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15.10.2020 A8-0198/265

Amendement 265
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie
Eric Andrieu

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
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Gezien de herhaalde verstoringen 
op de landbouwmarkten, met name in de 
melk- en suikersector, moet de Commissie 
nadenken over nieuwe krachtige 
regelgevingsmaatregelen, teneinde de 
markten te stabiliseren, een redelijke 
levensstandaard voor de 
landbouwbevolking te waarborgen en de 
voedselsoevereiniteit te behouden. 
Dergelijke maatregelen kunnen bestaan 
uit invoering van nieuwe instrumenten 
voor aanbodbeheersing die een 
verbetering inhouden ten opzichte van het 
oude quotumsysteem of invoering van 
anticyclische ondersteuning. Dergelijke 
instrumenten kunnen zorgen voor 
stabilisatie en het behoud van de 
inkomsten van producenten en kunnen 
structurele overproductie helpen 
voorkomen, hetgeen van belang is in 
verband met de verwezenlijking van het 
streven naar een landbouwtransitie in het 
kader van de Green Deal.

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Amendement 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Aan artikel 15 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
“2 bis. Bij de bepaling van het niveau van 
de openbare-interventieprijs hanteert de 
Raad objectieve en transparante criteria 
die stroken met de doelstelling om een 
redelijke levensstandaard voor de 
landbouwbevolking te verzekeren, in 
overeenstemming met artikel 39 VWEU.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de transparantie van de besluitvorming in de Raad te 
vergroten.



AM\1215904NL.docx PE658.378v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

15.10.2020 A8-0198/267

Amendement 267
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 4 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Artikel 23 wordt als volgt 
gewijzigd:
i) In lid 3 wordt punt b) vervangen door:
“b) consumptiemelk en lactosevrije 
versies daarvan, en alternatieven voor 
melk op plantaardige basis.”
ii) lid 6 wordt vervangen door:
“6. Producten die in het kader van de 
schoolregeling worden verstrekt, bevatten 
niets van het volgende:
a) toegevoegde suiker;
b) toegevoegd zout;
c) toegevoegde vetten;
d) toegevoegde zoetstoffen;
e) toegevoegde kunstmatige 
smaakversterkers E 620 tot en met E 650 
als omschreven in Verordening (EG) nr. 
1333/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad(1bis).”
_________________
1 bis Verordening (EG) nr. 1333/2008 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 inzake 
levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 
31.12.2008, blz. 16).
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Or. en

Motivering

Deel i) van dit amendement is bedoeld om ervoor te zorgen dat in het kader van de 
schoolregeling ook alternatieven voor melk op plantaardige basis kunnen worden verstrekt. 
Deel ii) is bedoeld om ervoor te zorgen dat er in het kader van de schoolregeling geen 
producten worden verstrekt die toegevoegde suiker, zout, vetten, zoetstoffen of 
smaakversterkers bevatten en dat daarop geen uitzonderingen mogelijk zijn. De tweede alinea 
van het huidige artikel 23, lid 6, van Verordening 1308/2013, waarin is bepaald dat lidstaten 
bij de voor gezondheid en voeding verantwoordelijke nationale autoriteiten om toestemming 
kunnen verzoeken voor deze toevoegingen, wordt geschrapt.
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15.10.2020 A8-0198/268

Amendement 268
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 9 – letter a
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 93 – lid 1 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) dat 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.;

v) dat is verkregen van 
wijndruivenrassen die tot de soort Vitis 
vinifera of Vitis Labrusca behoren of die 
het resultaat zijn van een kruising van de 
soorten Vitis vinifera, Vitis Labrusca met 
andere soorten van het geslacht Vitis.;

Or. en

Motivering

Er is geen geldige reden om andere wijndruivenrassen dan Vitis vinifera uit te sluiten van de 
voordelen van oorsprongsbenamingen. Wijndruivenrassen zoals de “Uhudler” of 
“Fragolino” worden van oudsher geteeld in specifieke streken in Europa, waar ze behoren 
tot de lokale cultuur en sociaaleconomisch van belang zijn. Deze wijndruivenrassen moeten 
door middel van nauwkeurige productiespecificaties tegen elke vorm van misbruik worden 
beschermd, waarmee ook een hoge kwaliteit gewaarborgd wordt.
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15.10.2020 A8-0198/269

Amendement 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 148

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Artikel 148 wordt 
vervangen door:
“Artikel 148
Contractuele betrekkingen in de sector 
melk en zuivelproducten
1. Indien een lidstaat besluit dat voor elke 
levering van rauwe melk op zijn 
grondgebied door een landbouwer aan 
een verwerker van rauwe melk, een 
schriftelijk contract tussen de partijen 
moet worden gesloten en/of besluit dat 
een eerste koper een landbouwer voor een 
contract betreffende de levering van 
rauwe melk een schriftelijk voorstel moet 
doen, dienen dat contract en/of dat 
voorstel voor een contract te voldoen aan 
de in lid 2 vastgestelde voorwaarden.
Een lidstaat die besluit dat voor 
leveringen van rauwe melk van een 
landbouwer aan een verwerker van rauwe 
melk een schriftelijk contract tussen de 
partijen moet worden gesloten, bepaalt 
tevens, indien de rauwe melk door één of 
meer inzamelaars wordt geleverd, welk 
leveringsstadium of welke leveringsstadia 
onder dit contract vallen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder “inzamelaar” verstaan: een 
onderneming die rauwe melk vervoert van 
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een landbouwer of een andere inzamelaar 
naar een verwerker van rauwe melk of 
een andere inzamelaar, met dien 
verstande dat de eigendom van de melk 
telkens wordt overgedragen.
1 bis. Indien de lidstaten geen 
gebruikmaken van de mogelijkheden die 
worden geboden in lid 1 van dit artikel, 
kunnen producenten, een 
producentenorganisatie of een unie van 
producentenorganisaties eisen dat voor 
een levering van rauwe melk aan een 
verwerker van rauwe melk een schriftelijk 
contract wordt gesloten tussen de partijen 
en/of dat een schriftelijk voorstel voor een 
contract wordt gedaan door de eerste 
kopers, onder de in lid 4, eerste alinea, 
van dit artikel vastgestelde voorwaarden.
Indien de eerste koper een kleine, 
middelgrote of micro-onderneming in de 
zin van Aanbeveling 2003/361/EG is, is 
het contract en/of het voorstel voor een 
contract niet verplicht, onverminderd de 
mogelijkheid voor de partijen om gebruik 
te maken van een door een 
brancheorganisatie opgesteld 
standaardcontract.
2. Het contract en/of het voorstel voor een 
contract bedoeld in de leden 1 en 1 bis:
a) worden vóór de levering gesloten;
b) worden schriftelijk opgesteld; en
c) bevatten in het bijzonder de volgende 
gegevens:
i) de voor de levering verschuldigde prijs, 
die:
– statisch moet zijn en in het contract 
moet zijn vermeld, en/of
– wordt berekend op grond van een 
combinatie van verschillende in het 
contract opgenomen factoren, met 
inbegrip van relevante en gemakkelijk te 
begrijpen indicatoren en economische 
indexen en de methode voor de 
berekening van de uiteindelijke prijs, op 
basis van en refererend aan relevante 
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productie- en afzetkosten die gemakkelijk 
toegankelijk en begrijpelijk zijn en die de 
ontwikkeling van de marktsituatie, de 
geleverde hoeveelheid en de kwaliteit of 
de samenstelling van de geleverde rauwe 
melk weerspiegelen.
Daartoe kunnen de lidstaten die hebben 
besloten lid 1 toe te passen indicatoren 
vaststellen in overeenstemming met 
objectieve criteria en op basis van studies 
over de productie en de voedselketen, 
teneinde deze te allen tijde te kunnen 
vaststellen;
ii) de hoeveelheid rauwe melk die kan of 
moet worden geleverd en de 
leveringstermijn daarvan. Er kunnen 
geen boeteclausules worden vastgesteld 
voor maandelijkse inbreuken;
iii) de looptijd van het contract, waarbij 
onder vermelding van 
verstrijkingsbepalingen, hetzij bepaalde, 
hetzij een onbepaalde looptijd is 
toegestaan;iv) details betreffende 
betalingstermijnen en -procedures;
v) de modaliteiten voor de inzameling of 
levering van de rauwe melk, en
vi) de voorschriften bij overmacht.
3. In afwijking van de leden 1 en 1 bis is 
een contract en/of een voorstel voor een 
contract niet vereist wanneer rauwe melk 
door een lid van een coöperatie wordt 
geleverd aan de coöperatie waarbij dat lid 
is aangesloten, op voorwaarde dat in de 
statuten van die coöperatie of in de bij 
deze statuten vastgestelde of daaruit 
voortvloeiende voorschriften en besluiten 
bepalingen zijn opgenomen van dezelfde 
strekking als het bepaalde in lid 2, 
onder a), b) en c).
4. De partijen onderhandelen in alle 
vrijheid over alle elementen in door 
producenten, inzamelaars of verwerkers 
van rauwe melk gesloten contracten voor 
de levering van rauwe melk, met inbegrip 
van de in lid 2, onder c), bedoelde 
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elementen.
Niettegenstaande de eerste alinea geldt 
één of meer van de volgende 
mogelijkheden:
a) indien een lidstaat besluit dat voor de 
levering van rauwe melk overeenkomstig 
lid 1 een schriftelijk contract moet worden 
gesloten, kan de lidstaat:
i) een verplichting voor de partijen 
vaststellen om een verhouding overeen te 
komen tussen een bepaalde geleverde 
hoeveelheid en de prijs die voor die 
levering moet worden betaald;
ii) een minimale looptijd vaststellen die 
echter alleen van toepassing is op 
schriftelijke contracten tussen een 
landbouwer en de eerste koper van rauwe 
melk; de aldus vastgestelde minimale 
looptijd bedraagt ten minste zes maanden 
en mag de goede werking van de interne 
markt niet in het gedrang brengen;
b) indien een lidstaat besluit dat de eerste 
koper van rauwe melk de landbouwer 
voor een contract overeenkomstig lid 1 
een schriftelijk voorstel dient te doen, kan 
de lidstaat bepalen dat het voorstel de ter 
zake in het nationale recht geldende 
minimale looptijd voor het contract moet 
omvatten; de aldus vastgestelde minimale 
looptijd bedraagt ten minste zes maanden, 
en mag de goede werking van de interne 
markt niet in het gedrang brengen.
De tweede alinea laat de rechten onverlet 
van de landbouwer om een dergelijke 
minimale looptijd schriftelijk te weigeren. 
In dat geval onderhandelen de partijen in 
alle vrijheid over alle elementen van het 
contract, met inbegrip van de in lid 2, 
onder c), bedoelde elementen.
5. De lidstaten die van de bij dit artikel 
geboden mogelijkheden gebruikmaken, 
stellen de Commissie in kennis van de 
wijze waarop de mogelijkheden worden 
toegepast.
6. De Commissie kan 
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uitvoeringshandelingen vaststellen met de 
nodige maatregelen voor de uniforme 
toepassing van lid 2, onder a) en b), en lid 
3, alsook voorschriften met betrekking tot 
de kennisgevingen die krachtens dit 
artikel door de lidstaten moeten worden 
gedaan. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 229, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.”

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de formulering inzake contracten, lid 2, onder c), punt i), tweede 
streepje, in overeenstemming gebracht met de formulering inzake contracten zoals gebruikt in 
het compromis m.b.t. artikel 157. Met het oog op de consistentie moet ervoor gezorgd worden 
dat de methode voor het berekenen van de uiteindelijke prijs op consistente wijze in de 
verschillende soorten contracten in de verschillende sectoren wordt opgenomen.
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15.10.2020 A8-0198/270

Amendement 270
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 22 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 149

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Artikel 149 wordt 
vervangen door:
“Artikel 149
Contractuele betrekkingen in de sector 
melk en zuivelproducten
1. Een producentenorganisatie in de 
sector melk en zuivelproducten die 
krachtens artikel 161, lid 1, is erkend, kan 
namens haar leden uit de landbouwsector, 
met betrekking tot de volledige 
gezamenlijke productie van die leden of 
een gedeelte daarvan, onderhandelen over 
contracten voor de levering van rauwe 
melk door een landbouwer aan een 
verwerker van rauwe melk of aan een 
inzamelaar in de zin van artikel 148, lid 1, 
derde alinea.
2. De producentenorganisatie kan de 
onderhandelingen voeren:
a) ongeacht of de eigendom van de rauwe 
melk door de landbouwers wordt 
overgedragen aan de 
producentenorganisatie;
b) ongeacht of de via onderhandelingen 
tot stand gekomen prijs geldt voor de 
gezamenlijke productie van alle, dan wel 
een deel van de aangesloten landbouwers;
c) op voorwaarde dat, voor een 
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welbepaalde producentenorganisatie aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan:
i) het volume rauwe melk waarover 
onderhandeld wordt niet meer dan 7,5 % 
van de totale productie van de Unie 
bedraagt,
ii) het volume rauwe melk waarover 
onderhandeld wordt en dat in een 
bepaalde lidstaat wordt geproduceerd niet 
meer dan 45 % van de totale nationale 
productie van die lidstaat bedraagt, en
iii) het volume rauwe melk waarover 
onderhandeld wordt en dat in een 
bepaalde lidstaat wordt geleverd, niet 
meer dan 45 % van de totale nationale 
productie van die lidstaat bedraagt;
d) op voorwaarde dat de betrokken 
landbouwers niet zijn aangesloten bij een 
andere producentenorganisatie die 
eveneens namens hen onderhandelingen 
over contracten voert; lidstaten kunnen 
evenwel in naar behoren gemotiveerde 
gevallen afwijken van deze voorwaarde 
indien landbouwers twee verschillende 
productie-eenheden hebben die zich in 
verschillende geografische gebieden 
bevinden;
e) op voorwaarde dat het lidmaatschap 
van de landbouwer van een coöperatie 
geen verplichting inhoudt dat de rauwe 
melk dient te worden geleverd 
overeenkomstig de voorwaarden die in de 
statuten van de coöperatie of de op grond 
van deze statuten vastgestelde 
voorschriften en besluiten zijn 
neergelegd; en
f) op voorwaarde dat de 
producentenorganisatie de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat of lidstaten 
waar zij actief is, in kennis stelt van het 
volume rauwe melk waarover 
onderhandeld wordt.
3. Niettegenstaande de voorwaarden 
bepaald in lid 2, onder c), ii) en iii), 
mogen producentenorganisaties de 
onderhandelingen krachtens lid 1 voeren 
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op voorwaarde dat per 
producentenorganisatie het volume rauwe 
melk waarover onderhandeld wordt en dat 
in een lidstaat met een totale jaarlijkse 
rauwe melkproductie van minder dan 
500 000 ton wordt geproduceerd of 
geleverd, niet meer dan 45 % van de totale 
nationale productie van die lidstaat 
bedraagt.
4. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
met “producentenorganisatie” tevens 
“een unie van producentenorganisaties” 
bedoeld.
5. Voor de toepassing van lid 2, onder c), 
en lid 3, maakt de Commissie aan de hand 
van de meest recente beschikbare 
gegevens op de door haar passend geachte 
wijze de in de Unie en de lidstaten 
geproduceerde hoeveelheden rauwe melk 
bekend.
6. In afwijking van lid 2, onder c), en lid 3 
kan de in de tweede alinea van het 
onderhavige lid bedoelde 
mededingingsautoriteit, zelfs wanneer de 
daarin vastgestelde maxima niet worden 
overschreden, in een individueel geval 
besluiten dat de onderhandelingen door 
de producentenorganisatie moeten 
worden heropend of dat niet door de 
producentenorganisatie mag worden 
onderhandeld, indien zij dit noodzakelijk 
acht om te voorkomen dat de mededinging 
wordt uitgesloten of dat de kmo’s de 
rauwe melk op haar grondgebied 
verwerken, ernstig worden benadeeld.
Het in de eerste alinea bedoelde besluit 
wordt, met betrekking tot 
onderhandelingen over meer dan één 
lidstaat, door de Commissie genomen 
zonder toepassing van de in artikel 229, 
lid 2 of lid 3, bedoelde procedure. In 
andere gevallen wordt dit besluit genomen 
door de nationale mededingingsautoriteit 
van de lidstaat waarop de 
onderhandelingen betrekking hebben.
De in dit lid bedoelde besluiten worden 
pas van toepassing op de datum van 
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kennisgeving van het besluit aan de 
betrokken ondernemingen.
7. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder:
a) “nationale mededingingsautoriteit”: de 
autoriteit als bedoeld in artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad 
[1ter]
b) “KMO”: een kleine, middelgrote of 
micro-onderneming in de zin van 
Aanbeveling 2003/361/EG.
8. De lidstaten waar de in dit artikel 
bedoelde onderhandelingen plaatsvinden, 
stellen de Commissie in kennis van de 
toepassing van lid 2, onder f), en van lid 
6.”
_________________
1 ter Verordening (EG) nr. 1/2003 van de 
Raad van 16 december 2002 betreffende 
de uitvoering van de mededingingsregels 
van de artikelen 101 en 102 van het 
Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

Or. en

Motivering

Dit amendement betreft een verhoging van de percentages in lid 2, letter c), punten i t/m iii) 
en strekt ertoe producentenorganisaties in staat te stellen te onderhandelen over een groter 
volume aan rauwe melk, met als doel hun positie tijdens onderhandelingen met grote actoren 
hoger in de voorzieningsketen te versterken.
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15.10.2020 A8-0198/271

Amendement 271
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 22 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 164

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quater) Artikel 164 wordt 
vervangen door:
“Artikel 164
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 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 
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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:
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
ii) ten minste twee derde in andere 
gevallen, en
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.
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 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 
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in lid 1, kan slechts worden ingediend 
voor voorschriften die gericht zijn op één 
van de volgende doelen:
a) rapportage over productie en afzet;
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 en clausules 
betreffende waardeverdeling en billijke 
vergoeding;
d) de afzet;
e) de milieubescherming;
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;
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;
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 preventie en het beheer van 
fytosanitaire, veterinaire, 
voedselveiligheids- of milieurisico’s, met 
name door onderlinge fondsen op te 
richten of aan dergelijke fondsen bij te 
dragen;
l) het beheer en de valorisatie van 
bijproducten;
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l bis) de ontwikkeling en toepassing van 
en controle op technische normen voor de 
nauwkeurige beoordeling van de 
kenmerken van een product.
Deze voorschriften mogen geen inbreuk 
maken op Verordening (EU) 2018/848. 
Zij mogen in de betrokken lidstaat of de 
Unie geen schade berokkenen aan andere 
marktdeelnemers, waaronder 
marktdeelnemers op het gebied van 
biologische producten, 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 
overeenkomstig artikel 222 van deze 
verordening een uitvoeringshandeling 
vaststelt op grond waarvan 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.
6. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de uit hoofde van dit artikel 
genomen besluiten.”

Or. en
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Motivering

Dit amendement heeft ten doel ervoor te zorgen dat producenten van organische producten 
geen nadeel ondervinden van voorschriften die niet passend zijn voor hun sector. De 
mogelijkheid om voorschriften inzake verpakking en zaaizaad verbindend te verklaren voor 
niet-leden van een productenorganisatie komt te vervallen, omdat deze twee onderwerpen 
gevoelig liggen voor kleinere producenten en producenten die actief zijn op het gebied van 
rechtstreekse verkoop of verkoop via korte leveringsketens.
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15.10.2020 A8-0198/272

Amendement 272
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 22 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 165

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quinquies)Artikel 165 wordt geschrapt

Or. en

Motivering

This amendment deletes the Article 165 on Financial contributions of non-members. It is 
unfair and undemocratic that producers who are not themselves members of a Producer 
Organisation may nevertheless a) be obliged to follow the rules imposed by a Producer 
Organisation of a given size, and b) thereafter to be obliged to make financial contributions 
towards the undertaking of these rules. Non-members are evidently not involved in the 
decision-making of a Producer Organisation, and so it is disproportionate to make them pay 
for the setting of rules that they did not participate democratically in setting.
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15.10.2020 A8-0198/273

Amendement 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 168

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 sexies) Artikel 168 wordt 
vervangen door:
“Artikel 168
Contractuele betrekkingen
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 
148 inzake de sector melk en 
zuivelproducten en artikel 125 inzake de 
suikersector, geldt dat indien een lidstaat 
inzake landbouwproducten afkomstig van 
een in artikel 1, lid 2, bedoelde andere 
sector dan melk en zuivelproducten en 
suiker, het volgende besluit:
a) dat elke levering op zijn grondgebied 
van die producten door een producent aan 
een verwerker of een distributeur, 
verplicht moet worden gesloten met een 
schriftelijk contract tussen de partijen, 
en/of
b) dat de eerste kopers een schriftelijk 
voorstel moeten doen voor een contract 
betreffende de levering op zijn 
grondgebied van die landbouwproducten 
door de producent, dat contract of dat 
voorstel voor een contract aan de in de 
leden 4 en 6 van dit artikel vastgestelde 
voorwaarden moet voldoen.
1 bis. Indien de lidstaten geen 
gebruikmaken van de mogelijkheden die 
worden geboden in lid 1 van dit artikel, 
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kan een producent, een 
producentenorganisatie of een unie van 
producentenorganisaties, inzake 
landbouwproducten afkomstig van een in 
artikel 1, lid 2, bedoelde andere sector dan 
melk en zuivelproducten en suiker, eisen 
dat voor een levering van zijn producten 
aan een verwerker of een distributeur een 
schriftelijk contract wordt gesloten tussen 
de partijen en/of dat een schriftelijk 
voorstel voor een contract wordt gedaan 
door de eerste kopers, onder de in lid 4 en 
lid 6, eerste alinea, van dit artikel 
vastgestelde voorwaarden.
Indien de eerste koper een kleine, 
middelgrote of micro-onderneming in de 
zin van Aanbeveling 2003/361/EG is, is 
het contract en/of het voorstel voor een 
contract niet verplicht, onverminderd de 
mogelijkheid voor de partijen om gebruik 
te maken van een door een 
brancheorganisatie opgesteld 
standaardcontract.
2. Indien een lidstaat besluit dat voor 
leveringen van de onder dit artikel 
vallende producten van producent aan 
een koper een schriftelijk contract tussen 
de partijen moet worden gesloten, dan 
bepaalt de lidstaat tevens welke 
leveringsstadia onder dit contract vallen 
ingeval de levering van de desbetreffende 
producten via een of meer tussenpersonen 
gaat.
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bepalingen die zij uit hoofde van dit 
artikel vaststellen, de goede werking van 
de interne markt niet in het gedrang 
brengen.
3. In het in lid 2 beschreven geval kunnen 
de lidstaten een bemiddelingsmechanisme 
instellen voor gevallen waarin er geen 
onderlinge overeenstemming over het 
sluiten van een dergelijk contract is, zodat 
billijke contractuele betrekkingen worden 
gegarandeerd.
4. Alle in de leden 1 en 1 bis bedoelde 
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contracten of voorstellen voor contracten:
a) worden vóór de levering gesloten;
b) worden schriftelijk opgesteld; en
c) bevatten in het bijzonder de volgende 
gegevens:
i) de voor de levering verschuldigde prijs, 
die:
— statisch moet zijn en in het contract 
moet zijn vermeld, en/of
— wordt berekend op grond van een 
combinatie van verschillende in het 
contract opgenomen factoren, met 
inbegrip van relevante en gemakkelijk te 
begrijpen indicatoren en economische 
indexen en de methode voor de 
berekening van de uiteindelijke prijs, op 
basis van en refererend aan relevante 
productie- en afzetkosten die gemakkelijk 
toegankelijk en begrijpelijk zijn en die de 
ontwikkeling van de marktsituatie, de 
geleverde hoeveelheid en de kwaliteit of 
de samenstelling van de 
landbouwproducten weerspiegelen.
Daartoe kunnen de lidstaten die hebben 
besloten lid 1 toe te passen, indicatoren 
vaststellen, overeenkomstig objectieve 
criteria en op basis van studies over de 
productie en de voedselketen, teneinde die 
te allen tijde te kunnen vaststellen;
ii) de hoeveelheid en kwaliteit van de 
desbetreffende producten die geleverd 
kunnen of moeten worden en de 
leveringstermijn daarvan;
iii) de looptijd van het contract, waarbij 
onder vermelding van 
verstrijkingsbepalingen hetzij een 
bepaalde hetzij een onbepaalde looptijd is 
toegestaan;
iv) details betreffende betalingstermijnen 
en -procedures;
v) de modaliteiten voor de inzameling of 
levering van de landbouwproducten; en
vi) de voorschriften bij overmacht.
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5. In afwijking van de leden 1 en 1 bis is 
een contract of een voorstel voor een 
contract niet vereist wanneer de betrokken 
producten door een lid van een coöperatie 
worden geleverd aan de coöperatie 
waarbij dat lid is aangesloten, op 
voorwaarde dat in de statuten van die 
coöperatie of in de bij deze statuten 
vastgestelde of daaruit voortvloeiende 
voorschriften en besluiten bepalingen zijn 
opgenomen van vergelijkbare strekking 
als het bepaalde in lid 4, onder a), b) 
en c).
6. De partijen onderhandelen in alle 
vrijheid over alle elementen in door 
producenten, inzamelaars, verwerkers of 
distributeurs van landbouwproducten 
gesloten contracten, met inbegrip van de 
in lid 4, c), bedoelde elementen. 
Niettegenstaande de eerste alinea geldt 
één of beide van de volgende 
mogelijkheden:
a) indien een lidstaat besluit dat voor de 
levering van landbouwproducten 
overeenkomstig lid 1 een schriftelijk 
contract moet worden gesloten, kan de 
lidstaat een minimale looptijd vaststellen 
die echter uitsluitend van toepassing is op 
schriftelijke contracten tussen een 
producent en de eerste koper van de 
landbouwproducten. De aldus 
vastgestelde minimale looptijd bedraagt 
ten minste zes maanden en mag de goede 
werking van de interne markt niet in het 
gedrang brengen;
b) indien een lidstaat besluit dat de eerste 
koper van landbouwproducten de 
producent voor een contract 
overeenkomstig lid 1 een schriftelijk 
voorstel dient te doen, kan de lidstaat 
bepalen dat het voorstel de ter zake in de 
nationale wetgeving geldende minimale 
looptijd voor het contract moet omvatten. 
De aldus vastgestelde minimale looptijd 
bedraagt ten minste zes maanden en mag 
de goede werking van de interne markt 
niet in het gedrang brengen.
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De tweede alinea laat de rechten van de 
producent om een dergelijke minimale 
looptijd schriftelijk te weigeren onverlet. 
In dat geval onderhandelen de partijen in 
alle vrijheid over alle elementen van het 
contract, met inbegrip van de in lid 4, c), 
bedoelde elementen.
7. De lidstaten die van de bij dit artikel 
geboden mogelijkheden gebruikmaken, 
zorgen ervoor dat de bepalingen die zij 
vaststellen, de goede werking van de 
interne markt niet in het gedrang 
brengen. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van de wijze waarop 
zij de uit hoofde van dit artikel ingevoerde 
maatregelen toepassen.
8. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met de 
nodige maatregelen voor de uniforme 
toepassing van lid 4, onder a) en b), en lid 
5, alsook voorschriften met betrekking tot 
de kennisgevingen die krachtens dit 
artikel door de lidstaten moeten worden 
gedaan.
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 229, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.”

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de formulering inzake contracten, lid 4, onder c), punt i), tweede 
streepje, in overeenstemming gebracht met de formulering inzake contracten zoals gebruikt in 
het compromis m.b.t. artikel 157. Met het oog op de consistentie moet ervoor gezorgd worden 
dat de methode voor het berekenen van de uiteindelijke prijs op consistente wijze in de 
verschillende soorten contracten in de verschillende sectoren wordt opgenomen.


