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Amendement 262/rev
Anne Sander
namens de PPE-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 78

Bestaande tekst Amendement

(5 bis) Artikel 78 wordt vervangen door:
Artikel 78 “Artikel 78

Definities, aanduidingen en 
verkoopbenamingen voor bepaalde 
sectoren en producten

Definities, aanduidingen en 
verkoopbenamingen voor bepaalde 
sectoren en producten

1. Naast de toepasselijke 
handelsnormen, in voorkomend geval, 
gelden de in bijlage VII opgenomen 
definities, aanduidingen en 
verkoopbenamingen voor de volgende 
sectoren of producten:

1. Naast de toepasselijke 
handelsnormen, in voorkomend geval, 
gelden de in bijlage VII opgenomen 
definities, aanduidingen en 
verkoopbenamingen voor de volgende 
sectoren of producten:

(a) rundvlees; (a) rundvlees;

(b) wijn; (b) wijn;

(c) melk en zuivelproducten voor 
menselijke consumptie;

(c) melk en zuivelproducten voor 
menselijke consumptie;

(d) pluimveevlees; (d) pluimveevlees;

(e) eieren; (e) eieren;

(f) smeerbare vetproducten voor 
menselijke consumptie; alsmede

(f) smeerbare vetproducten voor 
menselijke consumptie;

(g) olijfolie en tafelolijven. (g) olijfolie en tafelolijven;
(h) varkensvlees;
(i) schapenvlees;
(j) geitenvlees;
(k) paardenvlees; alsmede
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(l) konijnenvlees.
2. De in bijlage VII opgenomen 
definitie, aanduiding of verkoopbenaming 
mag in de Unie uitsluitend worden gebruikt 
voor het afzetten van een product dat 
voldoet aan de overeenkomstige in die 
bijlage vastgestelde eisen.

2. De in bijlage VII opgenomen 
definitie, aanduiding of verkoopbenaming 
mag in de Unie uitsluitend worden gebruikt 
voor het afzetten en promoten van een 
product dat voldoet aan de 
overeenkomstige in die bijlage vastgestelde 
eisen. In bijlage VII kunnen de 
voorwaarden worden vastgesteld 
waaronder de aanduiding of 
verkoopbenaming tijdens de afzet of 
promotie wordt beschermd tegen 
onrechtmatig commercieel gebruik, 
misbruik, nabootsing of voorstelling.

3. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de wijzigingen, afwijkingen of 
vrijstellingen van de in bijlage VII 
opgenomen definities en 
verkoopbenamingen. Die gedelegeerde 
handelingen hebben uitsluitend betrekking 
op de aangetoonde behoeften die 
voortvloeien uit de evoluerende vraag van 
de consument, technische vooruitgang of 
de behoeften aan productinnovatie.

3. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de wijzigingen, afwijkingen of 
vrijstellingen van de in bijlage VII 
opgenomen definities en 
verkoopbenamingen, met uitzondering van 
die welke in deel Ia worden vermeld. Die 
gedelegeerde handelingen hebben 
uitsluitend betrekking op de aangetoonde 
behoeften die voortvloeien uit de 
evoluerende vraag van de consument, 
technische vooruitgang of de behoeften aan 
productinnovatie.

4. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
definities en verkoopbenamingen in bijlage 
VII voor zowel de marktdeelnemers als de 
lidstaten duidelijk en goed te begrijpen 
zijn, is de Commissie bevoegd om 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 
de voorschriften voor de nadere invulling 
en de toepassing daarvan.

4. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
definities en verkoopbenamingen in bijlage 
VII voor zowel de marktdeelnemers als de 
lidstaten duidelijk en goed te begrijpen 
zijn, is de Commissie bevoegd om 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 
de voorschriften voor de nadere invulling 
en de toepassing daarvan.

4 bis. Om de transparantie van de markt 
te waarborgen, tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van de consumenten en 
rekening te houden met de ontwikkeling 
van de vleesmarkt, is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 227 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot aanvulling van deel Ia van bijlage VII 
door de verkoopbenamingen en -
beschrijvingen te specificeren van vlees, 
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stukken vlees en vleesproducten die 
uitsluitend bestemd zijn voor eetbare 
delen van dieren en producten die vlees 
bevatten, overeenkomstig de voorschriften 
van dat deel van bijlage VII.

5. Teneinde rekening te houden met 
de verwachtingen van de consumenten en 
met de ontwikkeling van de zuivelsector, is 
de Commissie bevoegd om 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
zuivelproducten te bepalen waarvoor moet 
worden vermeld van welke diersoort de 
melk afkomstig is, indien zij niet afkomstig 
is van runderen, en om de nodige 
voorschriften vast te stellen.

5. Teneinde rekening te houden met 
de verwachtingen van de consumenten en 
met de ontwikkeling van de zuivelsector, is 
de Commissie bevoegd om 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
zuivelproducten te bepalen waarvoor moet 
worden vermeld van welke diersoort de 
melk afkomstig is, indien zij niet afkomstig 
is van runderen, en om de nodige 
voorschriften vast te stellen.”

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel het toepassingsgebied van handelsnormen (definitie, de 
aanduidingen en de verkoopbenamingen) uit te breiden en de Commissie de mogelijkheid te 
bieden om gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van deel Ia van bijlage VII 
door de verkoopbenamingen en -beschrijvingen te specificeren van vlees, stukken vlees en 
vleesproducten die uitsluitend bestemd zijn voor eetbare delen van dieren en producten die 
vlees bevatten, overeenkomstig de voorschriften van dat deel van bijlage VII.
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Amendement 263/rev
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie
Eric Andrieu
namens de S&D-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 103

Bestaande tekst Amendement

(14 bis) Artikel 103 wordt 
vervangen door:

Artikel 103 “Artikel 103

Bescherming Bescherming

1. Beschermde 
oorsprongsbenamingen en beschermde 
geografische aanduidingen mogen worden 
gebruikt door alle marktdeelnemers die een 
overeenkomstig het betrokken 
productdossier geproduceerde wijn 
afzetten.

1. Beschermde 
oorsprongsbenamingen en beschermde 
geografische aanduidingen mogen worden 
gebruikt door alle marktdeelnemers die een 
overeenkomstig het betrokken 
productdossier geproduceerde wijn 
afzetten.

2. Beschermde 
oorsprongsbenamingen en beschermde 
geografische aanduidingen, alsmede de 
wijnen die deze beschermde namen 
overeenkomstig het productdossier dragen, 
worden beschermd tegen:

2. Beschermde 
oorsprongsbenamingen en beschermde 
geografische aanduidingen, alsmede de 
wijnen die deze beschermde namen 
overeenkomstig het productdossier dragen, 
worden beschermd tegen:

(a) elk direct of indirect gebruik door 
de handel van de beschermde naam:

(a) elk direct of indirect gebruik door 
de handel van de beschermde naam:

i) voor vergelijkbare producten die 
niet in overeenstemming zijn met het bij de 
beschermde naam horende productdossier; 
of

i) voor vergelijkbare producten die 
niet in overeenstemming zijn met het bij de 
beschermde naam horende productdossier; 
of

ii) voor zover dat gebruik neerkomt op ii) voor zover dat gebruik neerkomt op 
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het uitbuiten van de reputatie van een 
oorsprongsbenaming of geografische 
aanduiding;

het uitbuiten, ondermijnen of afzwakken 
van de reputatie van een 
oorsprongsbenaming of geografische 
aanduiding, ook wanneer een 
geregistreerde naam als ingrediënt wordt 
gebruikt;

(b) elk misbruik, elke nabootsing of 
voorstelling, zelfs indien de werkelijke 
oorsprong van het product of de dienst is 
aangegeven of indien de beschermde naam 
is vertaald, getranscribeerd of 
getranslitereerd of vergezeld gaat van 
uitdrukkingen zoals “soort”, “type”, 
“methode”, “op de wijze van”, “imitatie”, 
“smaak”, “zoals” en dergelijke;

(b) elk misbruik, elke nabootsing of 
voorstelling, zelfs indien de werkelijke 
oorsprong van het product of de dienst is 
aangegeven of indien de beschermde naam 
is vertaald, getranscribeerd of 
getranslitereerd of vergezeld gaat van 
uitdrukkingen zoals “soort”, “type”, 
“methode”, “op de wijze van”, “imitatie”, 
“smaak”, “zoals” en dergelijke, ook 
wanneer die geregistreerde namen als 
ingrediënt worden gebruikt;

(c) elke andere onjuiste of misleidende 
aanduiding met betrekking tot de herkomst, 
de oorsprong, de aard of de wezenlijke 
kenmerken van het product op de binnen- 
of buitenverpakking of in reclamemateriaal 
of documenten betreffende het betrokken 
wijnproduct, alsmede het verpakken in een 
recipiënt die aanleiding kan geven tot 
misverstanden over de oorsprong van het 
product;

(c) elke andere onjuiste of misleidende 
aanduiding met betrekking tot de herkomst, 
de oorsprong, de aard of de wezenlijke 
kenmerken van het product op de binnen- 
of buitenverpakking of in reclamemateriaal 
of documenten betreffende het betrokken 
wijnproduct, alsmede het verpakken in een 
recipiënt die aanleiding kan geven tot 
misverstanden over de oorsprong van het 
product;

(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 aanduiding, te kwader 
trouw, van een domeinnaam die gelijkenis 
vertoont of geheel of gedeeltelijk verward 
kan worden met een beschermde naam.

3. Beschermde 
oorsprongsbenamingen en beschermde 
geografische aanduidingen worden in de 
Unie geen soortnamen in de zin van artikel 
101, lid 1.

3. Beschermde 
oorsprongsbenamingen en beschermde 
geografische aanduidingen worden in de 
Unie geen soortnamen in de zin van artikel 
101, lid 1.

3 bis. De in lid 2 bedoelde bescherming 
is ook van toepassing op goederen 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 in de Unie 
via elektronische handel worden verkocht.
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3 ter. Wanneer het geografische gebied 
van een wijn met een beschermde 
oorsprongsbenaming valt onder een 
andere beschermde oorsprongsbenaming 
die een groter geografisch gebied 
bestrijkt, kunnen de lidstaten bepalen 
onder welke voorwaarden de 
desbetreffende wijnen voor deze andere 
beschermde oorsprongsbenaming in 
aanmerking komen. Deze voorwaarden 
moeten worden opgenomen in de 
productspecificaties van de desbetreffende 
wijnen.”

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel een praktijk te reguleren waarbij BOB- en BGA-wijnen 
waarvan het geografische gebied onder een groter geografisch gebied van een andere BOB of 
BGA valt, in aanmerking komen voor de andere BOB of BGA of kunnen worden 
samengevoegd met de wijnen van die BOB of BGA. De lidstaten moeten bepalen onder welke 
voorwaarden deze praktijk is toegestaan. Deze voorwaarden moeten worden opgenomen in de 
productspecificaties van de desbetreffende wijnen.


