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Amendement 1
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De voorstellen van de Commissie 
moeten voorzien in een hervorming van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
want dit is essentieel voor het behoud van 
de landbouw en de plattelandsgebieden in 
Europa.

Or. pt

Amendement 2
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De Commissie moet een regulering 
van de toeleveringszijde van de markten 
overwegen, rekening houdend met de 
landbouwactiviteit in de verschillende 
regio's van de EU.

Or. pt

Amendement 3
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Het is cruciaal het 
machtsevenwicht in de 



PE496.469v01-00 4/56 AM\913428NL.doc

NL

voedselproductieketen te herstellen ten 
gunste van de producenten.

Or. pt

Amendement 4
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Het handelsbeleid van de 
EU moet rekening houden met de 
landbouwactiviteit in de verschillende 
regio's van de Unie.

Or. pt

Amendement 5
Nikos Chrysogelos

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 passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. Op lokaal, 
regionaal, nationaal en Europees niveau 
moet er ook in de toekomst worden ingezet 
op publieke inspraak. 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.

Or. en
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Amendement 6
Luís Paulo Alves

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.

Or. pt

Amendement 7
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid moet, in 
overeenstemming met het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, de plattelandsbevolking uitzicht 
bieden op een degelijke levensstandaard 
die vergelijkbaar is met die van de rest 
van de bevolking. Deze doelstelling moet 
worden bekrachtigd met maatregelen ter 
stabilisering van de markt, zodat 
producenten een billijke prijs krijgen voor 
hun producten zonder dat de kostprijs 
voor consumenten onredelijk wordt.
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Or. pt

Amendement 8
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Het voorstel van de Commissie 
moet rekening houden met het 
concurrentievermogen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, met 
gebieden met natuurlijke beperkingen en 
eilanden, en met bepaalde kwetsbare 
producten.

Or. pt

Amendement 9
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) 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.

Or. pt
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Amendement 10
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Afhankelijk van de praktijk en de 
ervaring die in het kader van vorige GMO's 
zijn opgedaan, moet de interventieregeling 
gedurende bepaalde perioden van het jaar
beschikbaar zijn en gedurende die periode
hetzij permanent hetzij afhankelijk van de 
marktprijzen worden opengesteld.

(14) Afhankelijk van de praktijk en de 
ervaring die in het kader van vorige GMO's 
zijn opgedaan, moet de interventieregeling
telkens wanneer daar behoefte aan is in 
werking kunnen worden gesteld en hetzij 
permanent, hetzij afhankelijk van de 
marktprijzen worden opengesteld.

Or. pt

Amendement 11
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De Commissie wordt verzocht om, 
zodra de resultaten van de nieuwe 
effectbeoordelingen bekend zijn, in te 
stemmen met een heroverweging van haar 
voorstel om de verschillende 
quotaregelingen (voor suiker en melk) en 
systemen voor productierechten (rechten 
voor de aanplant van wijnstokken) op te 
heffen, vooral ten aanzien van 
probleemregio's en meer bepaald 
bergachtige streken.

Or. pt

Amendement 12
Luís Paulo Alves
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) De Commissie wordt verzocht vast 
te houden aan regelingen op grond van 
het beginsel van communautaire 
preferentie en zich toe te spitsen op 
interventiemechanismen en regelingen 
voor publieke en particuliere opslag.

Or. pt

Amendement 13
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering slaagt er 
niet in naar behoren in te spelen op de 
gevolgen van handelsovereenkomsten 
voor de landbouwsector; de bevoegdheid 
om in te grijpen en de daarbij horende 
financiële middelen moeten daarom 
worden overgedragen naar het 
toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
zijn respectieve begroting.

Or. pt

Amendement 14
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De consumptie van groenten en fruit 
en van zuivelproducten door kinderen moet 
worden aangemoedigd, onder meer door 
het aandeel van deze producten in de 
voeding van kinderen duurzaam te 
vergroten in het stadium waarin hun 
eetgewoonten worden gevormd. Daarom 
moet de EU-steun ter financiering of 
cofinanciering van de levering van 
dergelijke producten aan kinderen in 
onderwijsinstellingen worden bevorderd.

(25) De consumptie van groenten en fruit 
en van zuivelproducten door kinderen moet 
worden aangemoedigd, onder meer door 
het aandeel van deze producten in de 
voeding van kinderen duurzaam te 
vergroten in het stadium waarin hun 
eetgewoonten worden gevormd. Daarom 
moet de EU-steun ter financiering of 
cofinanciering van de levering van 
dergelijke producten aan kinderen in 
onderwijsinstellingen worden bevorderd, 
en moet er tegelijkertijd worden ingezet op 
de levering van seizoensgebonden 
producten met een korte 
voorzieningsketen.

Or. it

Amendement 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Er is EU financiering nodig om 
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 

(30) Er is EU-financiering nodig om 
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 
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verbeteren. mogelijkheid van cofinanciering moet 
worden ingevoerd om de kwaliteit van 
dergelijke programma's te verbeteren.

Or. fr

Amendement 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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.

Or. fr

Amendement 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) In de bijenteelt lopen de 
productieomstandigheden en de 
opbrengsten sterk uiteen en zijn diverse en 
verspreid wonende marktdeelnemers actief, 
zowel bij de productie als bij de afzet. 

(44) In de bijenteelt lopen de 
productieomstandigheden en de 
opbrengsten sterk uiteen en zijn diverse en 
verspreid wonende marktdeelnemers actief, 
zowel bij de productie als bij de afzet. 
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Bovendien is het nodig dat de Unie, gezien 
de verspreiding van de varroamijtziekte in 
tal van lidstaten in de afgelopen jaren en 
gezien de problemen die deze ziekte met 
zich brengt voor de honingproductie, haar 
acties voortzet, aangezien de 
varroamijtziekte niet volledig kan worden 
uitgeroeid en met goedgekeurde producten 
moet worden behandeld. Om rekening te 
houden met die omstandigheden en om de 
productie en de afzet van 
bijenteeltproducten in de Unie te 
bevorderen, moeten om de drie jaar 
nationale programma's voor de sector 
worden opgesteld teneinde de algemene 
voorwaarden voor de productie en de afzet 
van bijenteeltproducten te verbeteren. Deze 
nationale programma's dienen gedeeltelijk 
door de Unie te worden gefinancierd.

Bovendien is het nodig dat de Unie, gezien 
de verspreiding van de varroamijtziekte in 
tal van lidstaten in de afgelopen jaren en 
gezien de problemen die deze ziekte met 
zich brengt voor de honingproductie, haar 
acties voortzet, aangezien de 
varroamijtziekte niet volledig kan worden 
uitgeroeid en met goedgekeurde producten 
moet worden behandeld. Om rekening te 
houden met die omstandigheden en om de 
productie en de afzet van 
bijenteeltproducten in de Unie te 
bevorderen, moeten om de drie jaar 
nationale programma's voor de sector 
worden opgesteld teneinde de algemene 
voorwaarden voor de productie en de afzet 
van bijenteeltproducten te verbeteren. Deze 
nationale programma's moeten gedeeltelijk 
door de Unie worden gefinancierd.

Or. fr

Amendement 18
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) De afzetbevordering van EU-
landbouwproducten in de Unie en in 
derde landen is een essentiële maatregel 
die in aanmerking moet komen voor 
nationale steunprogramma's.

Or. en

Amendement 19
Giommaria Uggias

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.

Or. it

Amendement 20
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de suikersector 
moet de Commissie zorgen voor een 
billijke verdeling van rechten en plichten 
over de suikerproducenten in de Unie, 
zodat de voorwaarden voor toegang tot 
grondstoffen voor alle belanghebbenden 
dezelfde zijn.

Or. en

Amendement 21
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 84 bis (nieuw)



AM\913428NL.doc 13/56 PE496.469v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 bis) Teneinde suikerbietentelers in 
staat te stellen hun aanpassing aan de in 
2006 doorgevoerde ingrijpende 
hervorming van de suikersector te 
voltooien, en teneinde de inspanningen 
ter verbetering van hun 
concurrentievermogen die zij sindsdien 
hebben geleverd te kunnen voortzetten, 
moet de bestaande quotaregeling worden 
herzien en verlengd tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020, althans voor 
zover de quota in 2015 niet conform de 
plannen worden opgeheven. De herziene 
regeling moet alle lidstaten de kans geven 
om wanneer zij dit wensen gebruik te 
maken van de suikerquota. De EU-steun 
moet gericht zijn op de uitbreiding van de 
suikerindustrie in de Unie, en er moet 
worden bijgedragen in de aanloopkosten 
van suikerverwerkende ondernemingen in 
de lidstaten. De ernstige en steeds 
terugkerende spanningen op de Europese 
suikermarkt maken het echter 
noodzakelijk een mechanisme in te stellen 
dat het mogelijk maakt om buiten het 
quotum geproduceerde suiker 
automatisch en zo lang als nodig is te 
herkwalificeren als quotumsuiker, 
waardoor het structurele evenwicht van 
deze markt in stand kan worden 
gehouden.

Or. en

Motivering

Door de hervormingen van de suikersector in het voorbije decennium is het huidige 
quotasysteem gedateerd: het sluit niet langer aan bij de behoeften van de suikermarkt van de 
Unie. Europa is nu afhankelijk van invoer uit derde landen ten aanzien van deze strategisch 
belangrijke sector, die een rol speelt in heel wat onderdelen van de voedingsindustrie.

Amendement 22
Seán Kelly
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Voorstel voor een verordening
Overweging 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85) De producentenorganisaties en de 
unies daarvan kunnen een nuttige bijdrage 
leveren tot de concentratie van het aanbod 
en de bevordering van beste praktijken. 
Brancheorganisaties kunnen een 
belangrijke rol spelen door de dialoog 
tussen de in de bevoorradingsketen actieve 
partijen mogelijk te maken en zowel beste 
praktijken als markttransparantie te 
stimuleren. De bestaande voorschriften 
inzake de omschrijving en de erkenning 
van producentenorganisaties en unies 
daarvan die in bepaalde sectoren actief 
zijn, moeten derhalve worden 
geharmoniseerd, gestroomlijnd en 
uitgebreid teneinde deze organisaties en 
unies daarvan op verzoek te erkennen op 
grond van in alle sectoren vastgestelde 
statutaire bepalingen van de EU.

(85) De producentenorganisaties en de 
unies daarvan kunnen een nuttige bijdrage 
leveren tot de concentratie van het aanbod 
en de bevordering van beste praktijken. Er 
moet meer worden gedaan om de positie 
van producentenorganisaties in bepaalde 
lidstaten te versterken. 
Brancheorganisaties kunnen een 
belangrijke rol spelen door de dialoog 
tussen de in de bevoorradingsketen actieve 
partijen mogelijk te maken en zowel beste 
praktijken als markttransparantie te 
stimuleren. De bestaande voorschriften 
inzake de omschrijving en de erkenning 
van producentenorganisaties en unies 
daarvan die in bepaalde sectoren actief 
zijn, moeten derhalve worden 
geharmoniseerd, gestroomlijnd en 
uitgebreid teneinde deze organisaties en 
unies daarvan op verzoek te erkennen op 
grond van in alle sectoren vastgestelde 
statutaire bepalingen van de EU.

Or. en

Amendement 23
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 91 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91 bis) Om producenten een billijk deel 
van de inkomsten die over de 
voedselvoorzieningsketen worden verdeeld 
te garanderen, moet het beleid van de 
Unie zich ook uitstrekken tot de 
contractuele betrekkingen die tot stand 
komen tussen producenten, verwerkers en 
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verdelers, zodat alle contractuele relaties 
binnen de keten in één benadering 
worden opgenomen en een billijke 
spreiding mogelijk wordt.

Or. pt

Amendement 24
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 146

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(146) Op grond van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] zullen verschillende 
sectorale maatregelen, onder meer op het 
gebied van melkquota, quota en andere 
maatregelen voor suiker en de 
beperkingen op de aanplant van 
wijnstokken, alsmede bepaalde vormen 
van staatssteun, binnen een redelijke 
termijn na de inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening verstrijken. Na 
de intrekking van Verordening (EU) nr. 
[COM(2010) 799] moeten de betrokken 
bepalingen van toepassing blijven totdat 
de desbetreffende regelingen aflopen.

(146) De afschaffing van diverse 
quotaregelingen (voor suiker en melk) en 
systemen voor productierechten (rechten 
voor de aanplant van wijnstokken) dient 
zorgvuldig te worden afgewogen, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
specifieke situatie in elk van de betrokken 
sectoren en met het sectorale en 
territoriale effect daarvan in de Unie.

Or. pt

Amendement 25
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 149

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(149) Wat contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten betreft, zijn 
de in deze verordening opgenomen 
maatregelen gerechtvaardigd in het licht 

(149) Wat contractuele betrekkingen in de 
sector melk en zuivelproducten betreft, zijn 
de in deze verordening opgenomen 
maatregelen gerechtvaardigd in het licht 
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van de huidige economische situatie op de 
zuivelmarkt en de structuur van de 
bevoorradingsketen. Deze maatregelen 
moeten derhalve lang genoeg worden 
toegepast (zowel voor als na de 
afschaffing van de melkquota), willen zij 
een optimaal effect sorteren. Anderzijds 
zijn de maatregelen zo verstrekkend dat zij 
in tijd moeten worden beperkt en moeten 
worden geëvalueerd. De Commissie dient 
hiertoe verslagen over de ontwikkeling van 
de melkmarkt vast te stellen die uiterlijk op 
30 juni 2014 en 31 december 2018 moeten 
worden overgelegd en waarin met name 
aandacht moet worden besteed aan 
eventuele initiatieven om de 
melkproducenten ertoe aan te zetten 
gezamenlijke productieafspraken te maken,

van de huidige economische situatie op de 
zuivelmarkt en de structuur van de 
bevoorradingsketen. Deze maatregelen 
moeten derhalve lang genoeg worden 
toegepast, willen zij een optimaal effect 
sorteren. Anderzijds zijn de maatregelen zo 
verstrekkend dat zij in tijd moeten worden 
beperkt en moeten worden geëvalueerd. De 
Commissie dient hiertoe verslagen over de 
ontwikkeling van de melkmarkt vast te 
stellen die uiterlijk op 30 juni 2014 en 31 
december 2018 moeten worden overgelegd 
en waarin met name aandacht moet worden 
besteed aan eventuele initiatieven om de 
melkproducenten ertoe aan te zetten 
gezamenlijke productieafspraken te maken,

Or. pt

Amendement 26
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt onder "ongunstige 
weersomstandigheden" verstaan de 
strenge weersomstandigheden zoals vorst, 
hagel, ijs, regen of droogte die de globale 
productie of de productie van een bepaald 
gewas vernietigen of verminderen met 
meer dan 30% van de gemiddelde 
jaarproductie van een landbouwer. Deze 
gemiddelde jaarproductie wordt berekend 
op basis van de laatste drie jaar of op 
basis van de gemiddelde productie van 
drie jaren van de laatste vijf jaren, de 
hoogste en de laagste productie niet 
meegerekend.

Or. en
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Amendement 27
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) de sector olijfolie en tafelolijven;

Or. it

Amendement 28
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zachte tarwe, gerst en maïs; a) zachte en harde tarwe, gerst en maïs;

Or. it

Amendement 29
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor zachte tarwe, gerst en maïs, van 1 
november tot en met 31 mei;

a) voor zachte en harde tarwe, gerst en 
maïs, van 1 november tot en met 31 mei;

Or. it

Amendement 30
Giommaria Uggias
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen kan worden 
geopend voor gerst, maïs en padie 
(inclusief specifieke variëteiten of types 
padie) indien de marktsituatie dat vereist. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen;

b) door de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen kan worden 
geopend voor harde tarwe, gerst, maïs en 
padie (inclusief specifieke variëteiten of 
types padie) indien de marktsituatie dat 
vereist. Deze uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 162, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen;

Or. it

Amendement 31
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor gerst, maïs, padie en rundvlees. b) voor harde tarwe, gerst, maïs, padie en 
rundvlees.

Or. it

Amendement 32
Seán Kelly

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 

1. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen om de huidige 
verplichte regeling van automatische 
toewijzing van particuliere-opslagsteun 
voor zuivelproducten uit te breiden naar 
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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.

alle in artikel 16 vermelde 
landbouwproducten.

Or. en

Amendement 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 marktsituatie of bijzonder 
nijpende en dwingende 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.

Or. fr
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Amendement 34
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan, rekening houdend 
met de in lid 1 van het onderhavige artikel 
bedoelde omstandigheden, middels 
uitvoeringshandelingen besluiten 
particuliere-opslagsteun te verlenen voor 
de in artikel 16 vermelde producten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 35
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de in artikel 16 
bedoelde particuliere-opslagsteun vooraf 
of middels een openbare inschrijving vast. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 162, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 36
Seán Kelly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen, op basis van de 
genoteerde gemiddelde marktprijzen, de 
verlening van particuliere-opslagsteun 
beperken of de particuliere-opslagsteun 
per lidstaat of per regio van een lidstaat 
vaststellen. Deze uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 162, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij de vaststelling van hun strategie 
stellen de lidstaten een lijst van de 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen op die in het kader van hun 
regeling voor steun in aanmerking zullen 
komen. Er mogen op de lijst evenwel geen 
producten voorkomen die zijn uitgesloten 
overeenkomstig door de Commissie 
middels uitvoeringshandelingen op grond 
van artikel 22, lid 2, onder a), aangenomen 
maatregelen. De lidstaten baseren hun 
productkeuze op objectieve criteria, 
waaronder seizoensgebondenheid en
beschikbaarheid van de producten en
eventueel ook milieuoverwegingen. De 
lidstaten kunnen in dit verband de voorkeur 
geven aan producten van oorsprong uit de 
Unie, waarbij ze er evenwel op moeten 
letten dat ten minste 50 % van de 
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producten een lokale oorsprong heeft of 
geproduceerd is binnen een straal van 180 
kilometer van hun verdeelpunt.

Or. it

Amendement 38
Luís Paulo Alves

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;

Or. pt

Amendement 39
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 40 % in minder ontwikkelde gebieden; b) 50 % in andere dan minder ontwikkelde 
gebieden;

Or. pt

Amendement 40
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 75 % in de ultraperifere gebieden zoals 
bedoeld in artikel 349 van het Verdrag;

c) 85 % in de ultraperifere gebieden zoals 
bedoeld in artikel 349 van het Verdrag;
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Or. pt

Amendement 41
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 65 % op de kleinere eilanden van de 
Egeïsche Zee zoals gedefinieerd in artikel 
1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1405/2006.

d) 75 % op de kleinere eilanden van de 
Egeïsche Zee zoals gedefinieerd in artikel 
1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1405/2006.

Or. pt

Amendement 42
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 bis
Toewijzing van quota

1. De huidige quota voor de productie van 
suiker, isoglucose en inulinestroop op 
nationaal of regionaal niveau worden 
vastgesteld in bijlage III ter. Een herziene 
versie van de bestaande quotaregeling 
wordt verlengd tot het einde van het 
verkoopseizoen 2019/2020, althans voor 
zover de quota in 2015 niet conform de 
plannen worden opgeheven. De herziene 
regeling biedt alle lidstaten de kans om 
wanneer zij dit wensen gebruik te maken 
van de suikerquota. De EU-steun is 
gericht op de uitbreiding van de 
suikerindustrie in de Unie, en er wordt 
bijgedragen in de aanloopkosten van 
suikerverwerkende ondernemingen in de 
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lidstaten.
2. De lidstaten kennen een quotum toe 
aan elke suiker-, isoglucose- of 
inulinestroopproducerende onderneming 
die op hun grondgebied is gevestigd en 
overeenkomstig artikel 101 decies is 
erkend.
3. Bij de toekenning van een quotum aan 
een suikerproducerende onderneming die 
meer dan één productie-eenheid heeft, 
nemen de lidstaten de maatregelen die zij 
noodzakelijk achten om terdege rekening 
te houden met de belangen van de 
suikerbieten- en de suikerriettelers.

Or. en

Amendement 43
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Deel II – titel II – hoofdstuk II – sectie 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van de bevindingen van de vóór 
31 december 2012 verwachte 
effectbeoordelingen betreffende de 
opheffing van de quotaregeling in de 
melksector en de afschaffing van de 
aanplantrechten in de wijnbouw dient de 
Commissie uiterlijk op 30 juni 2013 een 
voorstel in voor de voortzetting of de 
herziening van de processen die het 
stopzetten van de quota en de 
aanplantrechten in de melksector, de 
wijnbouw en de bietensector beogen.

Or. pt

Motivering

In verschillende verslagen suggereren deskundigen dat de opheffing van aanplantrechten (zie 
"Onderzoek naar de sociaaleconomische en territoriale gevolgen van het vrijgeven van de 
aanplantrechten in de wijnbouw", AREV-MOISA-studie, maart 2012) en quota leidt tot 
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concentratie van de productie in bepaalde regio's. De Commissie heeft verzuimd de 
economische, territoriale en ecologische consequenties daarvan naar behoren te evalueren.

Amendement 44
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) Tijdelijke overdrachten
1. Aan het einde van elk tijdvak van 
twaalf maanden staan de lidstaten voor 
het betrokken tijdvak de tijdelijke 
overdracht toe van een deel van de 
individuele quota die de producenten die 
hierover beschikken, niet voornemens zijn 
te gebruiken. De lidstaten kunnen de 
overdrachten regelen naargelang van de 
categorie producenten of de structuur van 
de melkproductie, deze beperken op het 
niveau van de koper of binnen de regio, 
volledige overdracht toestaan in de in 
artikel 101 nonies, lid 3, bedoelde 
gevallen en bepalen in hoeverre de cedent 
overdrachten kan herhalen.
2. Iedere lidstaat kan beslissen lid 1 niet 
toe te passen op grond van één van of van 
beide onderstaande criteria:
a) de noodzaak structurele 
ontwikkelingen en aanpassingen te 
vergemakkelijken;
b) dwingende redenen van administratieve 
aard.

Or. pt

Amendement 45
Luís Paulo Alves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e undecies) Erkenning
Om de functie van koper te kunnen 
uitoefenen, is voorafgaande erkenning 
door de lidstaat nodig. De erkenning 
wordt verleend aan de hand van criteria 
die de Commissie bepaalt door middel van 
overeenkomstig artikel 160 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen.
De na te leven voorwaarden en de door de 
producenten te verstrekken informatie 
met betrekking tot de rechtstreekse 
verkoop worden door de Commissie 
bepaald door middel van overeenkomstig 
artikel 162, lid 2, vastgestelde 
uitvoeringshandelingen.

Or. pt

Amendement 46
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e duodecies) Overschotheffing op 
rechtstreekse verkoop
1. Bij rechtstreekse verkoop wordt bij 
besluit van de lidstaat de bijdrage 
vastgesteld van elke producent in de 
betaling van de overschotheffing, al dan 
niet na hertoewijzing van het ongebruikte 
deel van het nationale quotum voor 
rechtstreekse verkoop. Dit besluit wordt 
hetzij op het passende territoriale niveau, 
hetzij op nationaal niveau genomen.
2. Aan de hand van de criteria die de 
Commissie bepaalt door middel van 
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overeenkomstig artikel 160 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen, bepalen de 
lidstaten de grondslag voor de berekening 
van de bijdrage van de producent in de 
heffing die verschuldigd is op de totale 
hoeveelheid melk die is verkocht of 
doorverkocht of is gebruikt voor de 
vervaardiging van verkochte of 
doorverkochte zuivelproducten.
3. Voor het opstellen van de 
eindafrekening van de overschotheffing 
wordt geen rekening gehouden met 
correcties in verband met het vetgehalte.
4. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van 
artikel 105 tervicies vast hoe en wanneer 
de overschotheffing aan de desbetreffende 
lidstaat moet worden betaald.

Or. pt

Amendement 47
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e terdecies) Te veel betaalde en 
onbetaalde bedragen
1. Wanneer met betrekking tot leveringen 
of rechtstreekse verkopen wordt 
geconstateerd dat de overschotheffing 
verschuldigd is en dat de van de 
producenten geïnde bijdrage groter is dan 
die heffing, kan de lidstaat:
a) het te veel geïnde bedrag geheel of 
gedeeltelijk gebruiken voor de 
financiering van de in artikel 105 
duodecies, lid 1, onder a), bedoelde 
maatregelen en/of
b) dit bedrag geheel of gedeeltelijk 
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terugbetalen aan producenten die:
– behoren tot prioritaire categorieën die 
de lidstaat vaststelt op basis van objectieve 
criteria en binnen de termijn die de 
Commissie bepaalt, of
– zich in buitengewone omstandigheden 
bevinden als gevolg van een nationale 
maatregel die geen verband houdt met de 
in dit hoofdstuk vastgestelde 
quotaregeling voor melk en andere 
zuivelproducten.
2. Wanneer geconstateerd wordt dat geen 
overschotheffing verschuldigd is, worden 
door de kopers of de lidstaat eventueel 
geïnde voorschotten uiterlijk aan het 
einde van het volgende tijdvak van twaalf 
maanden terugbetaald.
3. Indien de koper heeft verzuimd om de 
bijdragen van de producenten in de 
overschotheffing overeenkomstig artikel 
105 octodecies te innen, kan de lidstaat de 
onbetaalde bedragen rechtstreeks bij de 
producent innen, onverminderd de 
sancties die hij aan de in gebreke 
gebleven koper kan opleggen.
4. Als een producent of een koper de 
betalingstermijn niet in acht neemt, moet 
hij de lidstaat een achterstandsrente 
betalen die door de Commissie wordt 
bepaald door middel van 
uitvoeringshandelingen die worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
162, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. pt

Amendement 48
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e quaterdecies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quaterdecies) Gedelegeerde 
bevoegdheden
Om ervoor te zorgen dat de 
melkquotaregeling haar doelen bereikt, 
met name dat de individuele quota 
efficiënt worden berekend en benut en de 
heffing naar behoren wordt geïnd en 
gebruikt, kan de Commissie door middel 
van overeenkomstig artikel 160 
vastgestelde gedelegeerde handelingen 
voorschriften bepalen betreffende:
a) de tijdelijke en definitieve omzettingen 
van quota;
b) de toewijzing van ongebruikte quota;
c) de drempel voor de correctie op basis 
van het vetgehalte;
d) de verplichting van de producent om 
aan erkende kopers te leveren;
e) de criteria voor de erkenning van 
kopers door de lidstaten;
f) de objectieve criteria voor de 
hertoewijzing van de extra heffing;
g) wijzigingen van de definitie van 
"rechtstreekse verkoop", met 
inachtneming van de definitie van 
"levering" in artikel 105 bis, onder f). 

Or. pt

Amendement 49
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e quindecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quindecies) Uitvoeringsbevoegdheden
De Commissie kan door middel van 
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uitvoeringshandelingen die zijn 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
162, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
voorschriften bepalen betreffende:
a) de definitieve omzetting en de 
verdeling, na kennisgeving aan de 
lidstaten, van de nationale quota tussen 
leveringen en rechtstreekse verkopen;
b) de bepaling van de coëfficiënt voor het 
vetgehalte van individuele quota en voor 
de vetcorrectie;
c) de bepaling van het melkequivalent 
door de lidstaten;
d) de procedure en de termijn met 
betrekking tot de betaling van de extra 
heffing, de hertoewijzing van de heffing 
en de vermindering van of de 
voorschotten op de heffing;
e) de oplegging van rente bij te late 
betaling;
f) de voorlichting van producenten over 
de nieuwe definities, de mededeling van 
de individuele quota en de kennisgeving 
van de extra heffing;
g) de mededeling van en voorlichting over 
verzoeken en overeenkomsten inzake de 
extra heffing in de melksector;
h) de opstelling van een model voor de 
aangifte van leveringen en rechtstreekse 
verkopen;
i) de door kopers en producenten op te 
stellen aangiften, bij te houden 
documentatie en te verstrekken 
informatie;
j) controles van de leveringen en van de 
rechtstreekse verkopen.

Or. pt

Amendement 50
Luís Paulo Alves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) Overdracht van quota met grond
1. Bij verkoop, verhuur, overgang door 
vererving - ook vóór het overlijden van de 
erflater - of elke andere overdracht die 
voor de producent vergelijkbare 
rechtsgevolgen heeft, worden de 
individuele quota samen met het bedrijf 
overgedragen aan de producent die het 
bedrijf overneemt, op de wijze die door de 
lidstaten wordt bepaald rekening houdend 
met de voor de melkproductie gebruikte 
oppervlakten of met andere objectieve 
criteria en, in voorkomend geval, met een 
overeenkomst tussen de partijen. Het 
gedeelte van het quotum dat in 
voorkomend geval niet met het bedrijf is 
overgedragen, wordt aan de nationale 
reserve toegevoegd.
2. Wanneer de quota overeenkomstig lid 1 
in het kader van verpachting of andere 
middelen met vergelijkbare 
rechtsgevolgen zijn of worden 
overgedragen, kunnen de lidstaten op 
basis van objectieve criteria en met het 
oog op toewijzing van de quota aan 
uitsluitend de producenten, besluiten dat 
het quotum niet samen met het bedrijf 
wordt overgedragen.
3. Bij overdracht van grond aan de 
overheid en/of ten algemenen nutte of 
wanneer de overdracht geen 
landbouwdoeleinden dient, zien de 
lidstaten erop toe dat de nodige 
maatregelen ter vrijwaring van de 
rechtmatige belangen van de partijen 
worden getroffen, en met name dat de 
vertrekkende producent in de gelegenheid 
wordt gesteld de melkproductie voort te 
zetten, indien hij dit wenst.
4. Bij ontstentenis van een overeenkomst 
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tussen de partijen worden in geval van het 
verstrijken van een pachtovereenkomst 
die niet op soortgelijke voorwaarden kan 
worden verlengd, of in situaties met 
vergelijkbare rechtsgevolgen de betrokken 
individuele quota geheel of ten dele 
overgedragen aan de producent die ze 
overneemt, volgens door de lidstaten 
vastgestelde bepalingen en met 
inachtneming van de rechtmatige 
belangen van de partijen.

Or. pt

Amendement 51
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) Bijzondere overdrachten
1. Om de herstructurering van de 
melkproductie tot een goed einde te 
brengen of de milieusituatie te verbeteren, 
kunnen de lidstaten op de wijze die zij 
bepalen met inachtneming van de 
rechtmatige belangen van de betrokken 
partijen:
a) aan producenten die zich ertoe 
verbinden de melkproductie geheel of ten 
dele definitief te staken, een vergoeding 
toekennen die ineens of in jaarlijkse 
tranches wordt betaald, en de aldus 
vrijgekomen individuele quota aan de 
nationale reserve toevoegen;
b) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen onder welke voorwaarden een 
producent aan het begin van een tijdvak 
van twaalf maanden kan verkrijgen dat de 
bevoegde autoriteit of de door haar 
aangewezen instantie hem tegen betaling 
individuele quota toewijst die aan het 
einde van het voorgaande tijdvak van 
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twaalf maanden definitief door andere 
producenten zijn vrijgemaakt in ruil voor 
een ineens of in jaarlijkse tranches 
betaalde vergoeding die gelijk is aan de 
bovengenoemde betaling;
c) de overdrachten van quota zonder 
grond centraliseren en er toezicht op 
uitoefenen;
d) bij overdracht van grond met het oog 
op de verbetering van het milieu, het 
betrokken individuele quotum toewijzen 
aan de producent die de grond overdraagt, 
indien hij voornemens is de melkproductie 
voort te zetten;
e) aan de hand van objectieve criteria 
bepalen in welke regio's en 
ophaalgebieden quota, met het oog op de 
verbetering van de 
melkproductiestructuur, definitief mogen 
worden overgedragen zonder overdracht 
van de corresponderende grond;
f) op verzoek van een producent aan de 
bevoegde autoriteit of een door haar 
aangewezen instantie de definitieve 
overdracht van quota zonder overdracht 
van de corresponderende grond of 
andersom toestaan, teneinde de 
melkproductiestructuur op het niveau van 
het bedrijf te verbeteren of bij te dragen 
tot de extensivering van de productie.
2. Lid 1 kan op nationaal niveau, op het 
passende territoriale niveau of in 
bepaalde ophaalgebieden ten uitvoer 
worden gelegd.

Or. pt

Amendement 52
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quinquies) Inhouding van quota
1. Wanneer de in de artikelen 105 
undecies en 105 duodecies bedoelde 
overdrachten worden verricht, kunnen de 
lidstaten ten behoeve van de nationale 
reserve op basis van objectieve criteria 
een gedeelte van de individuele quota 
inhouden.
2. Wanneer de quota overeenkomstig de 
artikelen 103 undecies en 103 duodecies 
met of zonder de corresponderende 
gronden in het kader van verpachting of 
andere middelen met vergelijkbare 
rechtsgevolgen zijn of worden 
overgedragen, kunnen de lidstaten op 
basis van objectieve criteria en met het 
oog op toewijzing van de quota aan de 
producenten alleen, beslissen of en onder 
welke voorwaarden de overgedragen 
quota geheel of ten dele aan de nationale 
reserve worden toegevoegd.

Or. pt

Amendement 53
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e sexies) Steun voor het verkrijgen van 
quota
De verkoop, overdracht of toewijzing van 
quota op grond van de onderhavige sectie 
komt niet in aanmerking voor enigerlei 
door een overheidsinstantie te verlenen 
financiële steun die rechtstreeks aan de 
verkrijging van quota gekoppeld is.
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Or. pt

Amendement 54
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e septies) Overschotheffing bij 
quotumoverschrijding
1. Op melk en andere zuivelproducten die 
worden afgezet boven de overeenkomstig 
de artikelen 105 bis tot en met 
105 quaterdecies vastgestelde nationale 
quota, wordt een overschotheffing gelegd. 
Deze heffing bedraagt 27,83 euro per 100 
kilogram melk.
2. De lidstaten zijn de Gemeenschap de 
overschotheffing verschuldigd die 
voortvloeit uit de overschrijding van het 
nationale quotum, dat op nationaal 
niveau afzonderlijk wordt bepaald voor 
leveringen en rechtstreekse verkopen, en 
zij storten tussen 16 oktober en 30 
november na afloop van het betrokken 
tijdvak van twaalf maanden 99 % van het 
verschuldigde bedrag in het ELGF.
3. Als de in lid 1 bedoelde 
overschotheffing niet vóór de vastgestelde 
datum is betaald, brengt de Commissie, na 
raadpleging van het Comité voor de 
landbouwfondsen, een bedrag gelijk aan 
de niet-betaalde overschotheffing in 
mindering op de maandelijkse betalingen 
in de zin van de artikelen XXX van 
Verordening (EG) nr. XXX ("horizontale 
verordening"). Alvorens een besluit te 
nemen, meldt de Commissie dit aan de 
betrokken lidstaat, die binnen een week 
zijn standpunt kenbaar maakt. Artikel 
XXX van Verordening (EG) nr. XXX 
("horizontale verordening") is niet van 
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toepassing.
4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen die zijn 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
162, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
voorschriften bepalen betreffende:

Or. pt

Amendement 55
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e octies) Bijdrage van de producenten in 
de verschuldigde overschotheffing
De overschotheffing wordt 
overeenkomstig de artikelen 105 
septdecies en 150 vicies volledig 
omgeslagen over de producenten die 
hebben bijgedragen tot elk van de 
overschrijdingen van de in artikel 105 bis, 
lid 2, bedoelde nationale quota.
Onverminderd artikel 105 septdecies en 
artikel 105 vicies, lid 1, zijn de 
producenten de lidstaat de betaling 
verschuldigd van hun bijdrage in de 
overeenkomstig de artikelen 105 sexies, 
105 septies en 105 septdecies berekende 
overschotheffing die zij louter wegens de 
overschrijding van hun beschikbare quota 
verschuldigd zijn.

Or. pt

Amendement 56
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e nonies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e nonies) Overschotheffing op leveringen
1. Voor de eindafrekening van de 
overschotheffing worden de door iedere 
producent geleverde hoeveelheden, 
wanneer het werkelijke vetgehalte van het 
referentievetgehalte afwijkt, naar boven of 
naar onder gecorrigeerd, waarbij door de 
Commissie vast te stellen factoren in 
aanmerking worden genomen en 
voorwaarden gelden die zij bepaalt door 
middel van uitvoeringshandelingen die 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. 
2. Op nationaal niveau wordt de 
overschotheffing berekend op basis van de 
som van de leveringen, aangepast in de 
zin van lid 1.
3. De bijdrage van de producenten in de 
betaling van de verschuldigde 
overschotheffing wordt bij besluit van de 
lidstaat, al dan niet na hertoewijzing van 
het ongebruikte deel van het nationale 
quotum voor leveringen, vastgesteld naar 
evenredigheid van de individuele quota 
van elke producent of overeenkomstig 
door de lidstaten vast te stellen objectieve 
criteria:
a) hetzij op nationaal niveau op basis van 
de hoeveelheid waarmee het quotum van 
elke producent overschreden is,
b) hetzij eerst voor iedere koper en 
vervolgens, in voorkomend geval, op 
nationaal niveau.

Or. pt

Amendement 57
Luís Paulo Alves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e decies) Rol van de koper
1. De koper is verantwoordelijk voor de 
inning, bij de producenten, van de 
bijdragen die deze verschuldigd zijn uit 
hoofde van de overschotheffing en betaalt 
aan de bevoegde instantie van de lidstaat, 
vóór een datum en volgens een procedure 
die de Commissie door middel van 
overeenkomstig artikel 162, lid 2, 
vastgestelde uitvoeringshandelingen 
bepaalt, het bedrag van deze bijdrage die 
hij inhoudt op de aan de producenten die 
voor de overschrijding verantwoordelijk 
zijn, betaalde melkprijs of die hij, bij 
gebreke daarvan, op een andere passende 
wijze int.
2. Indien een koper geheel of gedeeltelijk 
in de plaats treedt van één of meer andere 
kopers, worden voor de rest van het 
lopende tijdvak van twaalf maanden de 
beschikbare individuele quota van de 
producenten in aanmerking genomen na 
aftrek van de reeds geleverde 
hoeveelheden en rekening houdend met 
het vetgehalte daarvan. Dit lid geldt ook 
wanneer een producent van koper 
verandert.
3. Wanneer, in de loop van de 
referentieperiode, de door een producent 
geleverde hoeveelheden zijn beschikbare 
quotum overschrijden, kan de betrokken 
lidstaat beslissen dat de koper bij elke 
levering van die producent die zijn 
quotum overschrijdt, op de door de 
lidstaat vastgestelde wijze, een bedrag 
inhoudt op de voor de melk betaalde prijs 
als voorschot op de bijdrage van deze 
producent in de overschotheffing. De 
lidstaat kan specifieke bepalingen 
vaststellen die de kopers de mogelijkheid 
bieden dat voorschot in te houden 
wanneer de producenten aan 
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verscheidene kopers leveren.

Or. pt

Amendement 58
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter e – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– SUBSECTIE 1 (nieuw)
REGELING TER BEPERKING VAN DE 
PRODUCTIE

Or. pt

Amendement 59
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 105 bis
Voor de toepassing van deze sectie wordt 

verstaan onder:
a) "melk": het door het melken van één 
of meer koeien verkregen product;
b) "andere zuivelproducten": alle andere 
zuivelproducten dan melk, met name 
magere melk, room, boter, yoghurt en 
kaas, die in voorkomend geval in 
"melkequivalent" worden omgerekend 
aan de hand van coëfficiënten die de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen vaststelt;
c) "producent": een landbouwer wiens 
bedrijf zich op het grondgebied van een 
lidstaat bevindt en die melk produceert en 
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afzet of voorbereidingen treft om dit in 
een zeer nabije toekomst te doen;
d) "bedrijf": zoals gedefinieerd in 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. XXX 
inzake rechtstreekse betalingen;
e) "koper": een onderneming of 
groepering die van een producent melk 
koopt:
– om deze, ook in het kader van een 
loonwerkovereenkomst, in te zamelen, te 
verpakken, op te slaan, te koelen of te 
verwerken;
– om deze door te verkopen aan één of 
meer ondernemingen die melk of andere 
zuivelproducten behandelen of verwerken.
Elke groepering van in een zelfde 
geografisch gebied gevestigde kopers die 
voor rekening van de aangeslotenen 
administratieve en boekhoudkundige 
handelingen verricht die noodzakelijk zijn 
voor de betaling van de overschotheffing, 
wordt als koper beschouwd. Voor de 
toepassing van de eerste zin wordt 
Griekenland als één geografisch gebied 
beschouwd en kan het een 
overheidsorganisatie gelijkstellen met een 
groepering van kopers;
f) "levering": elke levering van melk, 
exclusief andere zuivelproducten, door 
een producent aan een koper ongeacht of 
de melk vervoerd wordt door de 
producent, een koper, een bedrijf dat deze 
melk behandelt of verwerkt, dan wel een 
derde;
g) "rechtstreekse verkoop": elke verkoop 
of overdracht van melk die rechtstreeks 
door de producent aan de consument 
wordt verricht, alsmede elke door een 
producent verrichte verkoop of overdracht 
van andere zuivelproducten. De 
Commissie kan, door middel van 
overeenkomstig artikel 160 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen en met 
inachtneming van de definitie van 
"levering" onder f), de definitie van 
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"rechtstreekse verkoop" aanpassen om 
met name te voorkomen dat hoeveelheden 
melk of andere zuivelproducten die 
worden afgezet, buiten de quotaregeling 
vallen;
h) "afzet": levering van melk of 
rechtstreekse verkoop van melk of andere 
zuivelproducten;
i) "individueel quotum": het quotum van 
een producent per 1 april van elk tijdvak 
van twaalf maanden;
j) "nationaal quotum": het voor elke 
lidstaat vastgestelde quotum als bedoeld in 
artikel 105 ter;
k) "beschikbaar quotum": het voor de 
producenten beschikbare quotum op 31 
maart van het tijdvak van twaalf maanden 
waarover de overschotheffing wordt 
berekend, rekening houdend met alle in 
deze verordening bedoelde overdrachten, 
omzettingen, verkopen en tijdelijke 
hertoewijzingen die in dit tijdvak van 
twaalf maanden hebben plaatsgevonden.

Or. pt

Amendement 60
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 105 ter  
Nationale quota in de melksector

1. De nationale quota voor de productie 
van melk en andere zuivelproducten die 
gedurende zeven opeenvolgende 
tijdvakken van twaalf maanden, te 
beginnen op 1 april 2015, (hierna 
"tijdvakken van twaalf maanden" 
genoemd) worden afgezet, worden 
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vastgesteld in bijlage VI ter (nieuw).
2. De in lid 1 bedoelde quota worden 
overeenkomstig artikel 105 quater over de 
producenten verdeeld, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
levering en rechtstreekse verkoop. 
Overschrijdingen van de nationale quota 
worden op nationaal niveau en in 
overeenstemming met deze sectie bepaald, 
waarbij iedere lidstaat een onderscheid 
maakt tussen leveringen en rechtstreekse 
verkopen.
3. De in bijlage VI ter (nieuw) opgenomen 
nationale quota worden vastgesteld 
onverminderd een eventuele herziening in 
het licht van de algemene marktsituatie en 
van bijzondere omstandigheden in 
bepaalde lidstaten.
4. Voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, 
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en 
Slowakije hebben de nationale quota 
betrekking op alle hoeveelheden melk of 
melkequivalent die worden geleverd aan 
een koper of rechtstreeks worden 
verkocht, ook indien deze krachtens een 
in die landen geldende 
overgangsmaatregel worden 
geproduceerd of afgezet.
5. De Commissie bepaalt, door middel van 
uitvoeringshandelingen die zijn 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 162, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure, de voorschriften die 
nodig zijn voor de eenvormige toepassing 
van het onderhavige artikel in de 
lidstaten.

Or. pt

Amendement 61
Luís Paulo Alves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 105 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 105 quater
Individuele quota in de melksector

1. Het individuele quotum of de 
individuele quota van de producenten op 
1 april 2015 is/zijn gelijk aan hun 
individuele referentiehoeveelheid of 
referentiehoeveelheden op 31 maart 2015, 
onverminderd overdrachten, verkopen en 
omzettingen van quota die op 1 april 2015 
ingaan.
2. Producenten kunnen beschikken over 
één of twee individuele quota, waarvan 
één voor leveringen en één voor 
rechtstreekse verkoop. Alleen de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat kan op een naar 
behoren gemotiveerd verzoek van de 
producent een omzetting van het ene in 
het andere quotum verrichten.
3. Beschikt de producent over twee quota, 
dan wordt zijn bijdrage in de eventueel 
verschuldigde overschotheffing voor elk 
quotum afzonderlijk berekend.
4. Ter compensatie van de Finse SLOM-
producenten kan de Commissie, door 
middel van uitvoeringshandelingen, het 
aan leveringen toegewezen deel van het 
Finse nationale quotum als bedoeld in 
artikel 105 ter, verhogen tot maximaal 
200 000 ton. Deze overeenkomstig de 
communautaire wetgeving toe te kennen 
reserve mag uitsluitend worden gebruikt 
voor producenten wier recht om de 
productie te hervatten ten gevolge van de 
toetreding is aangetast.
5. De individuele quota worden in 
voorkomend geval voor elk van de 
betrokken tijdvakken van twaalf maanden 
zodanig aangepast dat de som van de 
individuele quota voor leveringen en van 
die voor rechtstreekse verkoop voor geen 
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enkele lidstaat het desbetreffende gedeelte 
van het overeenkomstig artikel 105 sexies 
aangepaste nationale quotum 
overschrijdt, rekening houdend met 
eventuele verlagingen met het oog op 
toewijzing aan de nationale reserve als 
bedoeld in artikel 105 octies.

Or. pt

Amendement 62
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 105 quinquies 
Toewijzing van quota uit de nationale 

reserve
De lidstaten stellen de voorschriften vast 
aan de hand waarvan de quota uit de in 
artikel 105 octies bedoelde nationale 
reserve in hun geheel of gedeeltelijk aan 
de producenten worden toegewezen op 
basis van aan de Commissie meegedeelde 
objectieve criteria.

Or. pt

Amendement 63
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 105 sexies 
Quotabeheer

1. De Commissie verricht voor elke 
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lidstaat en voor elk tijdvak, vóór het einde 
daarvan, door middel van een 
overeenkomstig artikel 162, lid 2, 
vastgestelde uitvoeringshandeling, een 
aanpassing van het aandeel van 
"leveringen" en "rechtstreekse verkoop" 
in de nationale quota, rekening houdend 
met de door de producenten gevraagde 
omzettingen van individuele quota voor 
leveringen in individuele quota voor 
rechtstreekse verkoop en omgekeerd.
2. Uiterlijk op de data die de Commissie 
vaststelt en volgens de voorschriften die 
de Commissie door middel van een 
overeenkomstig artikel 162, lid 2, 
vastgestelde uitvoeringshandeling bepaalt, 
delen de lidstaten de Commissie jaarlijks 
de gegevens mee die nodig zijn voor:
a) de in lid 1 bedoelde aanpassing;
b) de berekening van de door iedere 
lidstaat te betalen overschotheffing.

Or. pt

Amendement 64
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 105 septies 
Vetgehalte

1. Aan iedere producent met een 
individueel quotum voor leveringen wordt 
voor dat quotum een referentievetgehalte 
toegekend.
2. Voor de per 31 maart 2015 
overeenkomstig artikel 105 quater, lid 1, 
aan de producenten toegewezen quota is 
het in lid 1 bedoelde referentievetgehalte 
gelijk aan het referentievetgehalte dat op 
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die datum voor dat quotum geldt.
3. Het referentievetgehalte wordt 
gewijzigd bij de in artikel 105 quater, 
lid 2, bedoelde omzetting en wanneer 
quota worden verworven, overgedragen of 
tijdelijk overgedragen aan de hand van 
regels die de Commissie bepaalt door 
middel van een overeenkomstig 
artikel 162, lid 2, vastgestelde 
uitvoeringshandeling.
4. Voor nieuwe producenten met een 
individueel quotum voor leveringen dat 
volledig afkomstig is uit de nationale 
reserve, wordt het vetgehalte bepaald aan 
de hand van regels die de Commissie 
vaststelt door middel van een 
overeenkomstig artikel 162, lid 2, 
vastgestelde uitvoeringshandeling.
5. De in lid 1 bedoelde individuele 
referentievetgehalten worden, in 
voorkomend geval, bij de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
vervolgens bij de aanvang van elk tijdvak 
van twaalf maanden telkens wanneer dat 
nodig is, zodanig aangepast dat het 
gewogen gemiddelde van de 
bovenbedoelde vetgehalten voor elke 
lidstaat het in bijlage VI bis (nieuw) 
vastgestelde referentievetgehalte met niet 
meer dan 0,1 gram per kilogram 
overschrijdt.

Or. pt

Amendement 65
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 105 octies
Nationale reserve
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1. Elke lidstaat vormt met het oog op de in 
artikel 105 quinquies bedoelde toewijzing, 
een nationale reserve binnen de in 
bijlage VI ter (nieuw) vastgestelde 
nationale quota. De nationale reserve 
wordt aangevuld, naargelang van het 
geval, door de in artikel 105 nonies 
bedoelde overname van hoeveelheden, de 
in artikel 105 terdecies bedoelde 
inhouding op overdrachten of een lineaire 
verlaging van alle individuele quota. Deze 
quota blijven hun oorspronkelijke 
indeling als "levering" of "rechtstreekse 
verkoop" behouden.
2. Elk aan een lidstaat toegekend extra 
quotum wordt automatisch aan de 
nationale reserve toegevoegd en wordt 
volgens de voorzienbare behoeften 
verdeeld tussen "leveringen" en 
"rechtstreekse verkoop".
3. De quota die zich in de nationale 
reserve bevinden, hebben geen 
referentievetgehalte.

Or. pt

Amendement 66
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 105 nonies
Inactiviteit

1. Wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die over individuele quota 
beschikt, gedurende een tijdvak van 
twaalf maanden niet langer aan de 
voorwaarden van artikel 105 bis, onder c), 
voldoet, worden de overeenkomstige 
hoeveelheden uiterlijk op 1 april van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de 
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nationale reserve toegevoegd, tenzij die 
persoon voor die datum opnieuw een 
producent in de zin van artikel 105 bis, 
onder c), wordt. Indien die persoon 
uiterlijk aan het einde van het tweede 
tijdvak van twaalf maanden na de 
ontneming van zijn individuele quotum 
opnieuw een producent wordt, wordt dit 
quotum hem uiterlijk op 1 april na de 
datum waarop hij hierom verzoekt, geheel 
of gedeeltelijk opnieuw toegewezen.
2. Wanneer een producent gedurende ten 
minste een tijdvak van twaalf maanden 
niet ten minste 85% van zijn individuele 
quotum afzet, kan de lidstaat beslissen of 
en onder welke voorwaarden het 
ongebruikte quotum geheel of gedeeltelijk 
wordt toegevoegd aan de nationale 
reserve. De lidstaat bepaalt onder welke 
voorwaarden een quotum opnieuw aan de 
betrokken producent wordt toegewezen 
indien deze de afzet hervat.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
in geval van overmacht en in naar 
behoren gemotiveerde en door de 
bevoegde autoriteiten erkende 
omstandigheden die tijdelijk de 
productiecapaciteit van de betrokken 
producenten beïnvloeden.

Or. pt

Amendement 67
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 108 – lid 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) bijdragen tot een betere coördinatie van 
de wijze waarop producten worden afgezet, 
in het bijzonder aan de hand van onderzoek 
en marktstudies;

ii) bijdragen tot een betere coördinatie van 
de wijze waarop producten worden afgezet, 
in het bijzonder aan de hand van onderzoek 
en marktstudies, waarbij onder meer 
indexen voor kosten en markttendensen 
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worden uitgewerkt; 

Or. pt

Amendement 68
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 108 – lid 1 – letter c – punt xi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

xi) afzetbevorderingsacties uitvoeren, 
vooral in derde landen.

xi) afzetbevorderingsacties uitvoeren.

Or. pt

Amendement 69
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 – alinea 1 –  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:

Or. pt
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Amendement 70
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bepalingen die op 
landbouwproducten van toepassing zijn, 
onder meer die welke in de veterinaire 
sector, de fytosanitaire sector en de 
levensmiddelensector zijn vastgesteld om 
te garanderen dat de producten aan de 
normen op het gebied van hygiëne, 
gezondheid en milieu voldoen en om de 
gezondheid van mensen en planten en het 
welzijn van dieren te beschermen, zijn ook 
van toepassing op ingevoerde producten. 
Voor in de Unie ingevoerde producten die 
niet aan die voorschriften voldoen, wordt 
geen invoercertificaat afgegeven.

Or. pt

Amendement 71
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 131 – lid 3 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrijwaringsmaatregelen moeten met 
name worden genomen wanneer de uit 
derde landen ingevoerde 
landbouwproducten niet aan de eisen op 
het gebied van voedselveiligheid en 
traceerbaarheid noch aan alle voor de 
interne markt vastgestelde voorschriften 
met betrekking tot hygiëne, milieu en 
dierenwelzijn voldoen, wanneer er sprake 
is van een crisissituatie op de markt of 
wanneer de in het invoercertificaat 
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gestelde eisen ten aanzien van de prijs, de 
hoeveelheid of het tijdschema niet worden 
nageleefd. Het aldus beoogde toezicht op 
de naleving van de voorwaarden voor de 
invoer van landbouwproducten moet 
worden uitgevoerd door middel van een 
geïntegreerd systeem voor realtime 
monitoring van EU-invoer.

Or. pt

Amendement 72
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op de 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen 
van landbouwers, verenigingen van 
landbouwers of unies van deze 
verenigingen, krachtens artikel 106 van 
deze verordening erkende 
producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze, zonder de verplichting in te 
houden identieke prijzen toe te passen, 
betrekking hebben op de productie of de 
verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen of 
verwerken van landbouwproducten, tenzij 
de mededinging op deze wijze wordt 
uitgesloten of de doelstellingen van 
artikel 39 van het Verdrag in gevaar 
worden gebracht.

Met name is artikel 101, lid 1, van het 
Verdrag niet van toepassing op:

a) de overeenkomsten, besluiten en 
gedragingen van landbouwers, 
verenigingen van landbouwers of unies van 
deze verenigingen, krachtens artikel 106 
van deze verordening erkende 
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producentenorganisaties of krachtens 
artikel 107 van deze verordening erkende 
unies van producentenorganisaties, voor 
zover deze, zonder de verplichting in te 
houden identieke prijzen toe te passen, 
betrekking hebben op de productie of de 
verkoop van landbouwproducten of het 
gebruik van gemeenschappelijke 
installaties voor het opslaan, behandelen of 
verwerken van landbouwproducten, tenzij 
de mededinging op deze wijze wordt 
uitgesloten of de doelstellingen van 
artikel 39 van het Verdrag in gevaar 
worden gebracht;

b) de overeenkomsten, besluiten en 
gecoördineerde gedragingen die worden 
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen 
van titel II, hoofdstuk II, secties 3 en 4, 
van de onderhavige verordening;
c) de overeenkomsten, besluiten en 
gedragingen die tot doel hebben 
referentieniveaus vast te stellen om 
producenten in staat te stellen hun kosten 
te dekken.

Or. pt

Amendement 73
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omdat een geharmoniseerde toepassing 
van de mededingingsregels van de EU in 
de landbouwsector moet worden 
gegarandeerd, stelt de Commissie 
specifieke richtsnoeren op om het de 
nationale mededingingsautoriteiten 
makkelijker te maken de artikelen 101 tot 
en met 106 van het Verdrag toe te passen 
op overeenkomsten, besluiten en 
gedragingen met betrekking tot de 
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productie van of de handel in 
landbouwproducten.

Or. en

Amendement 74
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of 
-dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere marktbeïnvloedende 
factoren, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde met inachtneming van de 
verplichtingen die voortvloeien uit op 
grond van artikel 218 van het Verdrag 
gesloten overeenkomsten, de voor de 
betrokken sector vereiste maatregelen vast 
te stellen.

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of 
-dalingen op interne of externe markten, 
van aanzienlijke dalingen van de 
winstmarges van de producenten of van 
andere marktbeïnvloedende factoren, wordt 
de Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten, 
de voor de betrokken sector vereiste 
maatregelen vast te stellen.

Or. en

Amendement 75
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 155 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de sectoren rundvlees, melk en 
zuivelproducten, varkensvlees en schapen-
en geitenvlees neemt de Unie, in het geval 
van bestrijding van mond- en klauwzeer, 

Voor de sectoren rundvlees, melk en 
zuivelproducten, varkensvlees en schapen-
en geitenvlees neemt de Unie, in het geval 
van bestrijding van mond- en klauwzeer en 
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60 % van deze uitgaven voor haar 
rekening.

met het oog op uitroeiing van de 
aandoeningen waarop de voor iedere 
lidstaat goedgekeurde programma's 
betrekking hebben, 60 % van deze 
uitgaven voor haar rekening.

Or. pt

Amendement 76
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 156 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 156 bis
Maatregelen ter bestrijding van ernstige 
verstoringen van de markt voor melk en 

zuivelproducten
1. De Commissie kan in geval van 
ernstige verstoring van de markt voor 
melk en zuivelproducten steun toekennen 
aan melkproducenten die hun productie 
gedurende ten minste drie maanden 
(verlengbaar) vrijwillig terugschroeven 
met ten minste 5% ten opzichte van 
dezelfde periode van het voorgaande jaar.
2. Ter voorbereiding op de afschaffing 
van de melkquota na 2015 worden de 
volgende maatregelen, onder de door de 
Commissie uit hoofde van lid 4 
vastgestelde voorwaarden, aangemerkt als 
productieverlaging of als het uit de markt 
nemen van producten:
a) de gratis levering van melk aan 
liefdadigheidsinstellingen;
b) de overdracht van melkquota tussen de 
lidstaten uit hoofde van bilaterale 
overeenkomsten;
c) de rechtstreekse uitvoer van melk en 
zuivelproducten naar derde landen.
3. De Unie moet steun toekennen voor de 
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uitvoering van een effectbeoordeling om 
te onderzoeken of het haalbaar is de 
lidstaten toe te staan boven de quota 
geproduceerde merk aan te merken als 
eerste melkproductie van het volgende 
verkoopseizoen.
4. Gedurende de in lid 1, eerste alinea, 
bedoelde periode genieten ondernemingen 
die dit systeem op de in lid 1, eerste alinea, 
bedoelde wijze ingevoerd hebben 
voorrang bij de in deel II, titel I, bedoelde 
interventiemaatregelen op de markt voor 
melk en zuivelproducten.
5. Rekening houdend met de noodzaak 
ervoor te zorgen dat dit mechanisme op 
een doeltreffende en passende manier 
wordt beheerd, wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 160 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
teneinde:
a) het bedrag van de in lid 1 bedoelde 
steun en de heffing vast te stellen;
b) de voorwaarden om voor de steun in 
aanmerking te kunnen komen vast te 
stellen;
c) de specifieke voorwaarden voor de 
inwerkingstelling van het mechanisme 
vast te stellen;
d) de voorwaarden vast te stellen 
waaronder de overeenkomstig lid 2 gratis 
aan liefdadigheidsinstellingen geleverde 
melk als productieverlaging kan worden 
aangemerkt.

Or. en

Motivering

Vermeden moet worden dat productieve boeren die zich voorbereiden op een geliberaliseerde 
markt aan heffingen onderworpen worden.
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