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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 16 bis 
Bijzondere openbare interventie voor 
biologische producten
1. Om de doelstelling van de “van 
boer tot bord” -strategie in 2030 te 
verwezenlijken, waarbij 25 % van de 
arealen onder biologisch beheer zullen 
vallen, moet aan de producenten een 
duidelijk prijssignaal worden gegeven 
door te zorgen voor stabiele 
minimumprijzen boven de gemiddelde 
productiekosten. In het geval van een 
verstoring van het marktevenwicht 
waarbij de groei van de vraag er niet in 
slaagt de groei van het aanbod te 
absorberen, wordt de Commissie 
overeenkomstig artikel 227 gemachtigd 
het speciale openbare-
interventiemechanisme voor biologische 
producten te activeren.
2. In aanmerking komende 
producten zijn producten als bedoeld in 
artikel 11 inzake openbare interventie en 
vloeibare melk van koeien, geiten en 
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schapen, mits zij voldoen aan de 
productievoorwaarden van Verordening 
[.../verordening inzake biologische 
landbouw].
3. De speciale openbare-
interventieprijzen voor biologische 
producten worden volgens de in artikel 15 
bedoelde procedure vastgesteld op basis 
van de geconstateerde gemiddelde 
productiekosten.
4. De bijzondere openbare interventie 
voor biologische producten wordt 
automatisch in werking gesteld wanneer 
de door de Europese waarnemingspost 
voor landbouwprijzen genoteerde 
marktprijzen lager zijn dan de in lid 3 
vastgestelde prijzen.
5. Door middel van een openbare 
inschrijving haalt de Commissie 
overtollige productie uit de handel en 
verwijdert zij deze van de markt voor 
standaardproducten. De kosten van de 
maatregel komen overeen met het 
prijsverschil tussen de twee 
kwaliteitsklassen.”

Or. fr


