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14.10.2020 A8-0198/242

Amendement 242
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 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 164

Bestaande tekst Amendement

(22 sexies) Artikel 164 wordt 
vervangen door:

Artikel 164 “Artikel 164

Uitbreiding van de voorschriften Uitbreiding van de voorschriften

1. Als een erkende 
producentenorganisatie, een erkende unie 
van producentenorganisaties of een 
erkende brancheorganisatie die in één of 
meer specifieke economische regio’s van 
een lidstaat werkzaam is, wordt beschouwd 
als representatief voor de productie, de 
verhandeling of de verwerking van een 
bepaald product, kan de betrokken lidstaat 
op verzoek van die organisatie of unie 
bepaalde overeenkomsten, besluiten of 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen van die organisatie of unie 
voor een beperkte periode verbindend te 
verklaren voor andere marktdeelnemers of 
groeperingen van marktdeelnemers, die in 
de betrokken economische regio of regio's 
werkzaam zijn en die niet bij deze 

1. Als een erkende 
producentenorganisatie, een erkende unie 
van producentenorganisaties of een 
erkende brancheorganisatie die in één of 
meer specifieke economische regio’s van 
een lidstaat werkzaam is, wordt beschouwd 
als representatief voor de productie, de 
verhandeling of de verwerking van een 
bepaald product, kan de betrokken lidstaat 
op verzoek van die organisatie of unie 
bepaalde overeenkomsten, besluiten of 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen van die organisatie of unie 
voor een beperkte periode verbindend te 
verklaren voor andere marktdeelnemers of 
groeperingen van marktdeelnemers, die in 
de betrokken economische regio of regio's 
werkzaam zijn en die niet bij deze 
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organisatie of unie zijn aangesloten. organisatie of unie zijn aangesloten.

2. Voor de toepassing van deze 
afdeling wordt onder “economische regio” 
verstaan: een geografische zone die bestaat 
uit aan elkaar grenzende of naburige 
productiegebieden met homogene 
productie- en afzetomstandigheden.

2. Voor de toepassing van deze 
afdeling wordt onder “economische regio” 
verstaan: een geografische zone die bestaat 
uit aan elkaar grenzende of naburige 
productiegebieden met homogene 
productie- en afzetomstandigheden of, voor 
producten met een krachtens het 
Unierecht erkende beschermde 
oorsprongsbenaming of beschermde 
geografische aanduiding, de in het 
productdossier vastgestelde geografische 
zone.

3. Een organisatie of unie wordt als 
representatief beschouwd wanneer deze in 
de betrokken economische regio of de 
betrokken economische regio’s van een 
lidstaat het volgende vertegenwoordigt:

3. Een organisatie of unie wordt als 
representatief beschouwd wanneer deze in 
de betrokken economische regio of de 
betrokken economische regio’s van een 
lidstaat het volgende vertegenwoordigt:

a) een aandeel van de productie, 
verhandeling of verwerking van het 
betrokken product of de betrokken 
producten dat overeenstemt met:

a) een aandeel van de productie, 
verhandeling of verwerking van het 
betrokken product of de betrokken 
producten dat overeenstemt met:

i) ten minste 60 % voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit, of

i) ten minste 60 % voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit, of

ii) ten minste twee derde in andere 
gevallen, en

ii) ten minste twee derde in andere 
gevallen, en

b) in het geval van 
producentenorganisaties, meer dan 50 % 
van de betrokken producenten.

b) in het geval van 
producentenorganisaties, meer dan 50 % 
van de betrokken producenten.

Indien, met betrekking tot 
brancheorganisaties, de bepaling van het 
aandeel van de productie, de verhandeling 
of de verwerking van het betrokken 
product of de betrokken producten 
praktische moeilijkheden oplevert, kan een 
lidstaat evenwel nationale voorschriften 
vaststellen om het in de eerste alinea, onder 
a), ii) bedoelde niveau van 
representativiteit te bepalen.

Indien, met betrekking tot 
brancheorganisaties, de bepaling van het 
aandeel van de productie, de verhandeling 
of de verwerking van het betrokken 
product of de betrokken producten 
praktische moeilijkheden oplevert, kan een 
lidstaat evenwel nationale voorschriften 
vaststellen om het in de eerste alinea, onder 
a), ii) bedoelde niveau van 
representativiteit te bepalen.

Wanneer het verzoek tot het verbindend 
verklaren van de voorschriften voor andere 
marktdeelnemers betrekking heeft op meer 
dan één economische regio, levert de 
organisatie of de unie het bewijs van de in 

Wanneer het verzoek tot het verbindend 
verklaren van de voorschriften voor andere 
marktdeelnemers betrekking heeft op meer 
dan één economische regio, levert de 
organisatie of de unie het bewijs van de in 
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de eerste alinea gedefinieerde 
minimumrepresentativiteit voor elke bij 
haar aangesloten branche in elke betrokken 
economische regio.

de eerste alinea gedefinieerde 
minimumrepresentativiteit voor elke bij 
haar aangesloten branche in elke betrokken 
economische regio.

4. Een verzoek tot 
verbindendverklaring voor andere 
marktdeelnemers, als bedoeld in lid 1, kan 
slechts worden ingediend voor 
voorschriften die gericht zijn op één van de 
volgende doelen:

4. Een verzoek tot 
verbindendverklaring voor andere 
marktdeelnemers, als bedoeld in lid 1, kan 
slechts worden ingediend voor 
voorschriften die gericht zijn op één van de 
volgende doelen:

a) rapportage over productie en afzet; a) rapportage over productie en afzet;

b) productievoorschriften die 
stringenter zijn dan de in de nationale of de 
regelgeving van de Unie vastgestelde 
voorschriften;

b) productievoorschriften die 
stringenter zijn dan de in de nationale of de 
regelgeving van de Unie vastgestelde 
voorschriften;

c) de opstelling van met de 
regelgeving van de Unie verenigbare 
standaardcontracten;

c) de opstelling van met de 
regelgeving van de Unie verenigbare 
standaardcontracten en clausules 
betreffende waardeverdeling en billijke 
vergoeding;

c bis) de opstelling van met de 
regelgeving van de Unie verenigbare 
standaardcontracten of -clausules in de 
wijnsector waarin, als afwijking van 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 
2019/633, betalingstermijnen van meer 
dan 60 dagen kunnen worden opgenomen 
voor de aankoop van onverpakte wijn in 
het kader van schriftelijke 
meerjarencontracten of contracten die 
meerjarencontracten worden tussen een 
producent of wederverkoper van wijn en 
de directe afnemer van de wijn, mits de 
bepalingen betreffende die termijnen 
verlengd zijn vóór 31 oktober 2021;

d) de afzet; d) de afzet;

e) de milieubescherming; e) de milieubescherming;

f) maatregelen om het potentieel van 
producten te bevorderen en optimaal te 
benutten;

f) maatregelen om het potentieel van 
producten te bevorderen en optimaal te 
benutten;

g) maatregelen ter bescherming van de 
biologische landbouw, 
oorsprongsbenamingen, kwaliteitslabels en 
geografische aanduidingen;

g) maatregelen ter bescherming van de 
biologische landbouw, 
oorsprongsbenamingen, kwaliteitslabels en 
geografische aanduidingen;
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h) onderzoek met het oog op de 
valorisatie van de producten, met name via 
nieuwe gebruiksmogelijkheden die de 
volksgezondheid niet in gevaar brengen;

h) onderzoek met het oog op de 
valorisatie van de producten, met name via 
nieuwe gebruiksmogelijkheden die de 
volksgezondheid niet in gevaar brengen;

i) studies om de productkwaliteit te 
verbeteren;

i) studies om de productkwaliteit te 
verbeteren;

j) onderzoek naar met name 
teeltmethoden die een geringer gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen of 
diergeneesmiddelen mogelijk maken en het 
behoud van de bodem en het behoud of de 
verbetering van het milieu garanderen;

j) onderzoek naar met name 
teeltmethoden die een geringer gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen of 
diergeneesmiddelen mogelijk maken en het 
behoud van de bodem en het behoud of de 
verbetering van het milieu garanderen;

k) de definitie van 
minimumkenmerken en -normen inzake 
verpakking en aanbiedingsvorm;

k) de definitie van minimumnormen 
inzake verpakking en aanbiedingsvorm;

l) het gebruik van gecertificeerd 
zaaizaad en de monitoring van de kwaliteit 
van de producten;

l) het gebruik van gecertificeerd 
zaaizaad voor producten die niet onder 
Verordening (EU) 2018/848 vallen, en de 
monitoring van de kwaliteit van de 
producten;

m) de gezondheid van dieren of 
planten of de voedselveiligheid;

m) de preventie en het beheer van 
fytosanitaire, veterinaire, 
voedselveiligheids- of milieurisico’s, met 
name door onderlinge fondsen op te 
richten of aan deze fondsen bij te dragen;

n) het beheer van bijproducten. n) het beheer en de valorisatie van 
bijproducten;
n bis) de ontwikkeling en toepassing van 
en controle op technische normen voor de 
nauwkeurige beoordeling van de 
kenmerken van een product.

Deze voorschriften mogen andere 
marktdeelnemers in de betrokken lidstaat 
of in de Unie geen schade berokkenen, 
mogen geen van de in artikel 210, lid 4, 
bedoelde gevolgen hebben en mogen niet 
op andere wijze onverenigbaar zijn met het 
Unierecht of met de vigerende nationale 
voorschriften.

Deze voorschriften laten, in voorkomend 
geval, Verordening (EU) 2018/848 
onverlet. Zij mogen in de betrokken 
lidstaat of de Unie geen schade berokkenen 
aan andere marktdeelnemers of 
voorkomen dat nieuwe marktdeelnemers 
de markt betreden, mogen geen van de in 
artikel 210, lid 4, bedoelde gevolgen 
hebben en mogen niet op andere wijze 
onverenigbaar zijn met het Unierecht of 
met de vigerende nationale voorschriften.

4 bis. Wanneer de Commissie op grond 
van artikel 222 van deze verordening een 
uitvoeringshandeling vaststelt volgens 
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welke artikel 101, lid 1, VWEU niet van 
toepassing is op de overeenkomsten en 
besluiten als bedoeld in artikel 222, lid 1, 
van deze verordening, kunnen deze 
overeenkomsten en besluiten worden 
uitgebreid overeenkomstig de 
voorwaarden van dit artikel.
4 ter. Wanneer de lidstaat de in lid 1 
bedoelde voorschriften uitbreidt, voorziet 
de betrokken organisatie in evenredige 
maatregelen die tot doel hebben de 
naleving te verzekeren van de 
voorschriften van deze overeenkomsten, 
die in het kader van de uitbreiding 
verplicht zijn gesteld.

5. De uitbreiding van de in lid 1 
bedoelde voorschriften wordt integraal ter 
kennis van de marktdeelnemers gebracht 
door middel van bekendmaking in een 
officiële publicatie van de betrokken 
lidstaat.

5. De uitbreiding van de in lid 1 
bedoelde voorschriften wordt integraal ter 
kennis van de marktdeelnemers gebracht 
door middel van bekendmaking in een 
officiële publicatie van de betrokken 
lidstaat.

6. De lidstaten stellen de Commissie 
in kennis van de uit hoofde van dit artikel 
genomen besluiten.

6. De lidstaten stellen de Commissie 
in kennis van de uit hoofde van dit artikel 
genomen besluiten.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Amendement 243
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 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 167

Bestaande tekst Amendement

(22 septies) Artikel 167 wordt 
vervangen door:

Artikel 167 “Artikel 167

Afzetvoorschriften ter verbetering en 
stabilisering van de werking van de 
gemeenschappelijke markt voor wijn

Afzetvoorschriften ter verbetering en 
stabilisering van de werking van de 
gemeenschappelijke markt voor wijn

1. Teneinde de werking van de 
gemeenschappelijke markt voor wijn, met 
inbegrip van de voor de vervaardiging van 
die wijn gebruikte druiven, most en wijn, te 
verbeteren en te stabiliseren, kunnen de 
producerende lidstaten afzetvoorschriften 
vaststellen om het aanbod te reguleren, met 
name door middel van besluiten van 
krachtens artikel 157 en artikel 158 
erkende brancheorganisaties.

1. Teneinde de werking van de 
gemeenschappelijke markt voor wijn, met 
inbegrip van de voor de vervaardiging van 
die wijn gebruikte druiven, most en wijn, te 
verbeteren en te stabiliseren, kunnen de 
producerende lidstaten afzetvoorschriften 
vaststellen om het aanbod te reguleren, met 
name door middel van besluiten van 
krachtens artikel 163 bis en artikel 158 
erkende brancheorganisaties.

Die voorschriften moeten in verhouding 
staan tot het nagestreefde doel en mogen 
geen voorschriften betreffen:

Die voorschriften moeten in verhouding 
staan tot het nagestreefde doel en mogen 
geen voorschriften betreffen:

a) die betrekking hebben op a) die betrekking hebben op 
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transacties die volgen op het tijdstip 
waarop het betrokken product voor het 
eerst is afgezet;

transacties die volgen op het tijdstip 
waarop het betrokken product voor het 
eerst is afgezet;

b) die prijsstellingen mogelijk maken, 
zelfs als het richtsnoeren of aanbevelingen 
betreft;

b) die prijsstellingen mogelijk maken, 
zelfs als het richtsnoeren of aanbevelingen 
betreft;

c) die een buitensporig groot gedeelte 
van de normaliter beschikbare oogst 
blokkeren;

c) die een buitensporig groot gedeelte 
van de normaliter beschikbare oogst 
blokkeren;

d) die ruimte bieden voor weigering 
van de afgifte van nationale en 
uniebewijsstukken die nodig zijn om wijn 
in het verkeer te brengen en af te zetten, 
wanneer die afzet in overeenstemming is 
met de betrokken voorschriften.

d) die ruimte bieden voor weigering 
van de afgifte van nationale en 
uniebewijsstukken die nodig zijn om wijn 
in het verkeer te brengen en af te zetten, 
wanneer die afzet in overeenstemming is 
met de betrokken voorschriften.

2. De in lid 1 bedoelde voorschriften 
worden integraal ter kennis van de 
marktdeelnemers gebracht door middel van 
hun bekendmaking in een officiële 
publicatie van de betrokken lidstaat.

2. De in lid 1 bedoelde voorschriften 
worden integraal ter kennis van de 
marktdeelnemers gebracht door middel van 
hun bekendmaking in een officiële 
publicatie van de betrokken lidstaat.

3. De lidstaten stellen de Commissie 
in kennis van de uit hoofde van dit artikel 
genomen besluiten.

3. De lidstaten stellen de Commissie 
in kennis van de uit hoofde van dit artikel 
genomen besluiten.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Amendement 244
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 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 172 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 octies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 172 bis
Waardeverdeling voor 
brancheorganisaties
Onverminderd eventuele specifieke 
clausules betreffende waardeverdeling in 
de suikersector, kunnen landbouwers, met 
inbegrip van landbouworganisaties, en 
hun eerste koper evenals een of meer 
ondernemingen die werkzaam zijn in een 
verschillend stadium van de productie-, 
verwerkings- of distributieketen clausules 
betreffende waardeverdeling, waaronder 
op de markt gegenereerde winsten en 
verliezen, overeenkomen waarin wordt 
bepaald hoe ontwikkelingen van de 
relevante marktprijzen van de betrokken 
producten of andere grondstoffenmarkten 
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tussen hen moeten worden toegewezen, 
rekening houdend met de 
productiekosten.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Amendement 245
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 nonies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 172 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 nonies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 172 ter 
Waardeverdeling voor producten met een 
beschermde oorsprongsbenaming of 
beschermde geografische aanduiding
Voor producten met een krachtens het 
Unierecht erkende beschermde 
oorsprongsbenaming of beschermde 
geografische aanduiding kunnen 
krachtens artikel 157 erkende 
brancheorganisaties regels vaststellen 
voor een waardeverdeling tussen de 
marktdeelnemers in de diverse stadia van 
productie en, in voorkomend geval, 
verwerking en afzet, waarvoor zij, als 
afwijking van artikel 101, lid 1, VWEU, 
op grond van artikel 164, lid 1, van deze 
verordening om uitbreiding kunnen 
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verzoeken.
Deze uitgebreide overeenkomsten, 
besluiten of onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen staan in 
verhouding tot het nagestreefde doel en:
a) houden geen prijsbepaling in met 
betrekking tot de aan consumenten 
verkochte eindproducten;
b) beknotten niet de concurrentie 
voor een aanzienlijk deel van de 
betrokken producten;
c) creëren geen buitensporige 
onevenwichtigheid tussen de diverse 
stadia van de waardeketen van de 
betrokken sector.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Amendement 246
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-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 26 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Deel IV – hoofdstuk I – artikel 206 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 206 bis
Verkoop met verlies
1. Landbouwproducten uit een in 
artikel 1, lid 2, genoemde sector mogen 
niet worden verkocht met verlies.
2. Uitzonderingen op lid 1 met 
betrekking tot gevallen waar 
landbouwproducten worden verkocht met 
verlies ter voorkoming van 
voedselverspilling, mogen in naar 
behoren gemotiveerde gevallen door de 
lidstaten worden toegestaan.
Om een gelijk speelveld te waarborgen, is 
de Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 227 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot aanvulling van deze 
verordening door de in de eerste alinea 
bedoelde criteria voor vrijstellingen met 



AM\1215893NL.docx PE658.378v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

betrekking tot levensmiddelenafval vast te 
stellen.
3. Voor de toepassing van dit artikel 
gelden de volgende definities:
a) “verkoop met verlies”: de verkoop 
van landbouwproducten onder de 
nettoaankoopprijs, waarbij onder de 
nettoaankoopprijs wordt verstaan de 
aankoopprijs per factuur, vermeerderd 
met de vervoerskosten en de op de 
transactie geheven belastingen, 
verminderd met het proportionele deel van 
alle financiële voordelen die door de 
leverancier aan de afnemer worden 
toegekend;
b) “levensmiddelenafval”: alle 
levensmiddelen als omschreven in 
artikel 2 van Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad die afvalstoffen zijn geworden”.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Amendement 247
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 26 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 220

Bestaande tekst Amendement

(26 ter) Artikel 220 wordt 
vervangen door:

Artikel 220 “Artikel 220

Maatregelen in verband met dierziekten en 
verlies van vertrouwen bij de consument 
als gevolg van risico’s voor de gezondheid 
van mensen, dieren of planten

Maatregelen in verband met dier- en 
plantziekten en plaagorganismen bij 
planten en met verlies van vertrouwen bij 
de consument als gevolg van risico’s voor 
de gezondheid van mensen, dieren of 
planten

1. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
uitzonderlijke steunmaatregelen worden 
genomen voor de getroffen markt om 
rekening te houden met:

1. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
uitzonderlijke steunmaatregelen worden 
genomen voor de getroffen markt om 
rekening te houden met:

a) de beperkingen van het intra-unie 
handelsverkeer en het handelsverkeer met 
derde landen die kunnen voortvloeien uit 
de toepassing van maatregelen om de 
verspreiding van dierziekten tegen te gaan, 
en

a) de beperkingen van het intra-unie 
handelsverkeer en het handelsverkeer met 
derde landen die kunnen voortvloeien uit 
de toepassing van maatregelen om de 
verspreiding van dierziekten of de 
verspreiding van plantziekten of 
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plaagorganismen bij planten tegen te 
gaan, en

b) ernstige marktverstoringen die 
rechtstreeks verband houden met verlies 
van vertrouwen bij de consument als 
gevolg van risico’s voor de gezondheid van 
mensen, dieren of planten, en risico’s op 
ziekten.

b) ernstige marktverstoringen die 
rechtstreeks verband houden met verlies 
van vertrouwen bij de consument als 
gevolg van risico’s voor de gezondheid van 
mensen, dieren of planten, en risico’s op 
ziekten.

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 229, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 229, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
gelden voor elk van de volgende sectoren:

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
gelden voor alle andere 
landbouwproducten dan degene die zijn 
opgenomen in bijlage I, deel XXIV, 
afdeling 2.

a) rundvlees;
b) melk en zuivelproducten;
c) varkensvlees;
d) schapen- en geitenvlees;
e) eieren;
f) pluimveevlees.
De in lid 1, eerste alinea, onder b) 
bedoelde maatregelen in verband met 
verlies van vertrouwen bij de consument 
als gevolg van risico’s voor de gezondheid 
van mensen of planten zijn tevens van 
toepassing op alle andere dan de in 
bijlage I, deel XXIV, afdeling 2, 
opgenomen landbouwproducten.
De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig de in artikel 228 bedoelde 
spoedprocedure gedelegeerde handelingen 
vast te stellen die de lijst met producten in 
de eerste en de tweede alinea van dit lid, 
uitbreiden.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig de in artikel 228 bedoelde 
spoedprocedure gedelegeerde handelingen 
vast te stellen die de lijst met producten in 
de eerste alinea van dit lid, uitbreiden.

3. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
worden genomen op verzoek van de 
betrokken lidstaat.

3. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
worden genomen op verzoek van de 
betrokken lidstaat.

4. De in lid 1, eerste alinea, onder a), 
bedoelde maatregelen mogen pas worden 
genomen wanneer de betrokken lidstaat de 
nodige sanitaire en veterinaire maatregelen 

4. De in lid 1, eerste alinea, onder a), 
bedoelde maatregelen mogen pas worden 
genomen wanneer de betrokken lidstaat de 
nodige sanitaire, veterinaire en 
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heeft genomen om de dierziekte snel uit te 
roeien en voor zover de intensiteit en de 
duur van de maatregelen niet verder gaan 
dan wat strikt noodzakelijk is voor de 
ondersteuning van de betrokken markt.

fytosanitaire maatregelen heeft genomen 
om de dierziekte snel uit te roeien en de 
plaagorganismen te monitoren, 
controleren of uit te roeien en voor zover 
de intensiteit en de duur van de 
maatregelen niet verder gaan dan wat strikt 
noodzakelijk is voor de ondersteuning van 
de betrokken markt.

5. De Unie cofinanciert 50 % van de 
uitgaven van de lidstaten voor de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

5. De Unie cofinanciert 50 % van de 
uitgaven van de lidstaten voor de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

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

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

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer producenten bijdragen in de 
uitgaven van de lidstaten, zulks niet leidt 
tot een vervalsing van de concurrentie 
tussen producenten in verschillende 
lidstaten.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer producenten bijdragen in de 
uitgaven van de lidstaten, zulks niet leidt 
tot een vervalsing van de concurrentie 
tussen producenten in verschillende 
lidstaten.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/248

Amendement 248
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 26 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 222 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 quater) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 222 bis 
Monitoring- en beheersplannen voor 
marktverstoringen
1. Met het oog op de verwezenlijking 
van de in artikel 39 VWEU vastgestelde 
GLB-doelstellingen, met name de in 
artikel 1 bis, onder b), van deze 
verordening bedoelde specifieke 
doelstelling van marktstabilisatie, stelt de 
Commissie plannen op voor de 
monitoring en het beheer van 
marktverstoringen, waarin zij haar 
interventiestrategie voor elk van de in 
artikel 1 van deze verordening bedoelde 
landbouwproducten bepaalt.
2. De Commissie baseert haar 
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interventiestrategie op de werkzaamheden 
van het in artikel 218 bis bedoelde EU-
waarnemingscentrum voor de 
landbouwmarkten, met inbegrip van het 
in artikel 218 ter bedoelde mechanisme 
voor vroegtijdige waarschuwing.
3. In geval van marktverstoringen 
maakt de Commissie tijdig en efficiënt 
gebruik van de in deel V, hoofdstuk I, 
bedoelde buitengewone maatregelen, in 
voorkomend geval als aanvulling op de in 
deel II, titel I, bedoelde 
marktinterventiemaatregelen, teneinde het 
evenwicht op de betrokken markt snel te 
herstellen en tegelijkertijd de meest 
passende responsmaatregelen te nemen 
voor elke betrokken sector.
4. De Commissie stelt een 
prestatiekader vast voor rapportage, 
monitoring en evaluatie van de 
monitoring- en beheersplannen voor 
marktverstoringen tijdens de uitvoering 
ervan.
5. Uiterlijk op 30 november van elk 
jaar publiceert de Commissie een 
jaarverslag over de uitvoering van de 
plannen voor de monitoring en het beheer 
van marktverstoringen en over de 
verbeteringen in haar interventiestrategie.
Het jaarverslag wordt jaarlijks voorgelegd 
aan het Europees Parlement en de Raad 
en heeft tot doel de prestaties van het plan 
te evalueren met betrekking tot het effect, 
de doeltreffendheid, de efficiëntie en de 
samenhang van de instrumenten waarin 
is voorzien in deze verordening, en een 
evaluatie uit te voeren van het gebruik 
door de Commissie van haar 
prerogatieven en de begroting met 
betrekking tot de monitoring, de preventie 
en het beheer van marktverstoringen.”

Or. en


