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Amendement 275
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 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Artikel 78 wordt vervangen door:
1. Naast de in voorkomend geval 
toepasselijke handelsnormen gelden de in 
bijlage VII opgenomen definities, 
aanduidingen en verkoopbenamingen 
voor de volgende sectoren of producten:
a) rundvlees;
a bis) schapenvlees;
b) wijn;
c) melk en zuivelproducten voor 
menselijke consumptie;
d) pluimveevlees;
e) eieren;
f) smeerbare vetproducten voor 
menselijke consumptie; en
g) olijfolie en tafelolijven;
h) varkensvlees;
i) geitenvlees;
j) paardenvlees;
k) konijnenvlees.
2. De in bijlage VII opgenomen definities, 
aanduidingen of verkoopbenamingen 
mogen in de Unie alleen worden gebruikt 
voor het in de handel brengen en de 
afzetbevordering van een product dat 
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voldoet aan de desbetreffende 
voorschriften van die bijlage. In 
bijlage VII kunnen de voorwaarden 
worden vastgesteld waaronder de 
aanduiding of verkoopbenaming tijdens 
het in de handel brengen of de 
afzetbevordering wordt beschermd tegen 
misbruik, onrechtmatig commercieel 
gebruik, onrechtmatige nabootsing of 
onrechtmatige 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 VI 
opgenomen definities en 
verkoopbenamingen. Die gedelegeerde 
handelingen hebben uitsluitend 
betrekking op de aangetoonde behoeften 
die ontstaan door de evoluerende vraag 
van de consument, de technische 
vooruitgang of de behoefte aan 
productinnovatie.
4. Om ervoor te zorgen dat de 
marktdeelnemers en de lidstaten de in 
bijlage VII opgenomen definities en 
verkoopbenamingen duidelijk en correct 
begrijpen, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorschriften inzake de vaststelling 
en toepassing van die definities en 
verkoopbenamingen.
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 deze niet 
afkomstig is van runderen, en om de 
nodige voorschriften in verband hiermee 
vast te stellen.
6. De in artikel 17 van Verordening (EU) 
nr. 1169/2011 bedoelde benamingen die 
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momenteel worden gebruikt voor vlees, 
delen van vlees, stukken vlees, 
vleesbereidingen en vleesproducten, 
mogen niet worden gebruikt voor andere 
producten dan vlees of vleesproducten.
Om rekening te houden met de 
verwachtingen van de consumenten en de 
ontwikkeling van de vleesmarkt, is de 
Commissie, wanneer de exacte aard van 
het levensmiddel duidelijk blijkt uit het 
traditionele gebruik ervan overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EU) 
nr. 1151/2012, en/of wanneer de namen 
voor de gemiddelde consument duidelijk 
zijn om een kenmerkende kwaliteit van 
het levensmiddel te beschrijven, bevoegd 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage VII 
aan te vullen met specifieke voorschriften 
betreffende afwijkingen van de eerste 
alinea met betrekking tot een lijst van 
definities, aanduidingen of 
verkoopbenamingen van vlees, delen van 
vlees, stukken vlees, vleesbereidingen en 
vleesproducten.
Bij de vaststelling van die gedelegeerde 
handelingen maakt de Commissie 
overeenkomstig artikel 17 van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 
onderscheid tussen wettelijke namen en 
gebruikelijke of beschrijvende namen al 
naargelang het al dan niet gaat om 
namen van levensmiddelen die verwijzen 
naar het gebruik dat van die 
levensmiddelen wordt gemaakt.
Voor afwijkingen met betrekking 
plantaardige eiwitproducten moet in de 
verkoopbenaming duidelijk “zonder 
vlees” worden vermeld. 

Or. fr


