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14.10.2020 A8-0198/249

Amendement 249
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 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 223

Bestaande tekst Amendement

(26 quinquies)Artikel 223 wordt 
vervangen door:

Artikel 223 “Artikel 223

Meldingsvereisten Meldingsvereisten

1. Voor de toepassing van deze 
verordening kan de Commissie 
overeenkomstig de in lid 2 bedoelde 
procedure de nodige maatregelen 
vaststellen met betrekking tot meldingen 
die de ondernemingen, lidstaten en derde 
landen moeten doen op het gebied van het 
monitoren, analyseren en beheren van de 
markt voor landbouwproducten, het 
waarborgen van de markttransparantie en 
van de goede werking van de GLB-
maatregelen, het controleren, monitoren, 
evalueren en auditen van de GLB-
maatregelen, en de vervulling van de eisen 
die zijn vastgesteld bij overeenkomstig het 
VWEU gesloten internationale 

1. Voor de toepassing van deze 
verordening kan de Commissie 
overeenkomstig de in lid 2 bedoelde 
procedure de nodige maatregelen 
vaststellen met betrekking tot meldingen 
die de ondernemingen, lidstaten en derde 
landen moeten doen op het gebied van het 
monitoren, analyseren en beheren van de 
markt voor landbouwproducten, het 
waarborgen van de markttransparantie en 
van de goede werking van de GLB-
maatregelen, het controleren, monitoren, 
evalueren en auditen van de GLB-
maatregelen, en de vervulling van de eisen 
die zijn vastgesteld bij overeenkomstig het 
VWEU gesloten internationale 
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overeenkomsten, met inbegrip van de 
meldingseisen in het kader van die 
overeenkomsten. Hierbij houdt de 
Commissie rekening met de 
gegevensbehoeften en de synergieën tussen 
potentiële gegevensbronnen.

overeenkomsten, met inbegrip van de 
meldingseisen in het kader van die 
overeenkomsten. Hierbij houdt de 
Commissie rekening met de 
gegevensbehoeften en de synergieën tussen 
potentiële gegevensbronnen.

De verkregen gegevens kunnen worden 
doorgestuurd naar of ter beschikking 
gesteld van internationale organisaties en 
bevoegde autoriteiten in derde landen en 
openbaar worden gemaakt, op voorwaarde 
dat de persoonsgegevens worden 
beschermd en rekening wordt gehouden 
met het legitieme belang dat 
ondernemingen hebben bij het bewaren van 
hun zakengeheimen, onder meer op het 
gebied van prijzen.

De verkregen gegevens kunnen worden 
doorgestuurd naar of ter beschikking 
gesteld van internationale organisaties, 
Europese en nationale 
financiëlemarktautoriteiten en bevoegde 
autoriteiten in derde landen en openbaar 
worden gemaakt, op voorwaarde dat de 
persoonsgegevens worden beschermd en 
rekening wordt gehouden met het legitieme 
belang dat ondernemingen hebben bij het 
bewaren van hun zakengeheimen, onder 
meer op het gebied van prijzen.

Om te zorgen voor meer transparantie op 
de markten voor landbouwproducten, en 
met name op de derivatenmarkten voor 
landbouwgrondstoffen, werkt de 
Commissie in het kader van de GMO 
samen met de nationale 
financiëlemarktautoriteiten die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 596/2014 (verordening 
marktmisbruik) en Richtlijn 2014/57/EU 
(richtlijn marktmisbruik) bevoegd zijn 
voor het toezicht op en de controle van 
derivaten voor landbouwgrondstoffen, 
zodat zij hun taken naar behoren kunnen 
vervullen.

2. Teneinde zorg te dragen voor de 
integriteit van informatiesystemen en de 
echtheid en leesbaarheid van 
doorgestuurde documenten en daarmee 
verband houdende gegevens, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 227 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot:

2. Teneinde zorg te dragen voor de 
integriteit van informatiesystemen en de 
echtheid en leesbaarheid van 
doorgestuurde documenten en daarmee 
verband houdende gegevens, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 227 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot:

(a) de aard en de soort van informatie 
die moet worden verstrekt;

(a) de aard en de soort van informatie 
die moet worden verstrekt;

(b) de categorieën te verwerken 
gegevens, de maximumtermijnen voor de 
bewaring van die gegevens, alsmede de 
doeleinden van verwerking, in het 

(b) de categorieën te verwerken 
gegevens, de maximumtermijnen voor de 
bewaring van die gegevens, alsmede de 
doeleinden van verwerking, in het 
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bijzonder in geval van publicatie en 
overdracht van die gegevens aan derde 
landen;

bijzonder in geval van publicatie en 
overdracht van die gegevens aan derde 
landen;

(c) de rechten inzake toegang tot de 
beschikbaar gestelde informatie of 
informatiesystemen;

(c) de rechten inzake toegang tot de 
beschikbaar gestelde informatie of 
informatiesystemen;

(d) de voorwaarden voor bekendmaking 
van de informatie.

(d) de voorwaarden voor bekendmaking 
van de informatie.

2 bis. Om een adequaat niveau van 
transparantie van de markt te waarborgen 
met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie 
kan de Commissie, overeenkomstig de in 
lid 2 bedoelde procedure, maatregelen 
nemen die spelers op markten die met 
name worden gekenmerkt door een 
gebrek aan transparantie, verplichten om 
hun transacties op een elektronisch 
beursplatform te verrichten.

3. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast waarin de 
maatregelen worden vastgelegd die nodig 
zijn voor de toepassing van dit artikel, met 
inbegrip van:

3. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast waarin de 
maatregelen worden vastgelegd die nodig 
zijn voor de toepassing van dit artikel, met 
inbegrip van:

(a) de wijze van 
informatieverstrekking;

(a) de wijze van 
informatieverstrekking;

(b) voorschriften betreffende de te 
melden informatie;

(b) voorschriften betreffende de te 
melden informatie;

(c) regelingen voor het beheer van de 
te melden informatie, alsmede voor de 
inhoud en het format en voor de termijnen 
en de frequentie van de kennisgevingen;

(c) regelingen voor het beheer van de 
te melden informatie, alsmede voor de 
inhoud en het format en voor de termijnen 
en de frequentie van de kennisgevingen;

(d) de regelingen voor het doorsturen 
of het ter beschikking stellen van 
informatie en documenten aan lidstaten, 
internationale organisaties, bevoegde 
autoriteiten in derde landen of het publiek, 
op voorwaarde dat de persoonsgegevens 
worden beschermd en rekening wordt 
gehouden met het legitieme belang dat 
ondernemingen hebben bij het bewaren van 
hun zakengeheimen.

(d) de regelingen voor het doorsturen 
of het ter beschikking stellen van 
informatie en documenten aan lidstaten, 
internationale organisaties, bevoegde 
autoriteiten in derde landen of het publiek, 
op voorwaarde dat de persoonsgegevens 
worden beschermd en rekening wordt 
gehouden met het legitieme belang dat 
ondernemingen hebben bij het bewaren van 
hun zakengeheimen.

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

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/250

Amendement 250
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 28 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
BIJLAGE I – DEEL XXXIII bis (nieuws)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) In bijlage I wordt het 
volgende deel ingevoegd:
“Deel XXIII bis
Dierlijke genetische producten
01012100 - fokpaarden van zuiver ras
010221 - fokrunderen (huisdieren) van 
zuiver ras
01022110 - fokrunderen (huisdieren) van 
zuiver ras (vaarzen)
01022190 - fokrunderen (huisdieren) van 
zuiver ras, andere dan die bedoeld onder 
01012110 of 01012130
01023100 - fokbuffels van zuiver ras
01029020 - levende fokrunderen van 
zuiver ras, andere dan die bedoeld onder 
010221 of 01023100
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01031000 - levende fokvarkens van zuiver 
ras
01041010 - levende fokschapen van zuiver 
ras
01051111 - hanen en kippen, vrouwelijke 
selectie- en vermeerderingskuikens, 
legrassen
01051119 - hanen en kippen, vrouwelijke 
selectie- en vermeerderingskuikens, 
andere
010641 - levende honingbijkoninginnen 
van zuiver ras, van de soort Apis mellifera
04071100 - broedeieren, van pluimvee van 
de soort Gallus domesticus
040719 - broedeieren, andere dan die 
bedoeld onder 04071100
04071911 - broedeieren, van kalkoenen of 
van ganzen
04071919 - broedeieren, van pluimvee, 
andere dan van pluimvee van de soort 
Gallus domesticus, andere dan die van 
kalkoenen of van ganzen
04071990 - broedeieren, andere dan die 
van pluimvee
05111000 - rundersperma
05119985 - producten van dierlijke 
oorsprong, niet elders genoemd noch 
elders onder begrepen, andere dan die 
bedoeld onder 05111000 (met inbegrip 
van sperma van andere zoogdieren dan 
stieren, eicellen en embryo's, van 
zoogdieren)”

Or. en



AM\1215894NL.docx PE658.378v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

14.10.2020 A8-0198/251

Amendement 251
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 2
Verordening (EU) nr. 1151/2012
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 5 wordt vervangen door:
Artikel 5 “Artikel 5
Voorschriften voor oorsprongsbenamingen 
en geografische aanduidingen

Voorschriften voor oorsprongsbenamingen 
en geografische aanduidingen

1. Voor de toepassing van deze 
verordening is “oorsprongsbenaming” een 
naam die een product aanduidt:

1. Voor de toepassing van deze 
verordening is “oorsprongsbenaming” een 
naam die een product aanduidt:

(a) dat afkomstig is uit een bepaalde 
plaats, een bepaalde streek of, in 
uitzonderlijke gevallen, een bepaald land;

(a) dat afkomstig is uit een bepaalde 
plaats, een bepaalde streek of, in 
uitzonderlijke gevallen, een bepaald land, 
of een naam die traditioneel op een 
bepaalde plaats wordt gebruikt;

(b) waarvan de kwaliteit of de 
kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend 
zijn toe te schrijven aan de specifieke 
geografische omgeving met haar eigen 
door natuur en mens bepaalde factoren, en

(b) waarvan de kwaliteit of de 
kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend 
zijn toe te schrijven aan de specifieke 
geografische omgeving met haar door de 
natuur en de mens bepaalde factoren;
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(c) waarvan alle productiestadia in het 
afgebakende geografische gebied 
plaatsvinden.

(c) waarvan alle productiestadia in het 
afgebakende geografische gebied 
plaatsvinden.

2. Voor de toepassing van deze 
verordening is “geografische aanduiding” 
een naam die een product aanduidt:

2. Voor de toepassing van deze 
verordening is “geografische aanduiding” 
een naam die een product aanduidt:

(a) dat afkomstig is uit een bepaalde 
plaats, een bepaalde streek, of een bepaald 
land;

(a) dat afkomstig is uit een bepaalde 
plaats, een bepaalde streek of een bepaald 
land, of een naam die traditioneel op een 
bepaalde plaats wordt gebruikt;

(b) waarvan een bepaalde kwaliteit, de 
faam, of een ander kenmerk hoofdzakelijk 
aan de geografische oorsprong ervan is toe 
te schrijven; en

(b) waarvan een bepaalde kwaliteit, de 
faam, of een ander kenmerk hoofdzakelijk 
aan de geografische oorsprong ervan is toe 
te schrijven; en

(c) waarvan ten minste een van de 
productiestadia plaatsvindt in het 
afgebakende geografische gebied.

(c) waarvan ten minste een van de 
productiestadia plaatsvindt in het 
afgebakende geografische gebied.

3. Niettegenstaande lid 1 worden 
bepaalde namen voor producten waarvan 
de grondstoffen afkomstig zijn uit een 
geografisch gebied dat groter is dan of 
verschillend is van het afgebakende 
geografische gebied, toch als 
oorsprongsbenamingen behandeld mits:

3. Niettegenstaande lid 1 worden 
bepaalde namen voor producten waarvan 
de grondstoffen afkomstig zijn uit een 
geografisch gebied dat groter is dan of 
verschillend is van het afgebakende 
geografische gebied, toch als 
oorsprongsbenamingen behandeld mits:

(a) het productiegebied van de 
grondstoffen afgebakend is;

(a) het productiegebied van de 
grondstoffen afgebakend is;

(b) er bijzondere voorwaarden aan de 
productie van de grondstoffen zijn 
verbonden;

(b) er bijzondere voorwaarden aan de 
productie van de grondstoffen zijn 
verbonden;

(c) er controleregelingen zijn om te 
waarborgen dat de onder b) vermelde 
voorwaarden worden nageleefd, en

(c) er controleregelingen zijn om te 
waarborgen dat de onder b) vermelde 
voorwaarden worden nageleefd, en

(d) de desbetreffende 
oorsprongsbenamingen vóór 1 mei 2004 in 
het land van oorsprong als 
oorsprongsbenaming erkend waren.

(d) de desbetreffende 
oorsprongsbenamingen vóór 1 mei 2004 in 
het land van oorsprong als 
oorsprongsbenaming erkend waren.

Voor de toepassing van dit lid worden 
alleen levende dieren, vlees en melk als 
grondstoffen beschouwd.

Voor de toepassing van dit lid worden 
alleen levende dieren, vlees en melk als 
grondstoffen beschouwd.

4. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de productie van 
dierlijke producten is de Commissie 
bevoegd om overeenkomstig artikel 56 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 

4. Om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de productie van 
dierlijke producten is de Commissie 
bevoegd om overeenkomstig artikel 56 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
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inzake beperkingen en afwijkingen 
betreffende het betrekken van diervoeder in 
het geval van een oorsprongsbenaming.

inzake beperkingen en afwijkingen 
betreffende het betrekken van diervoeder in 
het geval van een oorsprongsbenaming.

Voorts is de Commissie, om rekening te 
houden met de specificiteit van bepaalde 
producten en gebieden bevoegd om 
overeenkomstig artikel 56 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen inzake 
beperkingen en afwijkingen ten aanzien 
van het slachten van levende dieren of ten 
aanzien van het betrekken van 
grondstoffen.

Voorts is de Commissie, om rekening te 
houden met de specificiteit van bepaalde 
producten en gebieden bevoegd om 
overeenkomstig artikel 56 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen inzake 
beperkingen en afwijkingen ten aanzien 
van het slachten van levende dieren of ten 
aanzien van het betrekken van 
grondstoffen.

Bij deze beperkingen of afwijkingen wordt 
op basis van objectieve criteria rekening 
gehouden met de kwaliteit of het gebruik 
en erkende knowhow of natuurlijke 
factoren.

Bij deze beperkingen of afwijkingen wordt 
op basis van objectieve criteria rekening 
gehouden met de kwaliteit of het gebruik 
en erkende knowhow of natuurlijke 
factoren.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Amendement 252
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
Verordening (EU) nr. 1151/2012
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Artikel 7 wordt vervangen door:
Artikel 7 “Artikel 7
Productdossier Productdossier

1. Een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding beantwoordt aan 
een productdossier dat in elk geval de 
volgende elementen bevat:

1. Een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding beantwoordt aan 
een productdossier dat in elk geval de 
volgende elementen bevat:

(a) de als oorsprongsbenaming of als 
geografische aanduiding te beschermen 
naam zoals deze wordt gebruikt in de 
handel of in het dagelijkse taalgebruik, en 
alleen in de talen die historisch werden of 
worden gebruikt ter beschrijving van het 
specifieke product in het afgebakende 
geografische gebied;

(a) de als oorsprongsbenaming of als 
geografische aanduiding te beschermen 
naam zoals deze wordt gebruikt in de 
handel of in het dagelijkse taalgebruik, en 
alleen in de talen die historisch werden of 
worden gebruikt ter beschrijving van het 
specifieke product in het afgebakende 
geografische gebied;

(b) een beschrijving van het product, 
inclusief, in voorkomend geval, de 

(b) een beschrijving van het product, 
inclusief, in voorkomend geval, de 
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grondstoffen evenals de belangrijkste 
fysische, chemische, microbiologische of 
organoleptische kenmerken van het 
product;

grondstoffen evenals de belangrijkste 
fysische, chemische, microbiologische of 
organoleptische kenmerken van het 
product;

(c) de afbakening van het geografische 
gebied, gelet op het verband bedoeld onder 
f), i), of ii) van dit lid, en, in voorkomend 
geval, de gegevens waaruit blijkt dat aan 
de voorwaarden van artikel 5, lid 3, is 
voldaan;

(c) de afbakening van het geografische 
gebied, gelet op het verband bedoeld onder 
f), i), of ii) van dit lid, en, in voorkomend 
geval, de gegevens waaruit blijkt dat aan 
de voorwaarden van artikel 5, lid 3, is 
voldaan;

(d) het bewijs dat het product 
afkomstig is uit het in artikel 5, lid 1 of lid 
2, bedoelde afgebakende geografische 
gebied;

(d) het traceerbaarheidsbewijs waaruit 
blijkt dat het product afkomstig is uit het in 
artikel 5, leden 1 en 2, bedoelde 
afgebakende geografische gebied;

(e) een beschrijving van de werkwijze 
voor het verkrijgen van het product en, in 
voorkomend geval, van de authentieke en 
onveranderlijke plaatselijke methoden, 
alsmede informatie betreffende de 
verpakking, indien de aanvragende 
groepering aangeeft en op afdoende en 
productspecifieke wijze motiveert dat de 
verpakking in het afgebakende 
geografische gebied moet plaatsvinden om 
de kwaliteit te behouden, om de oorsprong 
te waarborgen of om de controle te 
verzekeren, rekening houdend met het 
Unierecht, in het bijzonder het recht 
betreffende het vrije verkeer van goederen 
en het vrij verrichten van diensten;

(e) een beschrijving van de werkwijze 
voor het verkrijgen van het product en, in 
voorkomend geval, van de bijdrage ervan 
tot duurzame ontwikkeling, de authentieke 
en onveranderlijke plaatselijke methoden, 
alsmede informatie betreffende de 
verpakking, indien de aanvragende 
groepering aangeeft en op afdoende en 
productspecifieke wijze motiveert dat de 
verpakking in het afgebakende 
geografische gebied moet plaatsvinden om 
de kwaliteit te behouden, om de oorsprong 
te waarborgen of om de controle te 
verzekeren, rekening houdend met het 
Unierecht, in het bijzonder het recht 
betreffende het vrije verkeer van goederen 
en het vrij verrichten van diensten;

(f) de gegevens ten bewijze van het 
volgende:

(f) de gegevens ten bewijze van het 
volgende:

(i) het verband tussen de kwaliteit of 
de kenmerken van het product en de 
geografische omgeving, bedoeld in 
artikel 5, lid 1, of

(i) met betrekking tot een beschermde 
oorsprongsbenaming, het verband tussen 
de kwaliteit of de kenmerken van het 
product en de geografische omgeving, als 
bedoeld in artikel 5, lid 1. of

(ii) in voorkomend geval, het verband 
tussen een bepaalde kwaliteit, faam of 
ander kenmerk van het product en de 
geografische oorsprong, bedoeld in artikel 
5, lid 2;

(ii) met betrekking tot een beschermde 
geografische aanduiding, het verband 
tussen een bepaalde kwaliteit, faam of 
ander kenmerk van het product en de 
geografische oorsprong, bedoeld in 
artikel 5, lid 2;

(g) de naam en het adres van de 
autoriteiten of, indien beschikbaar, de 

(g) de naam en het adres van de 
autoriteiten of, indien beschikbaar, de 
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naam en het adres van de organen die 
krachtens artikel 37 verifiëren of de 
bepalingen van het productdossier worden 
nageleefd, alsmede hun specifieke taken;

naam en het adres van de organen die 
krachtens artikel 37 verifiëren of de 
bepalingen van het productdossier worden 
nageleefd, alsmede hun specifieke taken;

(h) alle specifieke etiketteringsregels 
voor het product in kwestie.

(h) alle specifieke etiketteringsregels 
voor het product in kwestie.

2. Om ervoor te zorgen dat 
productdossiers relevante en beknopte 
informatie verschaffen, is de Commissie 
bevoegd om overeenkomstig artikel 56 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
bepaling van voorschriften die grenzen 
stellen aan de in het in lid 1 bedoelde 
productdossier op te nemen informatie, 
indien zulks noodzakelijk is om 
buitensporig omvangrijke 
registratieaanvragen te vermijden.

2. Om ervoor te zorgen dat 
productdossiers relevante en beknopte 
informatie verschaffen, is de Commissie 
bevoegd om overeenkomstig artikel 56 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
bepaling van voorschriften die grenzen 
stellen aan de in het in lid 1 bedoelde 
productdossier op te nemen informatie, 
indien zulks noodzakelijk is om 
buitensporig omvangrijke 
registratieaanvragen te vermijden.

De Commissie kan uitvoeringshandelingen 
vaststellen tot bepaling van de 
vormvoorschriften van het productdossier. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 57, lid 2..

De Commissie kan uitvoeringshandelingen 
vaststellen tot bepaling van de 
vormvoorschriften van het productdossier. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 57, 
lid 2.”.

Or. en



AM\1215894NL.docx PE658.378v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

14.10.2020 A8-0198/253

Amendement 253
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 5
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 13

Bestaande tekst Amendement

(5) Artikel 13 wordt vervangen door:
Artikel 13 “Artikel 13

Bescherming Bescherming

1. Geregistreerde benamingen zijn 
beschermd tegen:

1. Geregistreerde benamingen zijn 
beschermd tegen:

(a) elk direct of indirect commercieel 
gebruik van een geregistreerde naam voor 
producten die niet onder de registratie 
vallen, indien deze producten vergelijkbaar 
zijn met de onder deze naam geregistreerde 
producten of indien het gebruik van de 
naam inhoudt dat misbruik wordt gemaakt 
van de faam van deze beschermde naam, 
ook wanneer deze producten als ingrediënt 
worden gebruikt;

(a) elk direct of indirect commercieel 
gebruik van een geregistreerde naam voor 
producten die niet onder de registratie 
vallen, indien deze producten vergelijkbaar 
zijn met de onder deze naam geregistreerde 
producten of indien het gebruik van de 
naam inhoudt dat misbruik wordt gemaakt 
van de faam van deze beschermde naam of 
dat deze wordt verzwakt, ook wanneer deze 
producten als ingrediënt worden gebruikt;

(b) elk misbruik, elke nabootsing of 
voorstelling, zelfs indien de werkelijke 
oorsprong van de producten of diensten is 

(b) elk misbruik, elke nabootsing of 
voorstelling, zelfs indien de werkelijke 
oorsprong van de producten of diensten is 
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aangegeven, of indien de beschermde naam 
is vertaald, of vergezeld gaat van 
uitdrukkingen zoals “soort”, “type”, 
“methode”, “op de wijze van”, “imitatie” 
en dergelijke, ook wanneer deze producten 
als ingrediënt worden gebruikt;

aangegeven, of indien de beschermde naam 
is vertaald, of vergezeld gaat van 
uitdrukkingen zoals “soort”, “type”, 
“methode”, “op de wijze van”, “imitatie” 
en dergelijke, ook wanneer deze producten 
als ingrediënt worden gebruikt;

(c) elke andere valse of misleidende 
aanduiding met betrekking tot de herkomst, 
de oorsprong, de aard of de wezenlijke 
hoedanigheden van het product die wordt 
gebruikt op de binnen- of 
buitenverpakking, in reclamemateriaal of 
in documenten betreffende het 
desbetreffende product, alsmede het 
gebruik van een recipiënt die een valse 
indruk aangaande de oorsprong van het 
product kan wekken;

(c) elke andere valse of misleidende 
aanduiding met betrekking tot de herkomst, 
de oorsprong, de aard of de wezenlijke 
hoedanigheden van het product die wordt 
gebruikt op de binnen- of 
buitenverpakking, in reclamemateriaal of 
in documenten betreffende het 
desbetreffende product, alsmede het 
gebruik van een recipiënt die een valse 
indruk aangaande de oorsprong van het 
product kan wekken;

(d) andere praktijken die de consument 
kunnen misleiden aangaande de werkelijke 
oorsprong van het product.

(d) andere praktijken die de consument 
kunnen misleiden aangaande de werkelijke 
oorsprong van het product;
(d bis) iedere registratie, te kwader trouw, 
van een domeinnaam die een gelijkenis 
vertoont of geheel of gedeeltelijk verward 
kan worden met een beschermde naam.

Indien de naam van een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding de naam van een 
product omvat die als een soortnaam wordt 
beschouwd, dan wordt het gebruik van die 
soortnaam niet beschouwd als strijdig met 
de eerste alinea, onder a) of onder b).

Indien de naam van een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding de naam van een 
product omvat die als een soortnaam wordt 
beschouwd, dan wordt het gebruik van die 
soortnaam niet beschouwd als strijdig met 
de eerste alinea, onder a) of onder b).

2. Beschermde 
oorsprongsbenamingen en beschermde 
geografische aanduidingen mogen geen 
soortnamen worden.

2. Beschermde 
oorsprongsbenamingen en beschermde 
geografische aanduidingen mogen geen 
soortnamen worden.

3. De lidstaten ondernemen passende 
administratieve of juridische stappen om 
het onrechtmatige gebruik van beschermde 
oorsprongsbenamingen en beschermde 
geografische aanduidingen als bedoeld in 
lid 1, voor in de betrokken lidstaat 
geproduceerde en verhandelde producten, 
te voorkomen of te beëindigen.

3. De lidstaten ondernemen passende 
administratieve of juridische stappen om 
het onrechtmatige gebruik van beschermde 
oorsprongsbenamingen en beschermde 
geografische aanduidingen als bedoeld in 
lid 1, voor in de betrokken lidstaat 
geproduceerde en verhandelde producten, 
te voorkomen of te beëindigen.

3 bis. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
bescherming is ook van toepassing op 
goederen in doorvoer in de zin van 
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artikel 3, punt 44, van Verordening (EU) 
2017/625 die het douanegebied van de 
Unie binnenkomen zonder dat zij binnen 
het douanegebied van de Unie in het vrije 
verkeer worden gebracht, en op goederen 
die door technieken voor communicatie 
op afstand worden verkocht.

Hiertoe wijzen de lidstaten de instanties 
aan die worden belast met het ondernemen 
van die stappen, overeenkomstig door 
iedere afzonderlijke lidstaat te bepalen 
procedures.

Hiertoe wijzen de lidstaten de instanties 
aan die worden belast met het ondernemen 
van die stappen, overeenkomstig door 
iedere afzonderlijke lidstaat te bepalen 
procedures.

Deze autoriteiten bieden adequate 
waarborgen inzake objectiviteit en 
onpartijdigheid, en beschikken over 
gekwalificeerd personeel en de middelen 
die nodig zijn om hun taak te vervullen.

Deze autoriteiten bieden adequate 
waarborgen inzake objectiviteit en 
onpartijdigheid, en beschikken over 
gekwalificeerd personeel en de middelen 
die nodig zijn om hun taak te vervullen.”

Or. en


