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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 bis (nieuw)Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(22 bis) Artikel 157 wordt 
vervangen door:

Artikel 157 “Artikel 157 
Brancheorganisaties Brancheorganisaties

1. De lidstaten kunnen daarom 
verzoekende brancheorganisaties erkennen 
die actief zijn in een specifieke, in artikel 
1, lid 2, vermelde sector en die:

1. De lidstaten kunnen daarom 
verzoekende brancheorganisaties erkennen 
die actief zijn in een specifieke, in artikel 
1, lid 2, vermelde sector en die: 

a) bestaan uit vertegenwoordigers van 
beroepsgroepen die betrokken zijn bij de 
productie en bij ten minste een van de 
volgende stadia van de toeleveringsketen: 
de verwerking of verhandeling, met 
inbegrip van de distributie, van producten 
van één of meer sectoren;

a) bestaan uit vertegenwoordigers van 
beroepsgroepen die betrokken zijn bij de 
productie, waaronder vertegenwoordigers 
van de producentenorganisaties, en bij ten 
minste een van de volgende stadia van de 
toeleveringsketen: de verwerking of 
verhandeling, met inbegrip van de 
distributie, van producten van één of meer 
sectoren.”

b) zijn opgericht op initiatief van alle 
of een deel van de aangesloten organisaties 
of unies;

b) zijn opgericht op initiatief van alle 
of een deel van de aangesloten organisaties 
of unies;

c) ter behartiging van de belangen van 
hun leden en de consumenten een 
specifieke doelstelling nastreven, die in het 
bijzonder kan bestaan uit één van de 
volgende doelen:

c) ter behartiging van de belangen van 
hun leden en de consumenten een 
specifieke doelstelling nastreven, die in het 
bijzonder kan bestaan uit één van de 
volgende doelen:

i) de kennis inzake en de 
doorzichtigheid van de productie en de 
markt verbeteren, onder meer door 

i) de kennis inzake en de 
doorzichtigheid van de productie en de 
markt verbeteren, onder meer door 
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bekendmaking van geaggregeerde 
statistische gegevens over de 
productiekosten en de prijzen - eventueel 
vergezeld van prijsindicatoren, de volumes 
en de looptijd van vooraf gesloten 
contracten - alsook middels 
terbeschikkingstelling van analyses van 
potentiële toekomstige 
marktontwikkelingen op regionaal, 
nationaal of internationaal niveau;

bekendmaking van geaggregeerde 
statistische gegevens over de 
productiekosten en de prijzen - eventueel 
vergezeld van prijsindicatoren, de volumes 
en de looptijd van vooraf gesloten 
contracten - alsook middels 
terbeschikkingstelling van analyses van 
potentiële toekomstige 
marktontwikkelingen op regionaal, 
nationaal of internationaal niveau;

ii) de raming van het 
productiepotentieel, en de notering van de 
publieke marktprijzen;

ii) de raming van het 
productiepotentieel, en de notering van de 
publieke marktprijzen;

iii) bijdragen tot een betere coördinatie 
van de wijze waarop producten op de 
markt worden gebracht, in het bijzonder 
aan de hand van onderzoek en 
marktstudies;

iii) bijdragen tot een betere coördinatie 
van de wijze waarop producten op de 
markt worden gebracht, in het bijzonder 
aan de hand van onderzoek en 
marktstudies;

iv) verkenning van potentiële 
exportmarkten; 

iv) verkenning van potentiële 
exportmarkten; 

v) onverminderd de artikelen 148 en 
168, het opstellen van standaardcontracten 
die verenigbaar zijn met de voorschriften 
van de Unie voor de verkoop van 
landbouwproducten aan kopers en/of de 
toelevering van verwerkte producten aan 
distributeurs en kleinhandelaren, rekening 
houdend met de noodzaak om eerlijke 
mededingingsvoorwaarden tot stand te 
brengen en verstoringen van de markt te 
voorkomen;

v) onverminderd de artikelen 148 en 
168, het opstellen van standaardcontracten 
die verenigbaar zijn met de voorschriften 
van de Unie voor de verkoop van 
landbouwproducten aan kopers en/of de 
toelevering van verwerkte producten aan 
distributeurs en kleinhandelaren, rekening 
houdend met de noodzaak om eerlijke 
mededingingsvoorwaarden tot stand te 
brengen en verstoringen van de markt te 
voorkomen;

vi) het potentieel van de producten 
optimaal benutten, ook wat de 
afzetmogelijkheden betreft, en initiatieven 
ontwikkelen om de economische 
concurrentiekracht en het 
innovatievermogen te verbeteren;

vi) het potentieel van de producten 
optimaal benutten, ook wat de 
afzetmogelijkheden betreft, en initiatieven 
ontwikkelen om de economische 
concurrentiekracht en het 
innovatievermogen te verbeteren;

vii) gegevens verschaffen en onderzoek 
verrichten om de productie en in 
voorkomend geval de verwerking en de 
afzet te vernieuwen, te rationaliseren, te 
verbeteren en te richten op producten die 
beter op de eisen van de markt en op de 
smaak en de verwachtingen van de 
consument zijn afgestemd, met name wat 
de kwaliteit van de producten betreft, 

vii) gegevens verschaffen en onderzoek 
verrichten om de productie en in 
voorkomend geval de verwerking en de 
afzet te vernieuwen, te rationaliseren, te 
verbeteren en te richten op producten die 
beter op de eisen van de markt en op de 
smaak en de verwachtingen van de 
consument zijn afgestemd, met name wat 
de kwaliteit van de producten betreft, 
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inclusief de specifieke kenmerken van 
producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding, en wat de 
bescherming van het milieu betreft;

inclusief de specifieke kenmerken van 
producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding, en wat de 
bescherming van het milieu betreft;

viii) methoden zoeken die minder 
diergeneesmiddelen en 
gewasbeschermingsmiddelen vergen, het 
verbruik van andere productiemiddelen 
optimaliseren, de kwaliteit van de 
producten en het behoud van bodem en 
water garanderen, de voedselveiligheid met 
name middels traceerbaarheid van 
producten bevorderen, alsook de 
gezondheid en het welzijn van dieren 
verbeteren;

viii) methoden zoeken die minder 
diergeneesmiddelen en 
gewasbeschermingsmiddelen vergen, het 
verbruik van andere productiemiddelen 
optimaliseren, de kwaliteit van de 
producten en het behoud van bodem en 
water garanderen, de voedselveiligheid met 
name middels traceerbaarheid van 
producten bevorderen, alsook de 
gezondheid en het welzijn van dieren 
verbeteren;

ix) methoden en instrumenten 
ontwikkelen om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de 
productie, alsook in voorkomend geval van 
de verwerking en de afzet;

ix) methoden en instrumenten 
ontwikkelen om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de 
productie, alsook in voorkomend geval van 
de verwerking en de afzet;

x) alles in het werk stellen om de 
biologische landbouw, de 
oorsprongsbenamingen, de kwaliteitslabels 
en de geografische aanduidingen te 
verdedigen, te beschermen en te 
bevorderen;

x) alles in het werk stellen om de 
biologische landbouw, de 
oorsprongsbenamingen, de kwaliteitslabels 
en de geografische aanduidingen te 
verdedigen, te beschermen en te 
bevorderen;

xi) onderzoek naar een geïntegreerde, 
duurzame productie of naar andere 
milieuvriendelijke productiemethoden 
bevorderen en verrichten;

xi) onderzoek naar een geïntegreerde, 
duurzame productie of naar andere 
milieuvriendelijke productiemethoden 
bevorderen en verrichten;

xii) een gezonde en verantwoorde 
consumptie van de producten in de interne 
markt stimuleren en/of voorlichting 
verstrekken over de schade die wordt 
veroorzaakt door riskante 
consumptiepatronen;

xii) een gezonde en verantwoorde 
consumptie van de producten in de interne 
markt stimuleren en/of voorlichting 
verstrekken over de schade die wordt 
veroorzaakt door riskante 
consumptiepatronen;

xiii) de consumptie van de producten 
bevorderen en/of voorlichting over de 
producten in de interne markt en de externe 
markten verstrekken;

xiii) de consumptie van de producten 
bevorderen en/of voorlichting over de 
producten in de interne markt en de externe 
markten verstrekken;

xiv) bijdragen aan het beheer van 
bijproducten en de beperking en het beheer 
van afvalstoffen;

xiv) bijdragen aan het beheer van 
bijproducten en de beperking en het beheer 
van afvalstoffen;

xv) standaardclausules betreffende xv) standaardclausules betreffende 
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waardeverdeling, waaronder op de markt 
gegenereerde winsten en verliezen, in de 
zin van artikel 172 bis vaststellen, waarin 
wordt bepaald hoe ontwikkelingen van de 
relevante marktprijzen van de betrokken 
producten of andere grondstoffenmarkten 
tussen hen moeten worden toegewezen;

waardeverdeling, waaronder op de markt 
gegenereerde winsten en verliezen, in de 
zin van artikel 172 bis vaststellen, waarin 
wordt bepaald hoe ontwikkelingen van de 
relevante marktprijzen van de betrokken 
producten of andere grondstoffenmarkten 
tussen hen moeten worden toegewezen;

xvi) maatregelen uitvoeren om risico’s 
in verband met de gezondheid van dieren, 
gewasbescherming en het milieu te 
voorkomen en te beheren.

xvi) maatregelen uitvoeren om risico’s 
in verband met de gezondheid van dieren, 
gewasbescherming en het milieu te 
voorkomen en te beheren.

1 bis. De lidstaten kunnen, op verzoek, 
besluiten meer dan één erkenning toe te 
kennen aan een brancheorganisatie die in 
verscheidene van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde sectoren werkzaam is, op 
voorwaarde dat die brancheorganisatie 
voor elke sector waarvoor zij de erkenning 
vraagt, aan de in lid 1 en, in voorkomend 
geval, lid 3 bedoelde voorwaarden voldoet. 

1 bis. De lidstaten kunnen, op verzoek, 
besluiten meer dan één erkenning toe te 
kennen aan een brancheorganisatie die in 
verscheidene van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde sectoren werkzaam is, op 
voorwaarde dat die brancheorganisatie 
voor elke sector waarvoor zij de erkenning 
vraagt, aan de in lid 1 en, in voorkomend 
geval, lid 3 bedoelde voorwaarden voldoet. 

2. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kunnen de lidstaten evenwel 
volgens objectieve en niet-discriminerende 
criteria besluiten dat de voorwaarde in 
artikel 158, lid 1, onderc), vervuld is door 
het aantal brancheorganisaties op regionaal 
of nationaal niveau te beperken, indien de 
nationale voorschriften die vóór 1 januari 
2014 van kracht zijn, daarin voorzien en 
indien de werking van de interne markt 
daardoor niet wordt gehinderd.

2. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kunnen de lidstaten evenwel 
volgens objectieve en niet-discriminerende 
criteria besluiten dat de voorwaarde in 
artikel 158, lid 1, onder c), vervuld is door 
het aantal brancheorganisaties op regionaal 
of nationaal niveau te beperken, indien de 
nationale voorschriften die vóór 1 januari 
2014 van kracht zijn, daarin voorzien en 
indien de werking van de interne markt 
daardoor niet wordt gehinderd.

3. In afwijking van lid 1, kunnen de 
lidstaten in de sector melk en 
zuivelproducten erkenning verlenen aan 
brancheorganisaties die:

3. In afwijking van lid 1, kunnen de 
lidstaten in de sector melk en 
zuivelproducten erkenning verlenen aan 
brancheorganisaties die:

a) formeel erkenning hebben 
aangevraagd en bestaan uit 
vertegenwoordigers van beroepsgroepen 
die betrokken zijn bij de productie van 
rauwe melk en betrokken zijn bij ten 
minste een van de volgende stadia van de 
bevoorradingsketen: de verwerking of 
verhandeling, inclusief distributie, van 
producten van de sector melk en 
zuivelproducten;

a) formeel erkenning hebben 
aangevraagd en bestaan uit 
vertegenwoordigers van beroepsgroepen 
die betrokken zijn bij de productie van 
rauwe melk en betrokken zijn bij ten 
minste een van de volgende stadia van de 
bevoorradingsketen: de verwerking of 
verhandeling, inclusief distributie, van 
producten van de sector melk en 
zuivelproducten;

b) zijn samengesteld op initiatief van b) zijn samengesteld op initiatief van 
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alle of sommige van de onder a) bedoelde 
vertegenwoordigers;

alle of sommige van de onder a) bedoelde 
vertegenwoordigers;

c) in één of meer regio’s van de Unie 
één of meer van de hieronder vermelde 
activiteiten uitoefenen, daarbij rekening 
houdend met de belangen van de leden van 
deze brancheorganisaties en van de 
consument:

c) in één of meer regio’s van de Unie 
één of meer van de hieronder vermelde 
activiteiten uitoefenen, daarbij rekening 
houdend met de belangen van de leden van 
deze brancheorganisaties en van de 
consument:

i) het verbeteren van de kennis inzake 
en de doorzichtigheid van de productie en 
de markt, onder meer door statistische 
gegevens over de prijzen, de volumes en de 
looptijd van vooraf gesloten contracten 
voor de levering van rauwe melk bekend te 
maken en door analyses van potentiële 
toekomstige marktontwikkelingen op 
regionaal, nationaal en internationaal 
niveau te verstrekken;

i) het verbeteren van de kennis inzake 
en de doorzichtigheid van de productie en 
de markt, onder meer door statistische 
gegevens over de prijzen, de volumes en de 
looptijd van vooraf gesloten contracten 
voor de levering van rauwe melk bekend te 
maken en door analyses van potentiële 
toekomstige marktontwikkelingen op 
regionaal, nationaal en internationaal 
niveau te verstrekken;

ii) het bijdragen tot een betere 
coördinatie van de wijze waarop producten 
van de sector melk en zuivelproducten op 
de markt worden gebracht, onder meer 
door middel van onderzoek en 
marktstudies;

ii) het bijdragen tot een betere 
coördinatie van de wijze waarop producten 
van de sector melk en zuivelproducten op 
de markt worden gebracht, onder meer 
door middel van onderzoek en 
marktstudies;

iii) het bevorderen van consumptie van 
en informatieverstrekking over melk en 
zuivelproducten op zowel de interne als de 
externe markten;

iii) het bevorderen van consumptie van 
en informatieverstrekking over melk en 
zuivelproducten op zowel de interne als de 
externe markten;

iv) verkenning van potentiële 
exportmarkten;

iv) verkenning van potentiële 
exportmarkten;

v) het opstellen van 
standaardcontracten die verenigbaar zijn 
met de voorschriften van de Unie voor de 
verkoop van rauwe melk aan afnemers of 
de levering van verwerkte producten aan 
distributeurs en de kleinhandel, rekening 
houdend met de noodzaak eerlijke 
concurrentievoorwaarden te 
verwezenlijken en marktverstoringen te 
voorkomen;

v) het opstellen van 
standaardcontracten die verenigbaar zijn 
met de voorschriften van de Unie voor de 
verkoop van rauwe melk aan afnemers of 
de levering van verwerkte producten aan 
distributeurs en de kleinhandel, rekening 
houdend met de noodzaak eerlijke 
concurrentievoorwaarden te 
verwezenlijken en marktverstoringen te 
voorkomen;

vi) het verstrekken van informatie en 
het verrichten van onderzoek om de 
productie af te stemmen op de eisen van de 
markt en op de smaak en de wensen van de 
consument, met name inzake 

vi) het verstrekken van informatie en 
het verrichten van onderzoek om de 
productie af te stemmen op de eisen van de 
markt en op de smaak en de wensen van de 
consument, met name inzake 
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productkwaliteit en milieubescherming; productkwaliteit en milieubescherming;

vii) het in stand houden en ontwikkelen 
van het productiepotentieel van de sector 
melk en zuivelproducten, onder meer door 
het bevorderen van innovatie en het 
ondersteunen van programma’s voor 
toegepaste onderzoek en ontwikkeling om 
het potentieel van melk en zuivelproducten 
ten volle te benutten, vooral om producten 
met toegevoegde waarde te creëren die 
aantrekkelijker zijn voor de consument,

vii) het in stand houden en ontwikkelen 
van het productiepotentieel van de sector 
melk en zuivelproducten, onder meer door 
het bevorderen van innovatie en het 
ondersteunen van programma’s voor 
toegepaste onderzoek en ontwikkeling om 
het potentieel van melk en zuivelproducten 
ten volle te benutten, vooral om producten 
met toegevoegde waarde te creëren die 
aantrekkelijker zijn voor de consument;

viii) het zoeken naar methoden die 
minder veterinaire producten vergen; het 
verbeteren van het beheer van andere 
productiemiddelen en het bevorderen van 
de voedselveiligheid en de diergezondheid;

viii) het zoeken naar methoden die 
minder veterinaire producten vergen; het 
verbeteren van het beheer van andere 
productiemiddelen en het bevorderen van 
de voedselveiligheid en de diergezondheid;

ix) het ontwikkelen van methoden en 
instrumenten om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de 
productie en de afzet;

ix) het ontwikkelen van methoden en 
instrumenten om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de 
productie en de afzet;

x) het beter benutten van het 
potentieel van de biologische landbouw en 
het bevorderen van deze landbouw alsmede 
van de vervaardiging van producten met 
oorsprongsbenamingen, kwaliteitsmerken 
en geografische aanduidingen;

x) het beter benutten van het 
potentieel van de biologische landbouw en 
het bevorderen van deze landbouw alsmede 
van de vervaardiging van producten met 
oorsprongsbenamingen, kwaliteitsmerken 
en geografische aanduidingen;

xi) het bevorderen van geïntegreerde 
productie of van andere milieuvriendelijke 
productiemethoden;

xi) het bevorderen van geïntegreerde 
productie of van andere milieuvriendelijke 
productiemethoden;

xii) standaardclausules betreffende 
waardeverdeling, waaronder op de markt 
gegenereerde winsten en verliezen, in de 
zin van artikel 172 bis vaststellen, waarin 
wordt bepaald hoe ontwikkelingen van de 
relevante marktprijzen van de betrokken 
producten of andere grondstoffenmarkten 
tussen hen moeten worden toegewezen; en

xii) standaardclausules betreffende 
waardeverdeling, waaronder op de markt 
gegenereerde winsten en verliezen, in de 
zin van artikel 172 bis vaststellen, waarin 
wordt bepaald hoe ontwikkelingen van de 
relevante marktprijzen van de betrokken 
producten of andere grondstoffenmarkten 
tussen hen moeten worden toegewezen; en

xiii) maatregelen uitvoeren om risico’s 
in verband met de gezondheid van dieren, 
gewasbescherming en het milieu te 
voorkomen en te beheren.

xiii) maatregelen uitvoeren om risico’s 
in verband met de gezondheid van dieren, 
gewasbescherming en het milieu te 
voorkomen en te beheren.

Or. fr
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Amendement277/rev
Eric Andrieu
namens de S&D-Fractie
Benoît Biteau
on behalf of the GUE/NGL Group
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 bis (nieuw)Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 219 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 219 ter 
Maatregelen om de productie te 
stabiliseren gedurende perioden van 
ernstige marktverstoringen
1. Indien de Commissie 
overeenkomstig artikel 219 bis 
gedelegeerde handelingen heeft 
vastgesteld en ingeval de ernstige 
marktverstoringen waarschijnlijk zullen 
voortduren of nog zwaarder zullen 
worden, is zij bevoegd overeenkomstig 
artikel 227 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen ter aanvulling van de 
maatregelen uit hoofde van artikel 219 bis 
van deze verordening door een heffing op 
te leggen aan alle producenten in een in 
artikel 1, lid 2, bedoelde sector die meer 
leveren dan in dezelfde periode van het 
vorige jaar:
a) gedurende dezelfde periode als 
bepaald in artikel 219 bis, om naar 
behoren gemotiveerde dwingende 
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redenen;
b) gedurende een nieuwe 
beperkingsperiode, indien de deelname 
van de producenten overeenkomstig 
artikel 219 bis niet voldoende is gebleken 
om de markt opnieuw in evenwicht te 
brengen.
2. Bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde maatregel houdt de Commissie 
rekening met de ontwikkeling van de 
productiekosten, met name de kosten van 
de productiemiddelen.
3. Om ervoor te zorgen dat deze 
regeling doeltreffend en naar behoren 
wordt uitgevoerd, is de Commissie 
bevoegd om overeenkomstig artikel 227 
gedelegeerde handelingen ter aanvulling 
van deze verordening vast te stellen, 
betreffende:
a) het bedrag van en de voorwaarden 
die van toepassing zijn op de heffing die 
wordt opgelegd aan producenten die het 
volume of de hoeveelheid van hun 
levering in de beperkingsperiode 
verhogen;
b) de specifieke voorwaarden voor de 
uitvoering van deze regeling en de 
complementariteit daarvan met de in 
artikel 219 bis bedoelde regeling voor de 
beperking van het productievolume.
4. Die maatregelen kunnen zo nodig 
vergezeld gaan van andere maatregelen 
uit hoofde van deze verordening, met 
name de in artikel 222 vervatte 
maatregelen.
5. Indien de overeenkomstig 
artikel 219 bis en de leden 1 tot en met 4 
van dit artikel genomen maatregelen nog 
steeds ontoereikend zijn om de ernstige 
marktverstoringen aan te pakken, is de 
Commissie bevoegd om overeenkomstig 
artikel 227 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen ter aanvulling van de 
maatregelen uit hoofde van artikel 219 bis 
en dit artikel door voor een bepaalde 
periode volumebeperkingen op te leggen 
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aan alle producenten in een in artikel 1, 
lid 2, van deze verordening bedoelde 
sector. In dat geval wordt een heffing 
opgelegd aan alle producenten die hun 
productie niet met het vereiste percentage 
beperken.
De verplichte volumebeperkingen worden 
ingevoerd:
a) gedurende dezelfde periode als 
bepaald in artikel 219 bis, om naar 
behoren gemotiveerde dwingende 
redenen; of
b) gedurende een nieuwe 
beperkingsperiode, indien de deelname 
van de producenten overeenkomstig 
artikel 219 bis en/of dit artikel niet 
voldoende is gebleken om de markt 
opnieuw in evenwicht te brengen.
De nieuwe beperkingsperiode als bedoeld 
in de tweede alinea, onder b), kan zo 
nodig worden verlengd. Om ervoor te 
zorgen dat deze regeling doeltreffend en 
evenredig wordt uitgevoerd, is de 
Commissie bevoegd om overeenkomstig 
artikel 227 gedelegeerde handelingen ter 
aanvulling van deze verordening vast te 
stellen, betreffende:
a) de duur van de periode van 
verplichte beperking van de 
productievolumes en, in voorkomend 
geval, de verlenging van die periode;
b) het percentage waarmee elke 
producent zijn productie moet beperken;
c)  het niveau van en de voorwaarden 
voor de heffing die wordt opgelegd aan 
producenten die hun productievolumes 
niet beperken gedurende de 
beperkingsperiode;
d) de specifieke voorwaarden voor de 
toepassing van deze verplichte beperking 
van de productie overeenkomstig 
artikel 219 bis en de leden 1 tot en met 4 
van dit artikel.”

Or. fr


