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14.10.2020 A8-0198/232

Amendement 232
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 16

Bestaande tekst Amendement

(3 bis) Artikel 16 wordt vervangen door:
Artikel 16 “Artikel 16

Algemene beginselen inzake het afzetten 
van producten uit de openbare interventie

Algemene beginselen inzake het afzetten 
van producten uit de openbare interventie

1. Producten die in het kader van de 
openbare interventie zijn aangekocht, 
worden op zodanige wijze afgezet dat:

1. Producten die in het kader van de 
openbare interventie zijn aangekocht, 
worden op zodanige wijze afgezet dat:

a) marktverstoring wordt voorkomen; a) marktverstoring wordt voorkomen;

b) de kopers gelijke toegang hebben 
tot de goederen en op voet van gelijkheid 
worden behandeld; en

b) de kopers gelijke toegang hebben 
tot de goederen en op voet van gelijkheid 
worden behandeld; en

c) de verbintenissen die voortvloeien 
uit overeenkomstig het VWEU gesloten 
internationale overeenkomsten worden 
nagekomen.

c) de verbintenissen die voortvloeien 
uit overeenkomstig het VWEU gesloten 
internationale overeenkomsten worden 
nagekomen.

2. Producten die in het kader van de 
openbare interventie worden aangekocht, 
kunnen worden afgezet door deze 

2. Producten die in het kader van de 
openbare interventie worden aangekocht, 
kunnen worden afgezet door deze 
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beschikbaar te stellen voor de regeling 
voor de voedselverstrekking aan de meest 
hulpbehoevenden in de Unie als 
opgenomen in de relevante 
rechtshandelingen van de Unie. In die 
gevallen, is de boekwaarde van deze 
producten gelijk aan het toepasselijke, in 
artikel 14, lid 2, van deze verordening 
bedoelde niveau van de openbare-
interventieprijs.

beschikbaar te stellen voor de regeling 
voor de voedselverstrekking aan de meest 
hulpbehoevenden in de Unie als 
opgenomen in de relevante 
rechtshandelingen van de Unie. In die 
gevallen, is de boekwaarde van deze 
producten gelijk aan het toepasselijke, in 
artikel 14, lid 2, van deze verordening 
bedoelde niveau van de openbare-
interventieprijs.

2 bis. De lidstaten stellen de Commissie 
in kennis van de identiteit van 
ondernemingen die hebben 
gebruikgemaakt van publieke interventie 
en van kopers van openbare-
interventievoorraden.

3. Jaarlijks publiceert de Commissie 
de voorwaarden op basis waarvan de in het 
kader van de openbare interventie 
aangekochte producten in het vorige jaar 
werden verkocht.

3. Jaarlijks publiceert de Commissie 
de voorwaarden op basis waarvan de in het 
kader van de openbare interventie 
aangekochte producten in het vorige jaar 
werden aangekocht, in voorkomend geval, 
en verkocht. Deze gegevens omvatten de 
identiteit van de ondernemingen, de 
betreffende volumes en de aan- en 
verkoopprijzen.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/233

Amendement 233
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 68

Bestaande tekst Amendement

(5 bis) Artikel 68 wordt vervangen door:
Artikel 68 “Artikel 68

Overgangsbepalingen Overgangsbepalingen

1. De aan producenten 
overeenkomstig de artikelen 85 nonies, 85 
decies en 85 duodecies van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 vóór 31 december 
2015 verleende aanplantrechten die niet 
door die producenten zijn gebruikt en op 
die datum nog geldig zijn, kunnen per 1 
januari 2016 worden omgezet in 
vergunningen onder dit hoofdstuk.

1. De aan producenten 
overeenkomstig de artikelen 85 nonies, 85 
decies en 85 duodecies van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 vóór 31 december 
2015 verleende aanplantrechten die niet 
door die producenten zijn gebruikt en op 
die datum nog geldig zijn, kunnen per 1 
januari 2016 worden omgezet in 
vergunningen onder dit hoofdstuk.

Die omzetting vindt plaats wanneer die 
producenten daartoe voor 31 december 
2015 een verzoek indienen. De lidstaten 
kunnen besluiten producenten toe te staan 
een dergelijk verzoek tot omzetting van 
rechten in vergunningen in te dienen tot en 

Die omzetting vindt plaats wanneer die 
producenten daartoe voor 31 december 
2015 een verzoek indienen. De lidstaten 
kunnen besluiten producenten toe te staan 
een dergelijk verzoek tot omzetting van 
rechten in vergunningen in te dienen tot en 
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met 31 december 2020. met 31 december 2020.

1 bis. Na 31 december 2020 blijft de 
oppervlakte waarvoor aanplantrechten 
zijn verleend die niet in vergunningen zijn 
omgezet, ter beschikking van de lidstaten, 
die deze oppervlakte uiterlijk op 
31 december 2025 kunnen herverdelen 
overeenkomstig artikel 66.

2. Ingevolge lid 1 verleende 
vergunningen hebben dezelfde 
geldigheidsduur als de in lid 1 vermelde 
aanplantrechten. Niet-gebruikte 
vergunningen lopen uiterlijk af op 31 
december 2018, of, indien een lidstaat het 
in lid 1, tweede alinea, bedoelde besluit 
heeft genomen, uiterlijk op 31 december 
2023.

2. Ingevolge de leden 1 en 1 bis 
verleende vergunningen hebben dezelfde 
geldigheidsduur als de in lid 1 vermelde 
aanplantrechten. Niet-gebruikte 
vergunningen lopen uiterlijk af op 31 
december 2018, of, indien een lidstaat het 
in lid 1, tweede alinea, bedoelde besluit 
heeft genomen, uiterlijk op 31 december 
2028.

3. De oppervlakten die vallen onder 
de ingevolge lid 1 verleende vergunningen 
tellen niet mee voor de doeleinden van 
artikel 63.

3. De oppervlakten die vallen onder 
de ingevolge lid 1 verleende vergunningen 
tellen niet mee voor de doeleinden van 
artikel 63.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/234

Amendement 234
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 75

Bestaande tekst Amendement

(5 ter) Artikel 75 wordt vervangen door:
Artikel 75 “Artikel 75

Vaststelling en inhoud Vaststelling en inhoud

1. Handelsnormen kunnen worden 
toegepast op een of meer van de volgende 
producten en sectoren:

1. Handelsnormen kunnen worden 
toegepast op een of meer van de volgende 
producten en sectoren:

a) olijfolie en tafelolijven; a) olijfolie en tafelolijven;

b) groenten en fruit; b) groenten en fruit;

c) op basis van groenten en fruit 
verwerkte producten;

c) op basis van groenten en fruit 
verwerkte producten;

d) bananen; d) bananen;

e) levende planten; e) levende planten;

f) eieren; f) eieren;

g) pluimveevlees; g) pluimveevlees;

h) smeerbare vetproducten voor h) smeerbare vetproducten voor menselijke 
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menselijke consumptie; consumptie;

i) hop. i) hop;
i bis) rijst;
i ter) melk en zuivelproducten;
i quater) honing en producten van 
de bijenteelt;
i quinquies) rundvlees;
i sexies) schapenvlees;
i septies) varkensvlees;
i octies) hennep.

2. Teneinde rekening te houden met 
de verwachtingen van de consument en de 
economische voorwaarden voor de 
productie en de afzet voor 
landbouwproducten, alsmede de kwaliteit 
van de onder de leden 1 en 4 van dit artikel 
vallende producten te verbeteren, is de 
Commissie bevoegd om overeenkomstig 
artikel 227 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot sector- of 
productspecifieke handelsnormen voor alle 
handelsstadia, alsmede afwijkingen en 
vrijstellingen van de toepassing van die 
normen, met het doel in te spelen op 
voortdurend veranderende 
marktomstandigheden, op de veranderende 
vraag van de consument, op 
ontwikkelingen in de toepasselijke 
internationale normen en op het 
voorkomen van hindernissen voor 
productinnovatie.

2. Teneinde rekening te houden met 
de verwachtingen van de consument en de 
economische voorwaarden voor de 
productie en de afzet voor 
landbouwproducten, alsmede de kwaliteit 
van de onder de leden 1 en 4 van dit artikel 
vallende producten te verbeteren, is de 
Commissie bevoegd om overeenkomstig 
artikel 227 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot sector- of 
productspecifieke handelsnormen voor alle 
handelsstadia, alsmede afwijkingen en 
vrijstellingen van de toepassing van die 
normen, met het doel in te spelen op 
voortdurend veranderende 
marktomstandigheden, op de veranderende 
vraag van de consument, op 
ontwikkelingen in de toepasselijke 
internationale normen en op het 
voorkomen van hindernissen voor 
productinnovatie.

3. Onverminderd artikel 26 van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad [27] 
kunnen de in lid 1 bedoelde handelsnormen 
betrekking hebben op een of meer van de 
volgende elementen te bepalen op sector- 
of productspecifieke grondslag, die 
berusten op de kenmerken van de sector, 
op de noodzaak het op de markt brengen te 
reguleren en op de in lid 5 van dit artikel 
bepaalde voorwaarden:

3. Onverminderd artikel 26 van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad [27] 
kunnen de in lid 1 bedoelde handelsnormen 
betrekking hebben op een of meer van de 
volgende elementen te bepalen op sector- 
of productspecifieke grondslag, die 
berusten op de kenmerken van de sector, 
op de noodzaak het op de markt brengen te 
reguleren en op de in lid 5 van dit artikel 
bepaalde voorwaarden:

a) de technische definities, 
aanduidingen en verkoopbenamingen voor 

a) de technische definities, 
aanduidingen en verkoopbenamingen voor 
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andere sectoren dan die welke in artikel 78 
zijn vermeld;

andere sectoren dan die welke in artikel 78 
zijn vermeld;

b) de indelingscriteria, zoals indeling 
in klassen, naar gewicht, naar grootte, naar 
leeftijd en in categorieën;

b) de indelingscriteria, zoals indeling 
in klassen, naar gewicht, naar grootte, naar 
leeftijd en in categorieën;

c) de soort, het planten- of dierenras 
of het handelstype;

c) de soort, het planten- of dierenras 
of het handelstype;

d) de aanbiedingsvorm, de met de 
verplichte handelsnormen verband 
houdende etikettering, de verpakking, de 
voor verpakkingscentra geldende 
voorschriften, het merken, het oogstjaar en 
het gebruik van specifieke aanduidingen, 
onverminderd de artikelen 92 tot en met 
123;

d) de aanbiedingsvorm, de met de 
verplichte handelsnormen verband 
houdende etikettering, de verpakking, de 
voor verpakkingscentra geldende 
voorschriften, het merken, het oogstjaar en 
het gebruik van specifieke aanduidingen, 
onverminderd de artikelen 92 tot en met 
123;

e) criteria zoals uiterlijk, consistentie, 
bevleesdheid, productkenmerken en 
watergehalte (uitgedrukt in procenten);

e) criteria zoals uiterlijk, consistentie, 
bevleesdheid, productkenmerken en 
watergehalte (uitgedrukt in procenten);

f) de specifieke stoffen die bij de 
productie worden gebruikt, of de 
componenten of bestanddelen, met 
inbegrip van hun gewichtsaandeel, 
zuiverheid en identificatie;

f) de specifieke stoffen die bij de 
productie worden gebruikt, of de 
componenten of bestanddelen, met 
inbegrip van hun gewichtsaandeel, 
zuiverheid en identificatie;

g) de productierichting en de 
productiemethode, met inbegrip van 
oenologische procédés en geavanceerde 
systemen van duurzame productie;

g) de productierichting en de 
productiemethode, met inbegrip van 
oenologische procedés, praktijken voor het 
voederen van dieren en geavanceerde 
systemen van duurzame productie;

h) de versnijding van most en wijn, 
met inbegrip van definities daarvan, het 
mengen en de daarvoor geldende 
beperkingen;

h) de versnijding van most en wijn, 
met inbegrip van definities daarvan, het 
mengen en de daarvoor geldende 
beperkingen;

i) de frequentie van inzameling, 
levering, bewaring en behandeling, de 
bewaarmethode en -temperatuur, de opslag 
en het vervoer;

i) de frequentie van inzameling, 
levering, bewaring en behandeling, de 
bewaarmethode en -temperatuur, de opslag 
en het vervoer;

j) de ligging van het landbouwbedrijf, 
uitgezonderd voor vlees van pluimvee en 
smeerbare vetproducten;

j) de ligging van het landbouwbedrijf 
en/of de plaats van oorsprong;

k) de beperkingen wat het gebruik van 
bepaalde stoffen en bepaalde procedés 
betreft;

k) de beperkingen wat het gebruik van 
bepaalde stoffen en bepaalde procedés 
betreft;

l) het specifieke gebruik; l) het specifieke gebruik;
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m) de voorwaarden inzake het afzetten, 
in bezit hebben, in het verkeer brengen en 
gebruiken van producten die niet in 
overeenstemming zijn met de op grond van 
lid 1 vastgestelde handelsnormen of de in 
artikel 78 bedoelde definities, 
aanduidingen en verkoopbenamingen, en 
inzake het verwijderen van bijproducten.

m) de voorwaarden inzake het afzetten, 
in bezit hebben, in het verkeer brengen en 
gebruiken van producten die niet in 
overeenstemming zijn met de op grond van 
lid 1 vastgestelde handelsnormen of de in 
artikel 78 bedoelde definities, 
aanduidingen en verkoopbenamingen, en 
inzake het verwijderen van bijproducten;
m bis) dierenwelzijn.

4. Naast hetgeen is bepaald in lid 1, 
mogen de handelsnormen op de wijnsector 
worden toegepast. Lid 3, onder f), g), h), k) 
en m) is van toepassing op de wijnsector.

4. Naast hetgeen is bepaald in lid 1, 
mogen de handelsnormen op de wijnsector 
worden toegepast. Lid 3, onder f), g), h), k) 
en m) is van toepassing op de wijnsector.

5. De op grond van lid 1 van dit 
artikel vastgestelde sector- of 
productspecifieke handelsnormen gelden 
onverminderd hetgeen in de artikelen 84 
tot en met 88 en bijlage IX is bepaald, met 
inachtneming van het volgende:

5. De op grond van lid 1 van dit 
artikel vastgestelde sector- of 
productspecifieke handelsnormen gelden 
onverminderd hetgeen in de artikelen 84 
tot en met 88 en bijlage IX is bepaald, met 
inachtneming van het volgende:

a) de specifieke kenmerken van het 
betrokken product;

a) de specifieke kenmerken van het 
betrokken product;

b) de noodzaak om de voorwaarden te 
bewerkstelligen die het op de markt 
brengen van de producten 
vergemakkelijken;

b) de noodzaak om de voorwaarden te 
bewerkstelligen die het op de markt 
brengen van de producten 
vergemakkelijken;

c) het belang van de producent om het 
product en de productiekenmerken kenbaar 
te maken en het belang dat de consumenten 
hebben bij het ontvangen van adequate en 
transparante productinformatie, onder meer 
over de ligging van het landbouwbedrijf 
die per geval op het geschikte geografische 
niveau moet worden vastgesteld, na 
verrichting van een beoordeling die met 
name betrekking heeft op de kosten en 
administratieve lasten voor de 
marktdeelnemers, evenals op de voordelen 
voor de producenten en de eindconsument;

c) het belang van de producent om het 
product en de productiekenmerken kenbaar 
te maken en het belang dat de consumenten 
hebben bij het ontvangen van adequate en 
transparante productinformatie, onder meer 
over de ligging van het landbouwbedrijf 
die per geval op het geschikte geografische 
niveau moet worden vastgesteld, na 
verrichting van een beoordeling die met 
name betrekking heeft op de kosten en 
administratieve lasten voor de 
marktdeelnemers, evenals op de voordelen 
voor de producenten en de eindconsument;

d) de beschikbare methoden om de 
fysische, chemische en organoleptische 
kenmerken van de producten te bepalen;

d) de beschikbare methoden om de 
fysische, chemische en organoleptische 
kenmerken van de producten te bepalen;

e) de standaardaanbevelingen van de 
internationale instanties;

e) de standaardaanbevelingen van de 
internationale instanties;

f) het feit dat de natuurlijke en 
essentiële kenmerken van het product 

f) het feit dat de natuurlijke en 
essentiële kenmerken van het product 
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dienen te worden behouden en dat de 
samenstelling van het product geen 
ingrijpende veranderingen mag ondergaan.

dienen te worden behouden en dat de 
samenstelling van het product geen 
ingrijpende veranderingen mag ondergaan.

6. Teneinde rekening te houden met 
de verwachtingen van de consument en de 
noodzaak om de kwaliteit en de 
economische voorwaarden voor de 
productie en afzet van landbouwproducten 
te verbeteren, is de Commissie bevoegd om 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
vervatte lijst van sectoren te wijzigen. Die 
gedelegeerde handelingen zijn strikt 
beperkt tot de aangetoonde behoeften die 
voortvloeien uit de veranderende vraag van 
de consument, de technische vooruitgang 
of de behoefte aan productinnovatie, en 
worden behandeld in een verslag van de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
aan de Raad waarin met name de behoeften 
van de consument, de kosten en de 
administratieve lasten voor de 
marktdeelnemers, waaronder het effect op 
de interne markt en op de internationale 
handel, alsook de voordelen voor 
producenten en de eindconsument worden 
beoordeeld.

6. Teneinde rekening te houden met 
de verwachtingen van de consument en de 
noodzaak om de kwaliteit en de 
economische voorwaarden voor de 
productie en afzet van landbouwproducten 
te verbeteren, is de Commissie bevoegd om 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
vervatte lijst van sectoren te wijzigen. Die 
gedelegeerde handelingen zijn strikt 
beperkt tot de aangetoonde behoeften die 
voortvloeien uit de veranderende vraag van 
de consument, de technische vooruitgang 
of de behoefte aan productinnovatie, en 
worden behandeld in een verslag van de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
aan de Raad waarin met name de behoeften 
van de consument, de kosten en de 
administratieve lasten voor de 
marktdeelnemers, waaronder het effect op 
de interne markt en op de internationale 
handel, alsook de voordelen voor 
producenten en de eindconsument worden 
beoordeeld.”
(Voetnoot nr. 27 in lid 3 blijft ongewijzigd)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Amendement 235
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 93

Bestaande tekst Amendement

(9) Artikel 9 wordt vervangen door:
Artikel 93 “Artikel 93

Definities Definities

1. Voor de toepassing van deze 
afdeling wordt verstaan onder:

1. Voor de toepassing van deze 
afdeling wordt verstaan onder:

a) “oorsprongsbenaming”: de naam 
van een regio, een bepaalde plaats of - in 
uitzonderlijke gevallen en mits naar 
behoren gemotiveerd - een land, die wordt 
gebruikt voor de beschrijving van een in 
artikel 92, lid 1, bedoeld product dat aan 
de volgende eisen voldoet:

a) “oorsprongsbenaming”: de naam 
van een regio, een bepaalde plaats of - in 
uitzonderlijke gevallen en mits naar 
behoren gemotiveerd - een land, of een 
naam die traditioneel wordt gebruikt op 
een bepaalde plaats, gebruikt voor de 
beschrijving van een in artikel 92, lid 1, 
bedoeld product:

i) de kwaliteit en de kenmerken van 
het product zijn hoofdzakelijk of 
uitsluitend toe te schrijven aan de 
specifieke geografische omgeving met haar 
eigen door natuur en mens bepaalde 

i) de kwaliteit en de kenmerken van 
het product zijn hoofdzakelijk of 
uitsluitend toe te schrijven aan de 
specifieke geografische omgeving met haar 
eigen door natuur en mens bepaalde 
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factoren; factoren;

ii) alle druiven waarmee het product is 
bereid, zijn afkomstig uit dit geografische 
gebied;

ii) alle druiven waarmee het product is 
bereid, zijn afkomstig uit dit geografische 
gebied;

iii) de productie vindt plaats in dit 
geografische gebied; en

iii) de productie vindt plaats in dit 
geografische gebied; en

iv) het product is verkregen van 
wijndruivenrassen die behoren tot de soort 
Vitis vinifera;

iv) het product is verkregen van 
wijndruivenrassen die behoren tot de soort 
Vitis vinifera;

b) “geografische aanduiding”: een 
aanduiding die verwijst naar een regio, een 
bepaalde plaats of - in uitzonderlijke 
gevallen en mits terdege gemotiveerd - een 
land, en die wordt gebruikt voor de 
beschrijving van een in artikel 92, lid 1, 
bedoeld product dat aan de volgende eisen 
voldoet:

b) “geografische aanduiding”: een 
aanduiding die verwijst naar een regio, een 
bepaalde plaats of - in uitzonderlijke 
gevallen en mits terdege gemotiveerd - een 
land, en die wordt gebruikt voor de 
beschrijving van een in artikel 92, lid 1, 
bedoeld product dat aan de volgende eisen 
voldoet:

i) het product heeft een specifieke 
kwaliteit, reputatie of andere kenmerken 
die aan deze geografische oorsprong toe te 
schrijven zijn;

i) het product heeft een specifieke 
kwaliteit, reputatie of andere kenmerken 
die aan deze geografische oorsprong toe te 
schrijven zijn;

ii) ten minste 85 % van de voor de 
bereiding van het product gebruikte 
druiven zijn afkomstig uit dit geografische 
gebied;

ii) ten minste 85 % van de voor de 
bereiding van het product gebruikte 
druiven zijn afkomstig uit dit geografische 
gebied;

iii) de productie vindt plaats in dit 
geografische gebied; en

iii) de productie vindt plaats in dit 
geografische gebied; en

iv) het product is verkregen van 
wijndruivenrassen die tot de soort Vitis 
vinifera behoren of die het resultaat zijn 
van een kruising van deze soort met andere 
soorten van het geslacht Vitis.

iv) het product is verkregen van 
wijndruivenrassen die tot de soort Vitis 
vinifera behoren of die het resultaat zijn 
van een kruising van deze soort met andere 
soorten van het geslacht Vitis.

2. Bepaalde traditioneel gebruikte 
namen zijn een oorsprongsbenaming indien 
zij:

2. Bepaalde traditioneel gebruikte 
namen zijn een oorsprongsbenaming indien 
zij:

a) een wijn aanduiden; a) een wijn aanduiden;

b) naar een geografische naam 
verwijzen;

b) naar een geografische naam 
verwijzen;

c) voldoen aan de in lid 1, onder a), i) 
tot en met iv), bedoelde eisen; en

c) voldoen aan de in lid 1, onder a), i) 
tot en met iv), bedoelde eisen; en

d) worden beschermd volgens de in 
deze onderafdeling vastgestelde procedure 
voor de bescherming van 

d) worden beschermd volgens de in 
deze onderafdeling vastgestelde procedure 
voor de bescherming van 
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oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen.

oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen.

3. Oorsprongsbenamingen en 
geografische aanduidingen, waaronder die 
welke betrekking hebben op geografische 
gebieden in derde landen, komen in 
aanmerking voor bescherming in de Unie 
overeenkomstig de in deze onderafdeling 
vastgestelde voorschriften.

3. Oorsprongsbenamingen en 
geografische aanduidingen, waaronder die 
welke betrekking hebben op geografische 
gebieden in derde landen, komen in 
aanmerking voor bescherming in de Unie 
overeenkomstig de in deze onderafdeling 
vastgestelde voorschriften.

4. De in lid 1, onder a), iii) bedoelde 
productie heeft betrekking op alle 
betrokken acties, van het oogsten van de 
druiven tot de voltooiing van het 
wijnbereidingsproces, met uitzondering 
van eventuele procedés die na het 
productiestadium plaatsvinden.

4. De in lid 1, onder a), iii) bedoelde 
productie heeft betrekking op alle 
betrokken acties, van het oogsten van de 
druiven tot de voltooiing van het 
wijnbereidingsproces, met uitzondering 
van eventuele procedés die na het 
productiestadium plaatsvinden.

5. Voor de toepassing van lid 1, onder 
b), ii), geldt dat het maximumpercentage 
van 15 % druiven die van buiten het 
afgebakende gebied afkomstig mogen zijn, 
afkomstig moeten zijn uit de betrokken 
lidstaat of het derde land waarin het 
afgebakende gebied gelegen is.

5. Voor de toepassing van lid 1, onder 
b), ii), geldt dat het maximumpercentage 
van 15 % druiven die van buiten het 
afgebakende gebied afkomstig mogen zijn, 
afkomstig moeten zijn uit de betrokken 
lidstaat of het derde land waarin het 
afgebakende gebied gelegen is.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Amendement 236
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 94

Bestaande tekst Amendement

(10) Artikel 94 wordt vervangen door:
Artikel 94 “Artikel 94

Beschermingsaanvraag Beschermingsaanvraag

1. Een aanvraag om een naam te 
beschermen als oorsprongsbenaming of als 
geografische aanduiding omvat een 
technisch dossier met de volgende 
gegevens:

1. Een aanvraag om een naam te 
beschermen als oorsprongsbenaming of als 
geografische aanduiding omvat:

a) de naam die moet worden 
beschermd;

a) de naam die moet worden 
beschermd;

b) de naam en het adres van de 
aanvrager;

b) de naam en het adres van de 
aanvrager;

c) het in lid 2 bedoelde 
productdossier; en

c) het in lid 2 bedoelde 
productdossier; en

d) het enig document waarin het in lid 
2 bedoelde productdossier wordt 
samengevat.

d) het enig document waarin het in lid 
2 bedoelde productdossier wordt 
samengevat.
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2. De betrokken partijen kunnen aan 
de hand van het productdossier de 
omstandigheden nagaan in verband met de 
betrokken oorsprongsbenaming of 
geografische aanduiding. Het 
productdossier bestaat ten minste uit de 
volgende elementen:

2. De betrokken partijen kunnen aan 
de hand van het productdossier de 
omstandigheden nagaan in verband met de 
betrokken oorsprongsbenaming of 
geografische aanduiding. Het 
productdossier bestaat ten minste uit de 
volgende elementen:

a) de naam die moet worden 
beschermd;

a) de naam die moet worden 
beschermd;

b) een beschrijving van de wijn(en): b) een beschrijving van de wijn(en):

i) met betrekking tot een 
oorsprongsbenaming, de belangrijkste 
analytische en organoleptische kenmerken;

i) met betrekking tot een 
oorsprongsbenaming, de belangrijkste 
analytische en organoleptische kenmerken;

ii) met betrekking tot een geografische 
aanduiding, de belangrijkste analytische 
kenmerken en een beoordeling of indicatie 
van de organoleptische kenmerken;

ii) met betrekking tot een geografische 
aanduiding, de belangrijkste analytische 
kenmerken en een beoordeling of indicatie 
van de organoleptische kenmerken;

c) in voorkomend geval, de specifieke 
oenologische procedés die bij de productie 
van de wijn(en) zijn gebruikt, alsmede de 
betrokken beperkingen bij de productie 
ervan;

c) in voorkomend geval, de specifieke 
oenologische procedés die bij de productie 
van de wijn(en) zijn gebruikt, alsmede de 
betrokken beperkingen bij de productie 
ervan;

d) de afbakening van het 
desbetreffende geografische gebied;

d) de afbakening van het 
desbetreffende geografische gebied;

e) de maximumopbrengst per hectare; e) de maximumopbrengst per hectare;

f) het wijndruivenras of de 
wijndruivenrassen waarvan de wijn(en) is 
(zijn) verkregen;

f) het wijndruivenras of de 
wijndruivenrassen waarvan de wijn(en) is 
(zijn) verkregen;

g) de gegevens tot staving van het 
verband bedoeld in artikel 93, lid 1, 
punt a), i), of, in voorkomend geval, in 
artikel 93, lid 1, punt b), i);

g) de gegevens tot staving van de 
volgende verbanden:

i) met betrekking tot een beschermde 
oorsprongsbenaming, het verband tussen 
de kwaliteit of de kenmerken van het 
product en de geografische omgeving en 
de gegevens betreffende de natuurlijke en 
menselijke factoren van die geografische 
omgeving als bedoeld in artikel 93, lid 1, 
punt a), i);
ii) met betrekking tot een beschermde 
geografische aanduiding, het verband 
tussen een bepaalde kwaliteit, de reputatie 
of een ander kenmerk van het product en 
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de geografische oorsprong als bedoeld in 
artikel 93, lid 1, punt b), i);

g bis) in voorkomend geval, de bijdrage 
ervan aan duurzame ontwikkeling;

h) de toepasselijke eisen die zijn 
vastgesteld in Uniewetgeving of in 
nationale wetgeving of, indien daarin door 
de lidstaten is voorzien, door een 
organisatie die de beschermde 
oorsprongsbenaming of de beschermde 
geografische aanduiding beheert, met dien 
verstande dat die eisen objectief, niet-
discriminerend en verenigbaar met het 
Unierecht moeten zijn;

h) de toepasselijke eisen die zijn 
vastgesteld in Uniewetgeving of in 
nationale wetgeving of, indien daarin door 
de lidstaten is voorzien, door een 
organisatie die de beschermde 
oorsprongsbenaming of de beschermde 
geografische aanduiding beheert, met dien 
verstande dat die eisen objectief, niet-
discriminerend en verenigbaar met het 
Unierecht moeten zijn;

i) de naam en het adres van de 
autoriteiten of organen die verifiëren of de 
bepalingen van het productdossier worden 
nageleefd, alsmede hun specifieke taken.

i) de naam en het adres van de 
autoriteiten of organen die verifiëren of de 
bepalingen van het productdossier worden 
nageleefd, alsmede hun specifieke taken.

3. Een beschermingsaanvraag met 
betrekking tot een geografisch gebied in 
een derde land bevat naast de in de leden 1 
en 2 vermelde elementen het bewijs dat de 
betrokken naam in het land van oorsprong 
van het betrokken product beschermd is.

3. Een beschermingsaanvraag met 
betrekking tot een geografisch gebied in 
een derde land bevat naast de in de leden 1 
en 2 vermelde elementen het bewijs dat de 
betrokken naam in het land van oorsprong 
van het betrokken product beschermd is.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Amendement 237
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 105

Bestaande tekst Amendement

(14 bis) Artikel 105 wordt 
vervangen door:

Artikel 105 “Artikel 105

Wijzigingen van het productdossier Wijzigingen van het productdossier

Een aanvrager die voldoet aan de in artikel 
95 vastgestelde voorwaarden, mag om 
goedkeuring van een wijziging van het 
productdossier inzake een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding verzoeken, met 
name om rekening te houden met 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen of om de in artikel 94, lid 
2, tweede alinea, onder d), bedoelde 
afbakening van het geografische gebied te 
herzien. In het verzoek worden de 
voorgestelde wijzigingen beschreven en 
gemotiveerd.

1. Een aanvrager die voldoet aan de in 
artikel 95 vastgestelde voorwaarden, mag 
om goedkeuring van een wijziging van het 
productdossier inzake een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding verzoeken, met 
name om rekening te houden met 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen of om de in artikel 94, lid 
2, tweede alinea, onder d), bedoelde 
afbakening van het geografische gebied te 
herzien. In het verzoek worden de 
voorgestelde wijzigingen beschreven en 
gemotiveerd.
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1 bis. Wijzigingen van een 
productdossier worden naargelang de 
belangrijkheid ervan ingedeeld in twee 
categorieën: wijzigingen waarvoor een 
bezwaarprocedure op het niveau van de 
Unie moet worden gevolgd (“wijzigingen 
op het niveau van de Unie”) en 
wijzigingen die moeten worden behandeld 
op het niveau van een lidstaat of derde 
land (“standaardwijzigingen”).
Een wijziging wordt beschouwd als een 
wijziging op het niveau van de Unie 
indien zij:
a) een wijziging behelst van de naam 
van de beschermde oorsprongsbenaming 
of de beschermde geografische 
aanduiding;
b) bestaat uit een wijziging, 
schrapping of toevoeging van een 
categorie wijnbouwproducten als bedoeld 
in deel II van bijlage VII;
c) het verband als bedoeld in 
artikel 93, lid 1, onder a), punt i), of 
onder b), punt i), kan tenietdoen;
d) verdere beperkingen meebrengt 
voor het in de handel brengen van het 
product.
Aanvragen voor wijzigingen op het niveau 
van de Unie die door derde landen of 
producenten van derde landen worden 
ingediend, bevatten bewijsstukken waaruit 
blijkt dat de gevraagde wijziging strookt 
met de wetgeving inzake de bescherming 
van oorsprongsbenamingen of 
geografische aanduidingen die in die 
derde landen van kracht is.
Alle andere wijzigingen worden als 
standaardwijzigingen aangemerkt.
1 ter. Een tijdelijke wijziging is een 
standaardwijziging betreffende een 
tijdelijke verandering van het 
productdossier als gevolg van door de 
overheid opgelegde verplichte sanitaire of 
fytosanitaire maatregelen of als gevolg 
van natuurrampen of ongunstige 
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weersomstandigheden die door de 
bevoegde autoriteiten officieel zijn erkend.
1 quater. Indien de 
productieomstandigheden voor 
wijnstokken die bestemd zijn voor de 
productie van een beschermde 
oorsprongsbenaming veranderen, blijven 
de aanwezige wijnstokken gedurende een 
in het productdossier bepaalde periode en 
uiterlijk tot het tijdstip waarop zij worden 
gerooid in aanmerking komen voor het 
recht om de beschermde 
oorsprongsbenaming te produceren.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Amendement 238
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 153

Bestaande tekst Amendement

(22 bis) Artikel 153 wordt 
vervangen door:

Artikel 153 “Artikel 153

Statuten van producentenorganisaties Statuten van producentenorganisaties

1. Op grond van de statuten van een 
producentenorganisatie zijn de aangesloten 
producenten met name verplicht:

1. Op grond van de statuten van een 
producentenorganisatie zijn de aangesloten 
producenten met name verplicht:

a) de door de producentenorganisaties 
vastgestelde voorschriften inzake de 
verstrekking van productiegegevens, 
productie, afzet en milieubescherming toe 
te passen;

a) de door de producentenorganisaties 
vastgestelde voorschriften inzake de 
verstrekking van productiegegevens, 
productie, afzet en milieubescherming toe 
te passen;

b) zich per geproduceerd product 
slechts bij een enkele 
producentenorganisatie aan te sluiten; 
lidstaten kunnen evenwel in naar behoren 
gemotiveerde gevallen afwijken van deze 
voorwaarde indien landbouwers twee 

b) zich per geproduceerd product 
slechts bij een enkele 
producentenorganisatie aan te sluiten;
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verschillende productie-eenheden hebben 
die zich in verschillende geografische 
gebieden bevinden;
c) de door de producentenorganisatie 
voor statistische doeleinden gevraagde 
inlichtingen te verstrekken.

c) de door de producentenorganisatie 
voor statistische doeleinden gevraagde 
inlichtingen te verstrekken.

De lidstaten kunnen evenwel in naar 
behoren gemotiveerde gevallen afwijken 
van punt b):
i) indien landbouwers twee 
verschillende productie-eenheden hebben 
die zich in verschillende geografische 
gebieden bevinden, of
ii) indien de op grond van artikel 152 
erkende producentenorganisatie waartoe 
de producenten reeds behoren op 
democratische wijze heeft besloten, 
overeenkomstig lid 2, punt c), om de 
aangesloten producenten toe te staan lid 
te zijn van een tweede erkende 
producentenorganisatie onder de 
volgende voorwaarden:
– de aangesloten producenten 
beschikken over een bepaald product dat 
voor verschillende vormen van gebruik 
bestemd is en de primaire 
producentenorganisatie waartoe de 
producenten reeds behoren, biedt geen 
afzetmogelijkheden voor het tweede 
gebruik dat de producenten voor hun 
product beogen; of
– de bij een producentenorganisatie 
aangesloten producenten hebben in het 
verleden, door middel van contracten of 
hun lidmaatschap van coöperaties, een 
deel van hun producten aan verschillende 
andere kopers geleverd, en ten minste één 
van deze kopers wordt een erkende 
producentenorganisatie.

2. De statuten van een 
producentenorganisatie voorzien ook in:

2. De statuten van een 
producentenorganisatie voorzien ook in:

a) procedures voor het bepalen, het 
vaststellen en het wijzigen van de in lid 1, 
onder a), bedoelde voorschriften;

a) procedures voor het bepalen, het 
vaststellen en het wijzigen van de in lid 1, 
onder a), bedoelde voorschriften;

b) door de leden te betalen financiële b) door de leden te betalen financiële 
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bijdragen voor de financiering van de 
producentenorganisatie;

bijdragen voor de financiering van de 
producentenorganisatie;

c) voorschriften op grond waarvan de 
aangesloten producenten op democratische 
wijze toezicht kunnen uitoefenen op hun 
organisatie en haar besluiten;

c) voorschriften op grond waarvan de 
aangesloten producenten op democratische 
wijze toezicht kunnen uitoefenen op hun 
organisatie en haar besluiten, evenals op 
haar rekeningen en begrotingen;

d) sancties bij overtreding van de 
statutaire verplichtingen, met name bij 
niet-betaling van de financiële bijdragen, 
of van de door de telersvereniging 
vastgestelde voorschriften;

d) sancties bij overtreding van de 
statutaire verplichtingen, met name bij 
niet-betaling van de financiële bijdragen, 
of van de door de telersvereniging 
vastgestelde voorschriften;

e) voorschriften ten aanzien van de 
toelating van nieuwe leden, in het 
bijzonder een minimale lidmaatschapsduur 
van een jaar;

e) voorschriften ten aanzien van de 
toelating van nieuwe leden, in het 
bijzonder een minimale lidmaatschapsduur 
van een jaar;

f) de voor de werking van de 
organisatie vereiste boekhoudkundige en 
budgettaire voorschriften.

f) de voor de werking van de 
organisatie vereiste boekhoudkundige en 
budgettaire voorschriften.

2 bis. In de statuten van een 
producentenorganisatie kan ook worden 
bepaald dat, indien de 
producentenorganisatie verantwoordelijk 
is voor de verkoop van alle of een deel van 
de producten van haar aangesloten 
producenten en er voor de producten geen 
eigendomsoverdracht plaatsvindt van de 
aangesloten producenten op de 
producentenorganisatie, deze aangesloten 
producenten contact kunnen opnemen 
met de kopers, behalve wanneer het gaat 
om aangelegenheden die betrekking 
hebben op de prijs of het verkoopvolume 
van die producten.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing op producentenorganisaties in 
de sector melk en zuivelproducten.

3. De leden 1, 2 en 2 bis zijn niet van 
toepassing op producentenorganisaties in 
de sector melk en zuivelproducten.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Amendement 239
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157

Bestaande tekst Amendement

(22 ter) Artikel 157 wordt 
vervangen door:

Artikel 157 “Artikel 157

Brancheorganisaties Brancheorganisaties

1. De lidstaten kunnen daarom 
verzoekende brancheorganisaties erkennen 
die actief zijn in een specifieke, in artikel 
1, lid 2, vermelde sector en die:

1. De lidstaten kunnen daarom 
verzoekende brancheorganisaties erkennen 
die actief zijn in een specifieke, in artikel 
1, lid 2, vermelde sector en die:

a) bestaan uit vertegenwoordigers van 
beroepsgroepen die betrokken zijn bij de 
productie en bij ten minste een van de 
volgende stadia van de toeleveringsketen: 
de verwerking of verhandeling, met 
inbegrip van de distributie, van producten 
van één of meer sectoren;

a) bestaan uit vertegenwoordigers van 
beroepsgroepen die betrokken zijn bij de 
productie en bij ten minste een van de 
volgende stadia van de toeleveringsketen: 
de verwerking of verhandeling, met 
inbegrip van de distributie, van producten 
van één of meer sectoren;

b) zijn opgericht op initiatief van alle 
of een deel van de aangesloten organisaties 

b) zijn opgericht op initiatief van alle 
of een deel van de aangesloten organisaties 
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of unies; of unies;

c) ter behartiging van de belangen van 
hun leden en de consumenten een 
specifieke doelstelling nastreven, die in het 
bijzonder kan bestaan uit één van de 
volgende doelen:

c) ter behartiging van de belangen van 
al hun leden en de consumenten een 
specifieke doelstelling nastreven, die in het 
bijzonder kan bestaan uit één van de 
volgende doelen:

i) de kennis inzake en de 
doorzichtigheid van de productie en de 
markt verbeteren, onder meer door 
bekendmaking van geaggregeerde 
statistische gegevens over de 
productiekosten en de prijzen - eventueel 
vergezeld van prijsindicatoren, de volumes 
en de looptijd van vooraf gesloten 
contracten - alsook middels 
terbeschikkingstelling van analyses van 
potentiële toekomstige 
marktontwikkelingen op regionaal, 
nationaal of internationaal niveau;

i) de kennis inzake en de 
doorzichtigheid van de productie en de 
markt verbeteren door:

– de bekendmaking en/of deling van 
geaggregeerde statistische gegevens over 
de productiekosten en de prijzen - 
eventueel vergezeld van prijsindicatoren, 
de volumes en de looptijd van vooraf 
gesloten contracten - en van gegevens over 
de marges die zijn toegewezen in de 
verschillende stadia van de 
toeleveringsketen;
– de terbeschikkingstelling van 
analyses van potentiële toekomstige 
marktontwikkelingen op regionaal, 
nationaal of internationaal niveau;

ii) de raming van het 
productiepotentieel, en de notering van de 
publieke marktprijzen;

ii) de raming van het 
productiepotentieel, en de notering van de 
publieke marktprijzen;

iii) bijdragen tot een betere coördinatie 
van de wijze waarop producten op de 
markt worden gebracht, in het bijzonder 
aan de hand van onderzoek en 
marktstudies;

iii) bijdragen tot een betere coördinatie 
van de wijze waarop producten op de 
markt worden gebracht, in het bijzonder 
aan de hand van onderzoek en 
marktstudies;

iv) verkenning van potentiële 
exportmarkten;

iv) verkenning van potentiële 
exportmarkten;

v) onverminderd de artikelen 148 en 
168, het opstellen van standaardcontracten 
die verenigbaar zijn met de voorschriften 

v) onverminderd de artikelen 148 en 
168, het opstellen van standaardcontracten 
die verenigbaar zijn met de voorschriften 
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van de Unie voor de verkoop van 
landbouwproducten aan kopers en/of de 
toelevering van verwerkte producten aan 
distributeurs en kleinhandelaren, rekening 
houdend met de noodzaak om eerlijke 
mededingingsvoorwaarden tot stand te 
brengen en verstoringen van de markt te 
voorkomen;

van de Unie voor de verkoop van 
landbouwproducten aan kopers en/of de 
toelevering van verwerkte producten aan 
distributeurs en kleinhandelaren, rekening 
houdend met de noodzaak om eerlijke 
mededingingsvoorwaarden tot stand te 
brengen en verstoringen van de markt te 
voorkomen. De standaardcontracten 
kunnen betrekking hebben op twee of 
meer ondernemingen die werkzaam zijn 
in een verschillend stadium van de 
productie-, verwerkings- of 
distributieketen, en bevatten relevante en 
eenvoudig te begrijpen indicatoren en 
economische indices en de methode voor 
de berekening van de uiteindelijke prijs, 
op basis van en met verwijzing naar de 
relevante productiekosten en de 
ontwikkeling daarvan, waarbij evenwel 
ook rekening wordt gehouden met 
productcategorieën en de verschillende 
marktkansen daarvan, indicatoren voor 
de waardebepaling van producten, de op 
de markten waargenomen prijzen van 
landbouwproducten en levensmiddelen en 
de schommelingen van die prijzen, en met 
de criteria die verband houden met de 
samenstelling, kwaliteit, traceerbaarheid 
en inhoud van het productdossier;

vi) het potentieel van de producten 
optimaal benutten, ook wat de 
afzetmogelijkheden betreft, en initiatieven 
ontwikkelen om de economische 
concurrentiekracht en het 
innovatievermogen te verbeteren;

vi) het potentieel van de producten 
optimaal benutten, ook wat de 
afzetmogelijkheden betreft, en initiatieven 
ontwikkelen om de economische 
concurrentiekracht en het 
innovatievermogen te verbeteren;

vii) gegevens verschaffen en onderzoek 
verrichten om de productie en in 
voorkomend geval de verwerking en de 
afzet te vernieuwen, te rationaliseren, te 
verbeteren en te richten op producten die 
beter op de eisen van de markt en op de 
smaak en de verwachtingen van de 
consument zijn afgestemd, met name wat 
de kwaliteit van de producten betreft, 
inclusief de specifieke kenmerken van 
producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding, en wat de 

vii) gegevens verschaffen en onderzoek 
verrichten om de productie en in 
voorkomend geval de verwerking en de 
afzet te vernieuwen, te rationaliseren, te 
verbeteren en te richten op producten die 
beter op de eisen van de markt en op de 
smaak en de verwachtingen van de 
consument zijn afgestemd, met name wat 
de kwaliteit van de producten betreft, 
inclusief de specifieke kenmerken van 
producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding, en wat de 
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bescherming van het milieu betreft; bescherming van het milieu, klimaatactie, 
diergezondheid en dierenwelzijn betreft;

viii) methoden zoeken die minder 
diergeneesmiddelen en 
gewasbeschermingsmiddelen vergen, het 
verbruik van andere productiemiddelen 
optimaliseren, de kwaliteit van de 
producten en het behoud van bodem en 
water garanderen, de voedselveiligheid met 
name middels traceerbaarheid van 
producten bevorderen, alsook de 
gezondheid en het welzijn van dieren 
verbeteren;

viii) methoden zoeken die minder 
diergeneesmiddelen en 
gewasbeschermingsmiddelen vergen, het 
verbruik van andere productiemiddelen 
optimaliseren, de kwaliteit van de 
producten en het behoud van bodem en 
water garanderen, de voedselveiligheid met 
name middels traceerbaarheid van 
producten bevorderen, alsook de 
gezondheid en het welzijn van dieren 
verbeteren;

ix) methoden en instrumenten 
ontwikkelen om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de 
productie, alsook in voorkomend geval van 
de verwerking en de afzet;

ix) methoden en instrumenten 
ontwikkelen om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de 
productie, alsook in voorkomend geval van 
de verwerking en de afzet;

x) alles in het werk stellen om de 
biologische landbouw, de 
oorsprongsbenamingen, de kwaliteitslabels 
en de geografische aanduidingen te 
verdedigen, te beschermen en te 
bevorderen;

x) alles in het werk stellen om de 
biologische landbouw, de 
oorsprongsbenamingen, de kwaliteitslabels 
en de geografische aanduidingen te 
verdedigen, te beschermen en te 
bevorderen;

xi) onderzoek naar een geïntegreerde, 
duurzame productie of naar andere 
milieuvriendelijke productiemethoden 
bevorderen en verrichten;

xi) onderzoek naar een geïntegreerde, 
duurzame productie of naar andere 
milieuvriendelijke productiemethoden 
bevorderen en verrichten;

xii) een gezonde en verantwoorde 
consumptie van de producten in de interne 
markt stimuleren en/of voorlichting 
verstrekken over de schade die wordt 
veroorzaakt door riskante 
consumptiepatronen;

xii) een gezonde en verantwoorde 
consumptie van de producten in de interne 
markt stimuleren en/of voorlichting 
verstrekken over de schade die wordt 
veroorzaakt door riskante 
consumptiepatronen;

xiii) de consumptie van de producten 
bevorderen en/of voorlichting over de 
producten in de interne markt en de externe 
markten verstrekken;

xiii) de consumptie van de producten 
bevorderen en/of voorlichting over de 
producten in de interne markt en de externe 
markten verstrekken;

xiv) bijdragen aan het beheer van 
bijproducten en de beperking en het beheer 
van afvalstoffen.

xiv) bijdragen aan het beheer en 
initiatieven ontwikkelen voor de 
valorisatie van bijproducten en bijdragen 
aan de beperking en het beheer van 
afvalstoffen;

xv) standaardclausules betreffende 
waardeverdeling, waaronder op de markt 

xv) regels betreffende de 
waardeverdeling, waaronder op de markt 
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gegenereerde winsten en verliezen, in de 
zin van artikel 172 bis vaststellen, waarin 
wordt bepaald hoe ontwikkelingen van de 
relevante marktprijzen van de betrokken 
producten of andere grondstoffenmarkten 
tussen hen moeten worden toegewezen;

gegenereerde winsten en verliezen, tussen 
marktdeelnemers in de toeleveringsketen 
vaststellen, waarin wordt bepaald hoe 
ontwikkelingen van de relevante 
marktprijzen van de betrokken producten 
of andere grondstoffenmarkten moeten 
worden toegewezen; Deze regels kunnen 
de vorm aannemen van 
standaardclausules inzake 
waardeverdeling in de zin van artikel 
172 bis of voorzien in of verwijzen naar 
economische indicatoren, zoals de 
toepasselijke productie- en afzetkosten en 
de ontwikkeling daarvan, de op de 
betrokken markt(en) geconstateerde 
prijzen van landbouwproducten en 
levensmiddelen en de ontwikkeling 
daarvan, alsmede de hoeveelheden, de 
samenstelling, de kwaliteit, de 
traceerbaarheid of het aanzien van de 
betrokken producten, en houden rekening 
met de productiekosten;
xv bis) standaardclausules vaststellen 
voor een billijke vergoeding van de kosten 
die landbouwers maken om te voldoen 
aan bovenwettelijke vereisten inzake 
milieu, klimaat, diergezondheid en 
dierenwelzijn, met inbegrip van methoden 
om die kosten te berekenen;

xvi) maatregelen uitvoeren om risico’s 
in verband met de gezondheid van dieren, 
gewasbescherming en het milieu te 
voorkomen en te beheren.

xvi) maatregelen bevorderen en 
uitvoeren om risico’s in verband met de 
gezondheid van dieren, gewasbescherming 
en het milieu te voorkomen, te beheersen 
en te beheren, onder meer door onderlinge 
fondsen op te richten en te beheren of 
door bij te dragen aan deze fondsen, met 
het oog op de betaling van financiële 
compensaties aan landbouwers voor de 
kosten en economische verliezen die 
voortvloeien uit de bevordering en 
uitvoering van deze maatregelen;
xvi bis)bijdragen tot transparante 
handelsbetrekkingen tussen de 
verschillende stadia van de keten, met 
name via de ontwikkeling en toepassing 
van en de controle op het voldoen aan 
technische normen door leden van de 
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sector.
1 bis. De lidstaten kunnen, op verzoek, 
besluiten meer dan één erkenning toe te 
kennen aan een brancheorganisatie die in 
verscheidene van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde sectoren werkzaam is, op 
voorwaarde dat die brancheorganisatie 
voor elke sector waarvoor zij de erkenning 
vraagt, aan de in lid 1 en, in voorkomend 
geval, lid 3 bedoelde voorwaarden voldoet.

1 bis. De lidstaten kunnen, op verzoek, 
besluiten meer dan één erkenning toe te 
kennen aan een brancheorganisatie die in 
verscheidene van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde sectoren werkzaam is, op 
voorwaarde dat die brancheorganisatie 
voor elke sector waarvoor zij de erkenning 
vraagt, aan de in lid 1 en, in voorkomend 
geval, lid 3 bedoelde voorwaarden voldoet.

2. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kunnen de lidstaten evenwel 
volgens objectieve en niet-discriminerende 
criteria besluiten dat de voorwaarde in 
artikel 158, lid 1, onderc), vervuld is door 
het aantal brancheorganisaties op regionaal 
of nationaal niveau te beperken, indien de 
nationale voorschriften die vóór 1 januari 
2014 van kracht zijn, daarin voorzien en 
indien de werking van de interne markt 
daardoor niet wordt gehinderd.

2. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kunnen de lidstaten evenwel 
volgens objectieve en niet-discriminerende 
criteria besluiten dat de voorwaarde in 
artikel 158, lid 1, onder c), vervuld is door 
het aantal brancheorganisaties op regionaal 
of nationaal niveau te beperken, indien de 
nationale voorschriften die vóór 1 januari 
2014 van kracht zijn, daarin voorzien en 
indien de werking van de interne markt 
daardoor niet wordt gehinderd.”

3. In afwijking van lid 1, kunnen de 
lidstaten in de sector melk en 
zuivelproducten erkenning verlenen aan 
brancheorganisaties die:
a) formeel erkenning hebben 
aangevraagd en bestaan uit 
vertegenwoordigers van beroepsgroepen 
die betrokken zijn bij de productie van 
rauwe melk en betrokken zijn bij ten 
minste een van de volgende stadia van de 
bevoorradingsketen: de verwerking of 
verhandeling, inclusief distributie, van 
producten van de sector melk en 
zuivelproducten;
b) zijn samengesteld op initiatief van 
alle of sommige van de onder a) bedoelde 
vertegenwoordigers;
c) in één of meer regio’s van de Unie 
één of meer van de hieronder vermelde 
activiteiten uitoefenen, daarbij rekening 
houdend met de belangen van de leden 
van deze brancheorganisaties en van de 
consument:
i) het verbeteren van de kennis 
inzake en de doorzichtigheid van de 
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productie en de markt, onder meer door 
statistische gegevens over de prijzen, de 
volumes en de looptijd van vooraf 
gesloten contracten voor de levering van 
rauwe melk bekend te maken en door 
analyses van potentiële toekomstige 
marktontwikkelingen op regionaal, 
nationaal en internationaal niveau te 
verstrekken;
ii) het bijdragen tot een betere 
coördinatie van de wijze waarop 
producten van de sector melk en 
zuivelproducten op de markt worden 
gebracht, onder meer door middel van 
onderzoek en marktstudies;
iii) het bevorderen van consumptie 
van en informatieverstrekking over melk 
en zuivelproducten op zowel de interne als 
de externe markten;
iv) verkenning van potentiële 
exportmarkten;
v) het opstellen van 
standaardcontracten die verenigbaar zijn 
met de voorschriften van de Unie voor de 
verkoop van rauwe melk aan afnemers of 
de levering van verwerkte producten aan 
distributeurs en de kleinhandel, rekening 
houdend met de noodzaak eerlijke 
concurrentievoorwaarden te 
verwezenlijken en marktverstoringen te 
voorkomen;
vi) het verstrekken van informatie en 
het verrichten van onderzoek om de 
productie af te stemmen op de eisen van 
de markt en op de smaak en de wensen 
van de consument, met name inzake 
productkwaliteit en milieubescherming;
vii) het in stand houden en 
ontwikkelen van het productiepotentieel 
van de sector melk en zuivelproducten, 
onder meer door het bevorderen van 
innovatie en het ondersteunen van 
programma’s voor toegepaste onderzoek 
en ontwikkeling om het potentieel van 
melk en zuivelproducten ten volle te 
benutten, vooral om producten met 
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toegevoegde waarde te creëren die 
aantrekkelijker zijn voor de consument,
viii) het zoeken naar methoden die 
minder veterinaire producten vergen; het 
verbeteren van het beheer van andere 
productiemiddelen en het bevorderen van 
de voedselveiligheid en de 
diergezondheid;
ix) het ontwikkelen van methoden en 
instrumenten om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de 
productie en de afzet;
x) het beter benutten van het 
potentieel van de biologische landbouw en 
het bevorderen van deze landbouw 
alsmede van de vervaardiging van 
producten met oorsprongsbenamingen, 
kwaliteitsmerken en geografische 
aanduidingen; en
xi) het bevorderen van geïntegreerde 
productie of van andere 
milieuvriendelijke productiemethoden.

(Lid 3 en alle bijbehorende alinea’s 
worden door dit amendement geschrapt)

Or. en
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Amendement 240
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 158

Bestaande tekst Amendement

(22 quater) Artikel 158 wordt 
vervangen door:

Artikel 158 “Artikel 158

Erkenning van brancheorganisaties Erkenning van brancheorganisaties

1. De lidstaten kunnen de 
brancheorganisaties erkennen die een 
verzoek daartoe indienen, op voorwaarde 
dat deze:

1. De lidstaten kunnen de 
brancheorganisaties erkennen die een 
verzoek daartoe indienen, op voorwaarde 
dat deze:

a) voldoen aan de in artikel 157 
uiteengezette eisen;

a) voldoen aan de in artikel 157 
uiteengezette eisen;

b) in een of meer regio’s van het 
betrokken gebied actief zijn;

b) in een of meer regio’s van het 
betrokken gebied actief zijn;

c) een aanzienlijk deel van de in 
artikel 157, lid 1, onder a), genoemde 
economische activiteiten 
vertegenwoordigen;

c) een aanzienlijk deel van de in 
artikel 157, lid 1, onder a), genoemde 
economische activiteiten 
vertegenwoordigen;

c bis) voorzien in een evenwichtige 
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representatie van de in artikel 157, lid 1, 
onder a), genoemde stadia van de 
toeleveringsketen;

d) met uitzondering van de in artikel 
162 bedoelde gevallen zelf geen productie-
, verwerkings- of afzetactiviteiten 
verrichten.

d) met uitzondering van de in artikel 
162 bedoelde gevallen zelf geen productie-
, verwerkings- of afzetactiviteiten 
verrichten.

2. De lidstaten kunnen 
brancheorganisaties die vóór 1 januari 
2014 krachtens nationaal recht zijn erkend 
en aan de voorwaarden van lid 1 van dit 
artikel voldoen, aanmerken als erkende 
brancheorganisatie overeenkomstig artikel 
157.

2. De lidstaten kunnen 
brancheorganisaties die vóór 1 januari 
2014 krachtens nationaal recht zijn erkend 
en aan de voorwaarden van lid 1 van dit 
artikel voldoen, aanmerken als erkende 
brancheorganisatie overeenkomstig artikel 
157.

3. Brancheorganisaties die vóór 1 
januari 2014 krachtens nationaal recht zijn 
erkend en niet aan de voorwaarden van lid 
1 voldoen, kunnen hun activiteiten tot 1 
januari 2015 voortzetten overeenkomstig 
het nationaal recht.

3. Brancheorganisaties die vóór 1 
januari 2014 krachtens nationaal recht zijn 
erkend en niet aan de voorwaarden van lid 
1 voldoen, kunnen hun activiteiten tot 1 
januari 2015 voortzetten overeenkomstig 
het nationaal recht.

4. De lidstaten kunnen erkenning 
verlenen aan brancheorganisaties in alle 
sectoren die vóór 1 januari 2014 bestaan, 
ongeacht of deze op verzoek werden 
erkend, dan wel bij wet werden opgericht, 
ook al voldoen zij niet aan de voorwaarde 
van artikel 157, lid 1, of van artikel 157, lid 
3, onder b).

4. De lidstaten kunnen erkenning 
verlenen aan brancheorganisaties in alle 
sectoren die vóór 1 januari 2014 bestaan, 
ongeacht of deze op verzoek werden 
erkend, dan wel bij wet werden opgericht, 
ook al voldoen zij niet aan de voorwaarde 
van artikel 157, lid 1, onder b), of van 
artikel 157, lid 3, onder b).

5. Indien lidstaten overeenkomstig lid 
1 of lid 2 overgaan tot erkenning van een 
brancheorganisatie:

5. Indien lidstaten overeenkomstig lid 
1 of lid 2 overgaan tot erkenning van een 
brancheorganisatie:

a) nemen zij binnen vier maanden na 
de indiening van een met alle nodige 
bewijsstukken gestaafd erkenningsverzoek, 
een besluit inzake de erkenning van de 
organisatie; dit verzoek wordt ingediend in 
de lidstaat waar de organisatie haar 
hoofdzetel heeft;

a) nemen zij binnen vier maanden na 
de indiening van een met alle nodige 
bewijsstukken gestaafd erkenningsverzoek, 
een besluit inzake de erkenning van de 
organisatie; dit verzoek wordt ingediend in 
de lidstaat waar de organisatie haar 
hoofdzetel heeft;

b) verrichten zij op gezette tijden die 
zij zelf bepalen, controles om zich ervan te 
verzekeren dat de erkende 
brancheorganisaties voldoen aan de 
voorwaarden die aan hun erkenning 
verbonden zijn;

b) verrichten zij op gezette tijden die 
zij zelf bepalen, controles om zich ervan te 
verzekeren dat de erkende 
brancheorganisaties voldoen aan de 
voorwaarden die aan hun erkenning 
verbonden zijn;

c) leggen zij de brancheorganisaties in c) leggen zij de brancheorganisaties in 
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geval van niet-naleving van of 
onregelmatigheden bij de uitvoering van de 
in deze verordening bedoelde maatregelen 
de toepasselijke sancties op die zij hebben 
vastgesteld en besluiten zij zo nodig de 
erkenning in te trekken;

geval van niet-naleving van of 
onregelmatigheden bij de uitvoering van de 
in deze verordening bedoelde maatregelen 
de toepasselijke sancties op die zij hebben 
vastgesteld en besluiten zij zo nodig de 
erkenning in te trekken;

d) trekken zij de erkenning in als niet 
meer wordt voldaan aan de in dit artikel 
vastgestelde erkenningsvoorschriften en -
voorwaarden;

d) trekken zij de erkenning in als niet 
meer wordt voldaan aan de in dit artikel 
vastgestelde erkenningsvoorschriften en -
voorwaarden;

e) brengen zij de Commissie elk jaar, 
uiterlijk op 31 maart, op de hoogte van alle 
gedurende het vorige kalenderjaar 
genomen besluiten tot toekenning, 
weigering of intrekking van erkenning.

e) brengen zij de Commissie elk jaar, 
uiterlijk op 31 maart, op de hoogte van alle 
gedurende het vorige kalenderjaar 
genomen besluiten tot toekenning, 
weigering of intrekking van erkenning.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/241

Amendement 241
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 163 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quinquies)Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 163 bis
Erkenning van brancheorganisaties in de 
wijnsector
1. De lidstaten kunnen 
brancheorganisaties op nationaal niveau 
of op het niveau van een productiegebied 
op verzoek erkennen, voor producten in 
de wijnsector, op voorwaarde dat deze 
organisaties:
a) bestaan uit vertegenwoordigers 
van beroepsgroepen die betrokken zijn bij 
de productie en bij ten minste één van de 
volgende stadia van de toeleveringsketen: 
de verwerking of verhandeling, met 
inbegrip van de distributie, van 
producten;
b) voldoen aan de in artikel 157, 
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onder b) en c), gestelde eisen.
Voor producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding die op grond van 
het Unierecht is erkend, kunnen ook 
aanvragers in de zin van artikel 95 
worden aangemerkt als 
vertegenwoordigers van de in de eerste 
alinea, onder a), bedoelde 
beroepsgroepen.
2. Wanneer de lidstaten 
gebruikmaken van de mogelijkheid om 
brancheorganisaties van de wijnsector te 
erkennen overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel, dan geldt artikel 158 op 
overeenkomstige wijze.”

Or. en


