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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het is van cruciaal belang dat het 
machtsevenwicht in de 
voedselproductieketen wordt hersteld ten 
gunste van de producenten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij de voorbereiding passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig,
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

(2) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie in alle stadia van de 
voorbereiding, de uitvoering, het toezicht 
en de evaluatie tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. Op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees niveau moet er ook 
in de toekomst worden ingezet op publieke 
inspraak. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Er moet rekening worden 
gehouden met de doelstellingen van de 
Europese Commissie voor het toekomstige 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, met 
name inzake duurzaam beheer van 
natuurlijke rijkdommen, 
voedselzekerheid, landbouwactiviteit in 
heel Europa, duurzame regionale 
ontwikkeling, concurrentievermogen van 
de Europese landbouw en 
vereenvoudiging van het GLB.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Het is voor landbouwers van het 
grootste belang dat de administratieve 
voorschriften voor de tenuitvoerlegging 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid worden vereenvoudigd, 
zonder dat deze vereenvoudiging 
neerkomt op een buitensporige 
standaardisering van criteria, want dat 
laatste zou ertoe kunnen leiden dat lokale 
en regionale bijzonderheden over het 
hoofd worden gezien.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Er is EU-financiering nodig om (30) Er is EU-financiering nodig om 
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erkende producentenorganisaties aan te 
moedigen tot het opstellen van 
activiteitenprogramma's die tot doel 
hebben de productiekwaliteit van olijfolie 
en tafelolijven te verbeteren. In dat verband 
dient in deze verordening te worden 
bepaald dat de EU-steun moet worden 
toegewezen naargelang van de prioriteit die 
wordt gegeven aan de in het kader van de 
betrokken activiteitenprogramma's 
verrichte activiteiten. Er dient echter te 
worden bepaald dat alleen de nuttigste 
activiteiten voor steun in aanmerking 
komen en de mogelijkheid van 
cofinanciering moet worden ingevoerd om 
de kwaliteit van dergelijke programma's te 
verbeteren.

erkende producentenorganisaties aan te 
moedigen tot het opstellen van 
activiteitenprogramma's die tot doel 
hebben de productiekwaliteit van olijfolie 
en tafelolijven te verbeteren, vooral ten 
aanzien van de regio's in het zuiden van 
de Unie die gespecialiseerd zijn in deze 
productie. In dat verband dient in deze 
verordening te worden bepaald dat de EU-
steun moet worden toegewezen naargelang 
van de prioriteit die wordt gegeven aan de 
in het kader van de betrokken 
activiteitenprogramma's verrichte 
activiteiten. Er dient echter te worden 
bepaald dat alleen de nuttigste activiteiten 
voor steun in aanmerking komen en de 
mogelijkheid van cofinanciering moet 
worden ingevoerd om de kwaliteit van 
dergelijke programma's te verbeteren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) In regio's waar de productie in de 
sector groenten en fruit zwak is 
georganiseerd, dient de toekenning van 
extra nationale financiële bijdragen te 
worden toegestaan. In lidstaten die op 
structureel gebied sterk benadeeld zijn, 
moeten die bijdragen door de Unie kunnen 
worden vergoed.

(37) In regio's waar de productie in de 
sector groenten en fruit zwak is 
georganiseerd, met name bergachtige 
streken, eilanden of regio's in het zuiden 
van de Unie, die zwaar te lijden hebben 
onder oprukkende klimatologische 
verschijnselen zoals droogte, dient de 
toekenning van extra nationale financiële 
bijdragen te worden toegestaan. In lidstaten 
die op structureel gebied sterk benadeeld 
zijn en te lijden hebben onder de huidige 
economische en sociale crisis, moeten die 
bijdragen door de Unie kunnen worden 
vergoed.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 54
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Met name moet het, rekening houdend 
met het belang dat de consument heeft bij 
adequate en transparante 
productinformatie, mogelijk zijn om geval
per geval op het juiste geografische niveau 
de plaats van de landbouwproductie te 
bepalen, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van bepaalde 
sectoren, met name wat verwerkte 
landbouwproducten betreft.

(54) Met name moet het, rekening houdend 
met het belang dat de consument heeft bij 
adequate en transparante 
productinformatie, mogelijk zijn om geval 
per geval op het juiste geografische niveau 
de plaats van de landbouwproductie te 
bepalen, in de wetenschap dat onvolledige 
en onjuiste informatie schade kan 
berokkenen aan het economische en 
industriële weefsel van het betrokken 
gebied, en rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van bepaalde 
sectoren en regio's, met name wat 
verwerkte landbouwproducten betreft.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen, wanneer dat 
noodzakelijk is om voor markttransparantie 
te zorgen en om de voorwaarden vast te 
stellen op grond waarvan zij kan beslissen 
particuliere-opslagsteun voor de in artikel 
16 vermelde producten te verlenen, 
rekening houdend met de genoteerde 
gemiddelde marktprijzen in de Unie en met 
de referentieprijzen voor de betrokken 
producten of rekening houdend met de 
noodzaak te reageren op een bijzonder 
nijpende marktsituatie of bijzonder 
nijpende economische ontwikkelingen in 
de sector in een of meerdere lidstaten.

1. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen, wanneer dat 
noodzakelijk is om voor markttransparantie 
te zorgen en om de voorwaarden vast te 
stellen op grond waarvan zij kan beslissen 
particuliere-opslagsteun voor de in artikel 
16 vermelde producten te verlenen, 
rekening houdend met de genoteerde 
gemiddelde marktprijzen in de Unie en met 
de referentieprijzen voor de betrokken 
producten of rekening houdend met de 
noodzaak te reageren op een bijzonder 
nijpende en beperkende marktsituatie of op
economische ontwikkelingen en situaties
in de sector die in een of meerdere lidstaten 
een aanzienlijke invloed uitoefenen op de 
productie en de afzet in de regio's van de 
Unie.

Amendement 9
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Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 50 % in minder ontwikkelde gebieden; a) 60 % in minder ontwikkelde gebieden;

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 40 % in andere dan minder ontwikkelde 
gebieden;

b) 50 % in andere dan minder ontwikkelde 
gebieden;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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