke gevallen soms tekortschieten. Er bestaan veel soorten van nationaal 
belang waarvoor specifieke regelgeving is uitgewerkt, en zelfs nationale 
certificeringsregelingen, die moeten worden meegenomen in deze verordening. Het gaat om 
soorten uit titel III. Er wordt daarom voorgesteld om deze soorten toe te voegen aan dit 
artikel.

Amendement 33

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

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

Motivering

De huidige formulering is beperkt tot kiemkracht, terwijl raszuiverheid erg belangrijk is, 
aangezien zaad dat veel onkruid of onzuiverheden bevat niet op de markt mag worden 
aangeboden. Aangezien de vereisten duidelijker moeten worden gespecificeerd, wordt 
voorgesteld om soortgelijke vereisten te hanteren als die voor verwante soorten zoals vermeld 
in bijlage I.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

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, waaronder:

Or. es

Motivering

De lijst van internationale technische en wetenschappelijke normen in lid 2 mag niet worden 
beperkt, aangezien er in de toekomst nieuwe normen kunnen worden uitgewerkt.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt één nationaal register 
van rassen en klonen (hierna "nationaal 
rassenregister" genoemd) op, maakt dit 
bekend en houdt het bij.

1. Elke lidstaat stelt één nationaal register 
van rassen (hierna "nationaal 
rassenregister" genoemd) op, maakt dit 
bekend en houdt het bij.

Or. es

Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
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Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Bureau stelt één register van rassen en 
klonen (hierna "EU-rassenregister" 
genoemd) op, maakt dit bekend en houdt 
het bij. Het EU-rassenregister omvat:

Het Bureau stelt één register van rassen 
(hierna "EU-rassenregister" genoemd) op, 
maakt dit bekend en houdt het bij. Het EU-
rassenregister omvat:

Or. es

Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) rassen en klonen die rechtstreeks in het 
EU-rassenregister zijn geregistreerd 
overeenkomstig hoofdstuk V, en

a) rassen die rechtstreeks in het EU-
rassenregister zijn geregistreerd 
overeenkomstig hoofdstuk V, en

Or. es

Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) rassen en klonen die in nationale 
rassenregisters zijn geregistreerd 
overeenkomstig hoofdstuk IV en waarvan 
door de lidstaten aan het Bureau is 
kennisgegeven overeenkomstig 
hoofdstuk VI.

b) rassen die in nationale rassenregisters 
zijn geregistreerd overeenkomstig 
hoofdstuk IV en waarvan door de lidstaten 
aan het Bureau is kennisgegeven 
overeenkomstig hoofdstuk VI.

Or. es

Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 39

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 
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;
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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. es

Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van een ras of kloon waarvan 
door een lidstaat aan het Bureau kennis is 
gegeven overeenkomstig hoofdstuk VI, 
bevat het EU-rassenregister naast de 
krachtens de artikelen 53 en 54 vereiste 
gegeven:

In het geval van een ras waarvan door een 
lidstaat aan het Bureau kennis is gegeven 
overeenkomstig hoofdstuk VI, bevat het 
EU-rassenregister naast de krachtens de 
artikelen 53 en 54 vereiste gegeven:

Or. es

Motivering

Dit begrip strookt niet met de definitie van kloon. Kloonmateriaal is genetisch niet te 
onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met uitzondering van de verwijzing naar het ras, 
en ondergaat geen onderzoek voor dit register.
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de referentie waaronder het ras of de 
kloon in die nationale rassenregisters is 
geregistreerd;

b) de referentie waaronder het ras in die 
nationale rassenregisters is geregistreerd;

Or. es

Motivering

Dit begrip strookt niet met de definitie van kloon. Kloonmateriaal is genetisch niet te 
onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met uitzondering van de verwijzing naar het ras, 
en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 65 Schrappen
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 
marktsectoren en in de krachtens lid 3 
opgestelde lijst zijn vermeld;
b) hij behoort tot een ras dat 
overeenkomstig hoofdstuk IV in een 
nationaal rassenregister of 
overeenkomstig hoofdstuk V in het EU-
rassenregister 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), 
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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 EU-
rassenregister te worden opgenomen, en
b) voorschriften voor de onder a) bedoelde 
selectie op gezondheid vast te stellen.

Or. es

Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 70

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 de bevoegde autoriteit het 
ras heeft ingeschreven in het register om 
na te gaan of een aanvraag aan de 
inhoudelijke voorschriften van artikel 67 
en de krachtens artikel 68 vastgestelde 
vorm voldoet.

Or. es
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Motivering

De datum van registratieaanvraag kan niet de datum zijn waarop de aanvraag bij de 
bevoegde autoriteit is ingediend, en valt soms zelfs niet samen met de dag waarop de 
bevoegde autoriteit de aanvraag beantwoordt. Het is daarom logischer om te kiezen voor de 
datum waarop de autoriteit de aanvraag ontvangt.

Amendement 44

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 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 of van het Bureau, 
als de bevoegde autoriteit niet door het 
Bureau is geauditeerd voor de 
desbetreffende soort, zoals bepaald in 
artikel 72. Het door de aanvrager 
uitgevoerde onderzoek wordt uitgevoerd 
op een specifieke daarvoor bestemde 
werklocatie.

Or. es

Motivering

Het kan voorkomen dat de bevoegde autoriteit van een lidstaat niet bij machte is om de audit 
te verrichten. In dat geval moet de audit worden verricht door het Europees Bureau.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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

nagegaan of de werklocatie en organisatie 
geschikt zijn om het technische onderzoek 
uit te voeren ten aanzien van:

Or. es

Motivering

Het kan voorkomen dat de bevoegde autoriteit van een lidstaat niet bij machte is om de audit 
te verrichten. In dat geval moet de audit worden verricht door het Europees Bureau.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van de in lid 1 bedoelde audit 
kan het Bureau de aanvrager zo nodig 
aanbevelen stappen te nemen om de 
geschiktheid van zijn werklocatie en 
organisatie te waarborgen.

4. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. es

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 5 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naar aanleiding van de in lid 1 bedoelde 
toestemming en audit kan de bevoegde 
autoriteit verdere audits uitvoeren en zo 
nodig de aanvrager binnen een vastgestelde 
termijn corrigerende maatregelen 
betreffende zijn werklocatie en organisatie 
aanbevelen.

Naar aanleiding van de in lid 1 bedoelde 
toestemming en audit kan de bevoegde 
autoriteit, of in voorkomend geval het 
Bureau, verdere audits uitvoeren en zo 
nodig de aanvrager binnen een vastgestelde 
termijn corrigerende maatregelen 
betreffende zijn werklocatie en organisatie 
aanbevelen.
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Or. es

Motivering

Het kan voorkomen dat de bevoegde autoriteit van een lidstaat niet bij machte is om de audit 
te verrichten. In dat geval moet de audit worden verricht door het Europees Bureau.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 5 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit concludeert 
dat de werklocatie en organisatie van de 
aanvrager niet geschikt zijn, kan zij de in 
lid 1 bedoelde toestemming intrekken of 
wijzigen.

Indien de bevoegde autoriteit of het 
Bureau concludeert dat de werklocatie en 
organisatie van de aanvrager niet geschikt 
zijn, kan zij de in lid 1 bedoelde 
toestemming intrekken of wijzigen.

Or. es

Motivering

Het kan voorkomen dat de bevoegde autoriteit van een lidstaat niet bij machte is om de audit 
te verrichten. In dat geval moet de audit worden verricht door het Europees Bureau.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Al geregistreerde rassen en klonen Al geregistreerde rassen 

1. In afwijking van de artikelen 66 tot en 
met 79 registreren de bevoegde autoriteiten 
in hun nationale rassenregisters alle rassen 
die vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening zijn toegelaten of geregistreerd 
in de door hun lidstaten opgestelde lijsten of 
registers krachtens artikel 3 van Richtlijn 
2002/53/EG, artikel 3, lid 2, van Richtlijn 
2002/55/EG, artikel 7, lid 4, van Richtlijn 
2008/90/EG en artikel 5 van Richtlijn 
68/193/EEG, en alle klonen die zijn 

1. In afwijking van de artikelen 66 tot en 
met 79 registreren de bevoegde autoriteiten 
in hun nationale rassenregisters alle rassen 
die vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening zijn toegelaten of 
geregistreerd in de door hun lidstaten 
opgestelde lijsten of registers krachtens 
artikel 3 van Richtlijn 2002/53/EG, 
artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2002/55/EG, 
artikel 7, lid 4, van Richtlijn 2008/90/EG 
en artikel 5 van Richtlijn 68/193/EEG.
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geregistreerd krachtens artikel 5 van 
Richtlijn 68/193/EEG, artikel 7, lid 4, van 
Richtlijn 2008/90/EG, hoofdstuk II van 
Richtlijn 2008/62/EG en hoofdstuk II, 
afdeling I, en hoofdstuk III, afdeling I, van 
Richtlijn 2009/145/EG.

Or. es

Motivering

Dit strookt niet met de definitie van kloon die in dit ontwerp wordt gegeven. Kloon is een 
plantkundig begrip dat enkel betrekking heeft op een geheel van planten die via vegetatieve 
teelt zijn afgeleid van een andere plant, waaraan zij genetisch identiek zijn en waarvan zij 
genetisch niet te onderscheiden zijn. Iets wat niet te onderscheiden is van een andere 
registratie kan niet worden geregistreerd.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 90 Schrappen
Toepasselijke bepalingen
1. Voor de registratie van een kloon in een 
nationaal rassenregister zijn de 
afdelingen 1, 2 en 3 van overeenkomstige 
toepassing, met uitzondering van de 
volgende bepalingen:
a) de bepalingen omtrent de inhoud van 
de aanvragen die zijn neergelegd in 
artikel 67;
b) de bepalingen betreffende rassen die 
voorzien zijn van een officieel erkende 
beschrijving;
c) de bepalingen betreffende rassen met 
duurzame of voldoende cultuur- en/of 
gebruikswaarde.
2. Voor de inhoud van aanvragen geldt 
artikel 92 in plaats van artikel 67.

Or. es
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Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 91 Schrappen
Verwijzingen
Bij de toepassing van de afdelingen 1, 2 
en 3 op de registratie van een kloon in een 
nationaal rassenregister worden de 
verwijzingen als volgt gelezen:
a) verwijzingen naar rassen worden 
gelezen als verwijzingen naar klonen;
b) verwijzingen naar artikel 56 worden 
gelezen als verwijzingen naar artikel 65;
c) verwijzingen naar de voorschriften van 
de artikelen 60, 61 en 62 worden gelezen 
als verwijzingen naar de voorschriften 
van artikel 65, lid 1, onder b), en lid 3;
d) verwijzingen naar artikel 67, 
betreffende de inhoud van de aanvragen, 
worden gelezen als verwijzingen naar 
artikel 92.

Or. es

Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 92

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 92 Schrappen
Inhoud van de aanvragen
1. De aanvraag om registratie van een 
kloon in een nationaal rassenregister 
bevat de volgende elementen:
a) een verzoek om registratie;
b) de identificatie van het ras waartoe de 
kloon behoort;
c) de naam en het adres van de aanvrager, 
of in voorkomend geval van de
gezamenlijke aanvragers, en de bewijzen 
van aanstelling van een eventuele 
vertegenwoordiger voor de procedure;
d) een voorlopige benaming;
e) de naam en het adres van de persoon 
die voor de instandhouding van de kloon 
verantwoordelijk is en, indien van 
toepassing, diens referentienummer;
f) een beschrijving van de voornaamste 
kenmerken van de kloon en, indien 
beschikbaar, een ingevulde technische 
vragenlijst;
g) de geografische oorsprong van de 
kloon;
h) informatie over een eventuele 
registratie van de kloon in een ander 
nationaal rassenregister of het EU-
rassenregister en over eventuele in 
behandeling zijnde aanvragen om 
registratie in die registers waar de 
aanvrager weet van heeft;
i) als de kloon geheel of gedeeltelijk 
bestaat uit een genetisch gemodificeerd 
organisme, het bewijs dat dat genetisch 
gemodificeerde organisme voor de teelt is 
toegelaten krachtens Richtlijn 
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2001/18/EG of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003.
2. Bij de aanvraag om registratie van een 
kloon in een nationaal rassenregister 
wordt een in kwalitatief en kwantitatief 
opzicht voldoende monster van de kloon 
verstrekt.

Or. es

Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 93 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betrokken rassen en klonen Betrokken rassen 

Or. es

Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit hoofdstuk is van toepassing op rassen 
en klonen die niet krachtens artikel 79 in 
een nationaal rassenregister zijn 
geregistreerd.

Dit hoofdstuk is van toepassing op rassen 
die niet krachtens artikel 79 in een 
nationaal rassenregister zijn geregistreerd.

Or. es
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Motivering

Het begrip "kloon" is incompatibel met de manier waarop rassen behandeld worden.
Kloonmateriaal is genetisch niet te onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met 
uitzondering van de verwijzing naar het ras, en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de registratie van een ras of kloon
in het EU-rassenregister is hoofdstuk IV 
van overeenkomstige toepassing, met 
uitzondering van de volgende bepalingen:

1. Voor de registratie van een ras in het 
EU-rassenregister is hoofdstuk IV van 
overeenkomstige toepassing, met 
uitzondering van de volgende bepalingen:

Or. es

Motivering

Dit begrip strookt niet met de definitie van kloon. Kloonmateriaal is genetisch niet te 
onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met uitzondering van de verwijzing naar het ras, 
en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten aanzien van het onderzoek van 
benamingen, de instandhouding van rassen 
en klonen en vrijstelling van betaling van 
registratievergoedingen zijn de 
artikelen 95, 96 en 97 van toepassing in 
plaats van de in lid 1, onder a), b) en d), 
bedoelde bepalingen.

2. Ten aanzien van het onderzoek van 
benamingen, de instandhouding van rassen 
en vrijstelling van betaling van 
registratievergoedingen zijn de 
artikelen 95, 96 en 97 van toepassing in 
plaats van de in lid 1, onder a), b) en d), 
bedoelde bepalingen.

Or. es

Motivering

Dit begrip strookt niet met de definitie van kloon. Kloonmateriaal is genetisch niet te 
onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met uitzondering van de verwijzing naar het ras, 
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en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de toepassing van hoofdstuk IV op 
de registratie van een ras of een kloon in 
het EU-rassenregister worden de 
verwijzingen als volgt gelezen:

3. Bij de toepassing van hoofdstuk IV op 
de registratie van een ras in het EU-
rassenregister worden de verwijzingen als 
volgt gelezen:

Or. es

Motivering

Dit begrip strookt niet met de definitie van kloon. Kloonmateriaal is genetisch niet te 
onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met uitzondering van de verwijzing naar het ras, 
en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Instandhouding van rassen en klonen Instandhouding van rassen

Or. es

Motivering

Dit begrip strookt niet met de definitie van kloon. Kloonmateriaal is genetisch niet te 
onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met uitzondering van de verwijzing naar het ras, 
en ondergaat geen onderzoek voor dit register.
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het EU-rassenregister geregistreerde 
rassen en klonen worden in stand 
gehouden door de aanvrager of door een 
andere persoon die in onderling overleg 
met de aanvrager optreedt. Het Bureau 
wordt van die andere persoon in kennis 
gesteld.

1. In het EU-rassenregister geregistreerde 
rassen worden in stand gehouden door de 
aanvrager of door een andere persoon die 
in onderling overleg met de aanvrager 
optreedt. Het Bureau wordt van die andere 
persoon in kennis gesteld.

Or. es

Motivering

Dit begrip strookt niet met de definitie van kloon. Kloonmateriaal is genetisch niet te 
onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met uitzondering van de verwijzing naar het ras, 
en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde persoon houdt een 
administratie bij betreffende de 
instandhouding van het ras of de kloon. 
Het Bureau moet te allen tijde de 
instandhouding van het ras of de kloon aan 
de hand van die administratie kunnen 
controleren. Die administratie omvat ook 
de productie van prebasismateriaal, 
basismateriaal, gecertificeerd materiaal en 
standaardmateriaal, alsmede de 
productiestadia die aan prebasismateriaal 
voorafgaan.

3. De in lid 1 bedoelde personen houden 
een administratie bij betreffende de 
instandhouding van het ras. Het Bureau 
moet te allen tijde de instandhouding van 
het ras of de kloon aan de hand van die 
administratie kunnen controleren. Die 
administratie omvat ook de productie van 
prebasismateriaal, basismateriaal, 
gecertificeerd materiaal en 
standaardmateriaal, alsmede de 
productiestadia die aan prebasismateriaal 
voorafgaan.

Or. es
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Motivering

Dit begrip strookt niet met de definitie van kloon. Kloonmateriaal is genetisch niet te 
onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met uitzondering van de verwijzing naar het ras, 
en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Bureau controleert hoe de 
instandhouding wordt uitgevoerd en mag 
daartoe monsters nemen van de rassen en 
klonen.

4. Het Bureau controleert hoe de 
instandhouding wordt uitgevoerd en mag 
daartoe monsters nemen van de rassen.

Or. es

Motivering

Dit begrip strookt niet met de definitie van kloon. Kloonmateriaal is genetisch niet te 
onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met uitzondering van de verwijzing naar het ras, 
en ondergaat geen onderzoek voor dit register.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar het ras of de kloon in stand wordt 
gehouden, helpen het Bureau bij de 
controles op de instandhouding.

5. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar het ras in stand wordt gehouden, 
helpen het Bureau bij de controles op de 
instandhouding.

Or. es

Motivering

Dit begrip strookt niet met de definitie van kloon. Kloonmateriaal is genetisch niet te 
onderscheiden, heeft geen eigen benaming, met uitzondering van de verwijzing naar het ras, 
en ondergaat geen onderzoek voor dit register.
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "herkomst": de plaats waar een opstand 
groeit;

k) "herkomst": de plaats waar een 
zaadbron of opstand groeit;

Or. es

Motivering

Net zoals voor de oorsprong, moet voor zaadbronnen ook een plaats van herkomst en een 
herkomstgebied worden opgegeven.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) "getest": afgeleid van bosbouwkundig 
uitgangsmateriaal, bestaande uit opstanden, 
zaadgaarden, ouderplanten van families, 
klonen of mengsels van klonen van
voortreffelijke kwaliteit;

q) "getest": afgeleid van bosbouwkundig 
uitgangsmateriaal, bestaande uit opstanden, 
zaadgaarden, ouderplanten van families, 
klonen of mengsels van klonen van 
voortreffelijke kwaliteit, die is aangetoond 
via vergelijkende tests of wordt berekend 
op basis van een genetische evaluatie van 
de componenten van het bosbouwkundig 
uitgangsmateriaal;

Or. es

Motivering

Zoals bepaald in de huidige richtlijn.
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bakenen de 
herkomstgebieden af van bosbouwkundig 
uitgangsmateriaal bestaande uit opstanden 
of zaadbronnen en bestemd voor de 
productie van bosbouwkundig 
teeltmateriaal van de categorieën "van 
bekende origine" en "geselecteerd".

1. De lidstaten bakenen voor de soorten in 
bijlage IX de herkomstgebieden af van 
bosbouwkundig uitgangsmateriaal 
bestaande uit opstanden of zaadbronnen en 
bestemd voor de productie van 
bosbouwkundig teeltmateriaal van de 
categorieën "van bekende origine" en 
"geselecteerd".

Or. es

Motivering

Het is nuttig te verduidelijken voor welke soorten verplicht een herkomstgebied moet worden 
afgebakend.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat stelt een samenvatting op 
van het nationale register in de vorm van 
een nationale lijst, maakt deze bekend en 
werkt deze bij.

2. Elke lidstaat stelt een samenvatting op 
van het nationale register in de vorm van 
een nationale lijst of catalogus, maakt deze 
bekend en werkt deze bij.

Or. es

Motivering

Er wordt voorgesteld om de term "catalogus" toe te voegen, aangezien die term tot nu toe 
werd gebruikt en algemeen bekend is.
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) categorie voor de productie waarvan het 
bosbouwkundig uitgangsmateriaal is 
bestemd;

b) categorie van het bosbouwkundig
teeltmateriaal;

Or. es

Motivering

Er dient niet te worden verwezen naar de productie waarvan het uitgangsmateriaal is 
bestemd, maar wel naar verschillende niveaus van teeltmateriaal naargelang van de 
productie waarvoor het materiaal bestemd is.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 – lid 4 – letter f – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) voor bosbouwkundig uitgangsmateriaal 
dat voor productie van de categorie "van 
bekende origine" is bestemd, het 
herkomstgebied en de geografische ligging 
ervan, als bepaald door het lengte- en 
breedte-interval;

i) voor bosbouwkundig uitgangsmateriaal 
dat voor productie van de categorie "van 
bekende origine" is bestemd, het 
herkomstgebied en de geografische ligging 
ervan, als bepaald door de lengte- en 
breedtecoördinaat of door het lengte- en 
breedte-interval;

Or. es

Motivering

Dit moet hetzelfde zijn als voor de categorie "geselecteerd".
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Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bosbouwkundig teeltmateriaal dat 
behoort tot de in de lijst van bijlage IX 
opgenomen soorten en kunstmatige 
hybriden, mag slechts op de markt worden 
aangeboden in de categorie "geselecteerd" 
indien het massaal uit zaad is geteeld;

4. Bosbouwkundig teeltmateriaal dat 
behoort tot de in de lijst van bijlage IX, 
voor zover het vegetatief wordt 
vermeerderd, opgenomen soorten en 
kunstmatige hybriden, mag slechts op de 
markt worden aangeboden in de categorie 
"geselecteerd" indien het massaal uit zaad 
is geteeld;

Or. es

Motivering

Hier is vergeten om te verwijzen naar het specifieke geval dat men probeert te beperken.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het (de) nummer(s) van het (de) 
krachtens artikel 122, lid 1, afgegeven 
basiscertifica(a)t(en) of een verwijzing 
naar het in artikel 122, lid 4, bedoelde 
andere document;

Schrappen

Or. es

Motivering

Het is niet duidelijk waarom dit punt hier is opgenomen, aangezien zulke informatie al vereist 
is uit hoofde van artikel 123. Het is dan ook niet nodig om expliciet te verwijzen naar de vorm 
waarin het basiscertificaat is opgesteld.



PA\1008416NL.doc 43/48 PE522.867v01-00

NL

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 140 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3,
artikel 14, lid 3, artikel 15, lid 5, artikel 16, 
lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 18, leden 4 
en 6, artikel 20, lid 4, artikel 21, lid 5, 
artikel 23, lid 3, artikel 30, lid 4, artikel 32, 
lid 1, artikel 33, lid 3, artikel 34, lid 6, 
artikel 36, lid 4, artikel 38, lid 4, artikel 39, 
lid 3, artikel 44, lid 1, artikel 56, leden 5 
en 6, artikel 59, lid 2, artikel 64, lid 4, 
artikel 65, lid 3, artikel 67, lid 2, artikel 72, 
lid 2, artikel 74, lid 1, artikel 119, 
artikel 124, lid 4, artikel 127, artikel 131, 
lid 2, artikel 135, lid 4, en artikel 138, 
lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van de datum 
van de inwerkingtreding van deze 
verordening.

2. De in artikel 14, lid 3, artikel 16, leden 2
en 4, artikel 17, lid 4, artikel 18, leden 4 
en 5, artikel 20, leden 2 en 4, artikel 21, 
lid 5, artikel 23, lid 3, artikel 24, lid 4,
artikel 30, lid 4, artikel 32, lid 1, artikel 33, 
lid 3, artikel 34, lid 6, artikel 36, lid 3, 
artikel 38, lid 6, artikel 39, lid 3, artikel 56, 
leden 5 en 6, artikel 59, lid 2, artikel 64, 
lid 4, artikel 65, lid 3, artikel 67, lid 3, 
artikel 72, lid 2, artikel 73, lid 3, artikel 74, 
lid 1, artikel 87, lid 3, artikel 107, lid 4, 
artikel 119, artikel 124, lid 4, artikel 127, 
artikel 131, lid 2, en artikel 135, lid 3
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar met ingang van de datum van 
de inwerkingtreding van deze verordening.
De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de periode 
van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden vóór het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. es

Motivering

Een aantal referenties in dit artikel kloppen niet of zijn onvolledig en moeten bijgevolg 
worden aangepast. Bovendien dient de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen niet voor onbepaalde tijd aan de Commissie te worden gedelegeerd, maar wel voor 
een periode van vijf jaar, die stilzwijgend verlengd wordt tenzij het Europees Parlement of de 
Raad daar bezwaar tegen maakt.
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 140 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3,
artikel 14, lid 3, artikel 15, lid 5, artikel 16, 
lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 18, leden 4 
en 6, artikel 20, lid 4, artikel 21, lid 5, 
artikel 23, lid 3, artikel 30, lid 4, artikel 32, 
lid 1, artikel 33, lid 3, artikel 34, lid 6, 
artikel 36, lid 4, artikel 38, lid 4, artikel 39, 
lid 3, artikel 44, lid 1, artikel 56, leden 5 
en 6, artikel 59, lid 2, artikel 64, lid 4, 
artikel 65, lid 3, artikel 67, lid 2, artikel 72, 
lid 2, artikel 74, lid 1, artikel 119, 
artikel 124, lid 4, artikel 127, artikel 131, 
lid 2, artikel 135, lid 4, en artikel 138, 
lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 
allen tijde intrekken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 14, lid 3, artikel 16, leden 2 en 
4, artikel 17, lid 4, artikel 18, leden 4 en 5, 
artikel 20, leden 2 en 4, artikel 21, lid 5, 
artikel 23, lid 3, artikel 24, lid 4, artikel 30, 
lid 4, artikel 32, lid 1, artikel 33, lid 3, 
artikel 34, lid 6, artikel 36, lid 3, artikel 38, 
lid 6, artikel 39, lid 3, artikel 56, leden 5 
en 6, artikel 59, lid 2, artikel 64, lid 4, 
artikel 67, lid 3, artikel 72, lid 2, artikel 73, 
lid 3, artikel 74, lid 1, artikel 87, lid 3, 
artikel 107, lid 4, artikel 119, artikel 124, 
lid 4, artikel 127, artikel 131, lid 2, en 
artikel 135, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. es

Motivering

Een aantal referenties in dit artikel kloppen niet of zijn onvolledig en moeten bijgevolg 
worden aangepast.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 140 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 11, lid 3, 5. Een overeenkomstig artikel 14, lid 3, 
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artikel 13, lid 3, artikel 14, lid 3, 
artikel 15, lid 5, artikel 16, lid 2, artikel 17, 
lid 4, artikel 18, leden 4 en 6, artikel 20, 
lid 4, artikel 21, lid 5, artikel 23, lid 3, 
artikel 30, lid 4, artikel 32, lid 1, artikel 33, 
lid 3, artikel 34, lid 6, artikel 36, lid 4, 
artikel 38, lid 4, artikel 39, lid 3, artikel 44, 
lid 1, artikel 56, leden 5 en 6, artikel 59, 
lid 2, artikel 64, lid 4, artikel 65, lid 3,
artikel 67, lid 2, artikel 72, lid 2, artikel 74, 
lid 1, artikel 119, artikel 124, lid 4, 
artikel 127, artikel 131, lid 2, artikel 135, 
lid 4, en artikel 138, lid 1, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

artikel 16, leden 2 en 4, artikel 17, lid 4, 
artikel 18, leden 4 en 5, artikel 20, leden 2 
en 4, artikel 21, lid 5, artikel 23, lid 3, 
artikel 24, lid 4, artikel 30, lid 4, artikel 32, 
lid 1, artikel 33, lid 3, artikel 34, lid 6, 
artikel 36, lid 3, artikel 38, lid 6, artikel 39, 
lid 3, artikel 56, leden 5 en 6, artikel 59, 
lid 2, artikel 64, lid 4, artikel 67, lid 3, 
artikel 72, lid 2, artikel 73, lid 3, artikel 74, 
lid 1, artikel 87, lid 3, artikel 107, lid 4, 
artikel 119, artikel 124, lid 4, artikel 127, 
artikel 131, lid 2 en artikel 135, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. es

Motivering

Een aantal referenties in dit artikel kloppen niet of zijn onvolledig en moeten bijgevolg 
worden aangepast.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis
GESLACHTEN EN SOORTEN 
WAARVOOR OFFICIËLE 
CERTIFICERING VERPLICHT IS
Agrostis canina L.
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Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus pratensis L.
Arachis hypogaea L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex 
J. Presl & C. Presl
Avena nuda L.
Avena sativa L. (met inbegrip van A. 
byzantina K. Koch)
Avena strigosa Schreb.
Beta vulgaris L.
Brassica juncea (L.) Czern.
Brassica napus L.
Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Bromus catharticus Vahl
Bromus sitchensis Trin.
Cannabis sativa L.
Carthamus tinctorius L.
Citrus L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca filiformis Pourr.
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
× Festulolium Asch. et Graebn.
Galega orientalis Lam.
Glycine max (L.) Merrill
Gossypium L.
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Hedysarum coronarium L.
Helianthus annuus L.
Hordeum vulgare L.

Linum usitatissimum L.
Lolium × boucheanum Kunth
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Lupinus albus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Medicago × varia T. Martyn
Onobrychis viciifolia Scop.
Oryza sativa L.
Papaver somniferum L.
Phalaris aquatica L.
Phalaris canariensis L.
Phleum nodosum L. (voorheen Phleum 
bertolonii DC.)
Phleum pratense L.
Pisum sativum L.
Poa annua L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.Poa trivialis L.
Raphanus sativus L.
Secale cereale L.
Sinapis alba L.
Solanum tuberosum L.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum 
sudanense (Piper) Stapf



PE522.867v01-00 48/48 PA\1008416NL.doc

NL

Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Trigonella foenum-graecum L.
× Triticosecale Wittm. ex A. Camus
Triticum aestivum L.
Triticum durum Desf.
Triticum spelta L.
Vicia faba L.
Vicia pannonica Crantz
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth
Vitis L., enkel entstammen of stekken
Zea mays L.

Or. es


