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Amendement 1
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de sector op grond 
van artikel 42 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie een 
bijzondere status heeft op het gebied van 
het mededingingsrecht;

A. overwegende dat de sector op grond 
van artikel 42 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie een 
bijzondere status heeft op het gebied van 
het mededingingsrecht, omdat erin 
bepaald wordt dat het mededingingsrecht 
slechts in zoverre op de voortbrenging van 
en de handel in landbouwproducten van 
toepassing is, als door het Europees 
Parlement en de Raad met inachtneming 
van de in artikel 39 vermelde doeleinden 
zal worden bepaald binnen het raam van 
de bepalingen;

Or. fr

Amendement 2
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de sector op grond 
van artikel 42 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie een 
bijzondere status heeft op het gebied van 
het mededingingsrecht;

A. overwegende dat de sector op grond 
van artikel 42 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie een 
bijzondere status heeft op het gebied van 
het mededingingsrecht en dat de 
bepalingen over de mededingingsregels 
slechts in zoverre van toepassing zijn op 
de productie van en de handel in 
landbouwproducten als door het Europees 
Parlement en de Raad wordt bepaald in 
het kader van artikel 43, lid 2;

Or. en
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Amendement 3
Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de sector op 
grond van artikel 42 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie een bijzondere status heeft op het 
gebied van het mededingingsrecht;

A. overwegende dat op grond van 
artikel 42 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie is bepaald 
dat de mededingingsregels slechts in 
zoverre van toepassing zijn op de 
productie van en de handel in 
landbouwproducten als door het Europees 
Parlement wordt bepaald en met 
inachtneming van de in artikel 39 
vermelde doelstellingen die zijn 
vastgesteld voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid;

Or. en

Amendement 4
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de sector op grond 
van artikel 42 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie een 
bijzondere status heeft op het gebied van 
het mededingingsrecht;

A. overwegende dat de sector op grond 
van artikel 42 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie een 
bijzondere status heeft op het gebied van 
het mededingingsrecht om de in artikel 39 
vermelde doeleinden te verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 5
Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de agrarische 
productiesector bijzonder kwetsbaar is 
door de onevenwichtigheid die 
veroorzaakt wordt door de verschillen in 
economische omvang van de landbouw- 
en veeteeltbedrijven ten opzichte van de 
overige partijen in de 
voedselvoorzieningsketen,  overwegende 
dat die onevenwichtigheid heeft 
geresulteerd in ernstige nadelen in termen 
van onderhandelingspositie, waar zowel 
de Europese Commissie als de nationale 
autoriteiten rekening mee moeten houden 
wanneer zij mededingingsregels 
toepassen;

Or. es

Amendement 6
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de 
landbouwproductiesector kwetsbaar is 
vanwege onevenwichtigheden in de 
voedselvoorzieningsketen, die te wijten 
zijn aan het verschil tussen de 
economische omvang van 
landbouwbedrijven en van de andere 
spelers in de keten; overwegende dat 
dergelijke verschillen in omvang leiden tot 
ongelijke marktposities en daarom in 
aanmerking moeten worden genomen bij 
de handhaving van de 
mededingingsregels door de Europese 
Commissie en door de nationale 
mededingingsautoriteiten;

Or. en
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Amendement 7
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de versplintering 
van de landbouwsector contrasteert met 
de hoge concentratie van de overige 
partijen in de voedselvoorzieningsketen, 
met name de grootwinkelbedrijven, en dat 
de geringere economische omvang van de 
landbouwbedrijven ten opzichte van de 
overige partijen in ogenschouw genomen 
moet worden bij de toepassing van de 
mededingingsregels.

Or. fr

Amendement 8
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de verordening 
tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten 
bepaalde afwijkingen van de toepassing 
van artikel 101, lid 1, VWEU bevat, hetzij 
algemene afwijkingen die voor alle 
sectoren gelden, hetzij specifieke 
afwijkingen voor bepaalde 
landbouwsectoren;

Or. en

Amendement 9
Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
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Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in artikel 39 
VWEU een van de doelstellingen van het 
GLB is om voor de 
landbouwgemeenschap een redelijke 
levensstandaard te garanderen, met name 
door het inkomen van mensen die 
werkzaam zijn in de landbouw te 
verhogen;

Or. en

Amendement 10
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de 
landbouwsector met ongeveer 11 miljoen 
landbouwbedrijven in de EU het minst 
geconcentreerde niveau in de 
voedselvoorzieningsketen is, terwijl 
leveranciers en afnemers juist sterk 
geconcentreerd zijn;

Or. en

Amendement 11
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende de sterke volatiliteit 
van de landbouwprijzen door de 
verzwakking van de Europese 
beheersmechanismen en de hoge 
productiekosten waar de landbouwers 
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mee kampen in tegenstelling tot hun 
concurrenten in derde landen en 
overwegende dat producentenorganisaties 
en unies van producentenorganisaties 
derhalve moeten worden versterkt en dat 
de mededingingsregels voor de 
landbouwsector moeten worden 
versoepeld, in het kader van de volgende 
hervorming van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid.

Or. fr

Amendement 12
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de taskforce 
landbouwmarkten er bij de Europese 
Commissie op heeft aangedrongen 
concrete initiatieven te nemen om een 
einde te maken aan de verwarring die 
momenteel heerst over de 
operabiliteitslimieten die de 
mededingingsregels stellen aan 
producentenorganisaties (PO's), unies 
van producentenorganisaties (UPO's) en 
andere samenwerkingsverbanden tussen 
producenten in de landbouwsector;

Or. en

Amendement 13
Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat DG AGRI het 
specifieke karakter van iedere sector het 
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beste kent en het best is toegerust om te 
beslissen of staatssteun opportuun en 
geschikt is en dat dit DG er 
verantwoordelijk voor moet blijven en niet 
DG Mededinging;

Or. es

Amendement 14
Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de specifieke 
aard en de structurele kenmerken van de 
landbouwsector in de EU, die 
voornamelijk bestaat uit kleine 
familiebedrijven, leidt tot een 
versnipperde productie en een geringe 
capaciteit van de landbouwers om zich 
aan te passen aan marktontwikkelingen 
en -eisen;

Or. en

Amendement 15
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat landbouwers in 
de EU nog steeds nauwelijks geïntegreerd 
zijn in producentenorganisaties, waardoor 
zij een zeer kwetsbare positie innemen in 
de voedselvoorzieningsketen en hun 
onderhandelingspositie zwak is;

Or. en
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Amendement 16
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de bederfelijke 
aard van levensmiddelen en de 
onvoorspelbare 
productieomstandigheden, zoals 
ongunstige weersomstandigheden, de 
onderhandelingspositie van landbouwers 
ten opzichte van kopers verder 
verzwakken;

Or. en

Amendement 17
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de EU 
tijdens het vorige mandaat 
wetgevingsvoorstellen heeft aangenomen 
met betrekking tot het in grote mate 
voorkomende misbruik in de 
detailhandelsketen en het belang van de 
voornaamste tendensen in de richting van 
consolidatie, zowel online als offline; 
overwegende dat deze praktijken en de 
domino-effecten daarvan van invloed zijn 
op alle producenten, met inbegrip van 
landbouwers, ongeacht de omvang van 
hun bedrijf; overwegende dat deze 
praktijken centraal staan in Europese en 
nationale onderzoeken, en dat daarvan 
melding wordt gemaakt in het jaarverslag 
van de Commissie over het 
mededingingsbeleid van de EU van 15 juli 
2019 en in het werkdocument van de 
diensten van de Commissie;
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Or. en

Amendement 18
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat het 
toekomstige GLB gericht moet zijn op de 
ondersteuning van kleine en 
familielandbouwbedrijven en daarnaast 
moet garanderen dat er duurzame 
landbouwpraktijken worden toegepast; 
overwegende dat dergelijke doelstellingen 
alleen kunnen worden verwezenlijkt door 
middel van een coherente aanpak in alle 
beleidsmaatregelen van de EU, zo ook van 
het mededingingsbeleid;

Or. en

Amendement 19
Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de 
samenwerking tussen landbouwers 
essentieel is voor de versterking van hun 
positie in de voedselvoorzieningsketen, 
bijdraagt aan de doelstellingen van het 
GLB en landbouwers helpt in te spelen op 
de steeds hogere eisen die de samenleving 
stelt;

Or. en

Amendement 20
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Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat het 
Europees Hof van Justitie op 14 
november 2017 in het "witlofarrest" heeft 
geoordeeld dat de praktijken op het vlak 
van de onderlinge afstemming van de 
marktprijzen of op de markt gebrachte 
hoeveelheden, of de uitwisseling van 
strategische informatie mogelijk niet 
vallen onder het verbod op 
overeenkomsten, besluiten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen als 
vastgelegd in artikel 101, lid 1, VWEU, 
indien deze zijn overeengekomen tussen 
de leden van dezelfde door een lidstaat 
erkende producentenorganisatie of unie 
van producentenorganisaties en strikt 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van een of meer van de aan deze 
organisaties toegewezen doelstellingen, in 
overeenstemming met de EU-wetgeving;

Or. en

Amendement 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat 
onvoorziene natuurrampen en 
gebeurtenissen de markt voor 
landbouwproducten waarschijnlijk nog 
instabieler en vatbaarder voor crises 
maken; overwegende dat er in dit verband 
uitzonderlijke maatregelen genomen 
moeten kunnen worden om de stabiliteit 
van de markt te handhaven;
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Or. en

Amendement 22
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat Richtlijn 
(EU) 2019/633 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 april 2019 
inzake oneerlijke handelspraktijken in de 
relaties tussen ondernemingen in de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen 
een belangrijke stap voorwaarts is naar 
een evenwichtigere verdeling van de 
onderhandelingsposities binnen de 
voedselvoorzieningsketen en het beter 
functioneren ervan;

Or. en

Amendement 23
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat het 
concurrentievermogen van de 
landbouwers in de EU sterk afhankelijk is 
van een goede en eerlijke werking van de 
interne markt, alsook van een duidelijke 
interpretatie en handhaving van de regels 
inzake staatssteun en het 
mededingingsbeleid voor alle exploitanten 
in de agrovoedingsketen;

Or. en
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Amendement 24
Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A septies. overwegende dat digitale 
technologieën Europese landbouwers 
kunnen ondersteunen bij het produceren 
van veilige, duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige levensmiddelen, het 
terugdringen van de milieueffecten van de 
landbouw, het verbeteren van de 
werkomstandigheden voor landbouwers 
en het vergroten van de aantrekkelijkheid 
van het platteland, met name voor de 
jongere generaties; overwegende dat het 
voor de particuliere sector minder 
aantrekkelijk is om in deze gebieden in 
breedband te investeren;

Or. en

Amendement 25
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd;

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd; merkt op dat in de studie 
wordt benadrukt dat er in deze sectoren 
over het algemeen vijf maal meer niet-
erkende producentenorganisaties/unies 
van producentenorganisaties zijn dan 
formeel erkende organisaties/unies; 
verzoekt de Commissie in dit verband 
meer de aandacht te vestigen op de 
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voordelen van de erkenning van 
producentenorganisaties uit hoofde van 
de GMO-verordening;

Or. en

Amendement 26
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd;

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd; neemt met bezorgdheid 
kennis van de bevinding dat het gebrek 
aan steun van de overheid en van de 
sectororganisaties nog steeds een 
belangrijke reden is voor het feit dat er zo 
weinig PO's en UPO's worden opgericht; 
merkt op dat deze tendens nog altijd 
sterker is in de "nieuwere" lidstaten die in 
of na 2004 zijn toegetreden tot de EU;

Or. en

Amendement 27
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
van deze organisaties en hun unies voor de 

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
van deze organisaties en hun unies voor de 
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versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd;

versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd; moedigt de oprichting 
van meer producentenorganisaties in de 
rundvleessector aan als een manier voor 
landbouwers om doeltreffende 
prijsonderhandelingen te kunnen voeren 
en om de machtsverschillen tussen 
landbouwers en fabrieken aan te pakken;

Or. en

Amendement 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd;

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd; wijst erop dat ondanks 
deze veelbelovende resultaten het voor 
veel producenten nog steeds lastig is om 
voldoende inkomsten te genereren;

Or. fr

Amendement 29
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
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van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd;

van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd; betreurt dat de 
producentenorganisaties in de 
verschillende lidstaten niet in dezelfde 
mate georganiseerd zijn;

Or. ro

Amendement 30
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd;

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 
producenten in de 
voedselvoorzieningsketen en voor de 
positieve bijdrage aan de GLB-
doelstellingen van artikel 39 VWEU 
opnieuw wordt bevestigd;

Or. en

Amendement 31
Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de studie over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 

1. is ingenomen met de in opdracht 
van de Europese Commissie uitgevoerde 
studie uit 2018 over 
producentenorganisaties en hun activiteiten 
in de sectoren olijfolie, rundvlees en 
akkerbouwgewassen, waarin het belang 
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producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd;

van deze organisaties en hun unies voor de 
versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw 
wordt bevestigd;

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herhaalt dat de GLB-steun o.a. is 
ontworpen om te zorgen voor duurzame 
landbouwbedrijven en moedigt 
landbouwers aan kwalitatief hoogwaardig 
voedsel te produceren voor billijke 
prijzen; geeft uiting aan zijn bezorgdheid 
over de steeds bredere kloof tussen de 
productieprijs en de verkoopprijs in de 
levensmiddelensector; dringt er bij de 
Europese Commissie op aan vast te stellen 
met welke effectieve marktmaatregelen 
gezorgd kan worden voor een smallere 
kloof en een evenwichtige en duurzame 
correlatie tussen beide prijzen en deze 
maatregelen te treffen;

Or. ro

Amendement 33
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Europese Commissie 
zich te richten op de totstandbrenging van 
een eerlijke handelsomgeving voor alle 
actoren, ter ondersteuning van innovatie 
in de EU, de keuze voor waardecreatie en 



AM\1194588NL.docx 19/71 PE644.893v01-00

NL

kwaliteit voor de consument, en een 
uitgebreide analyse op te stellen van de 
noodzaak om het mededingingsbeleid van 
de EU aan te passen aan de meest recente 
marktontwikkelingen in de detailhandel, 
met inbegrip van concentratie en 
wanpraktijken;

Or. en

Amendement 34
Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt er bij de Europese 
Commissie op aan zich er bijzonder 
rekenschap van te geven dat, zoals het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
heeft verklaard, GLB-doelstellingen 
primeren boven 
mededingingsbeleidsdoelstellingen, door 
een flexibelere, duidelijkere en 
voorspelbaardere toepassing van de 
mededingingsregels voor producenten en 
producentenorganisaties;

Or. es

Amendement 35
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat er in 2018 
sprake was van een exponentiële 
verspreiding van ziekten in de EU, zoals 
de Afrikaanse varkenspest, die ernstige 
gevolgen had voor de sector en nog altijd 
een risico vormt voor de werkgelegenheid; 



PE644.893v01-00 20/71 AM\1194588NL.docx

NL

merkt op dat de extreme 
weersomstandigheden in 2018 funest 
waren voor de oogst en de opbrengsten, 
waardoor de producenten nog meer onder 
druk kwamen te staan;

Or. en

Amendement 36
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is verheugd dat de voor de 
Commissie uitgevoerde studie over "de 
beste manier om producentenorganisaties 
op te zetten, hun activiteiten uit te voeren 
en hen te ondersteunen", waarin de 
bijdrage die producentenorganisaties 
(PO's) en unies van 
producentenorganisaties (UPO's) leveren 
aan de economische, technische en 
sociale ontwikkeling van hun leden wordt 
erkend;

Or. fr

Amendement 37
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat wanpraktijken en de 
tendens van toenemende consolidatie in 
de productie- en de retailsector van de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen 
de concurrentie en innovatie verstoren, 
waardoor zowel producenten als 
consumenten direct en indirect worden 
getroffen;
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Or. en

Amendement 38
Jan Huitema, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met de studie over 
brancheorganisaties in de landbouwsector 
in de Europese Unie;

Or. en

Amendement 39
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. spreekt zijn ernstige bezorgdheid 
uit over de gestage daling van de prijs van 
in de EU ingevoerde honing, die in 2018 
met bijna 14 % is gedaald ten opzichte 
van 2015;

Or. en

Amendement 40
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is ingenomen met het feit 
dat de EU en de Volksrepubliek China in 
2018 hebben beslist de sluiting van de 
overeenkomst inzake de wederzijdse 
erkenning van producten met een 
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geografische aanduiding te bespoedigen 
en dat deze overeenkomst in 2019 
daadwerkelijk werd gesloten;

Or. en

Amendement 41
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. is zeer verheugd over de 
gestage toename van producten met een 
beschermde oorsprongsbenaming en 
producten met een beschermde 
geografische aanduiding van 17 in 2016 
tot 36 in 2017 en 80 in 2018; is tevens 
ingenomen met de belangstelling van 
derde landen voor de regelingen;

Or. en

Amendement 42
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het van essentieel belang dat 
de bepalingen met betrekking tot unies 
van producenten en brancheorganisaties 
van Verordening (EU) nr. 
1308/20131worden verduidelijkt, met 
name op het gebied van het 
mededingingsbeleid, en dat de vooruitgang 
wordt geconsolideerd die is geboekt met 
Verordening (EU) 2017/23932(de 
“Omnibusverordening”), aangevuld met 
het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 14 november 2017 (het 
“witlofarrest”)3, zodat meer 

2. acht het, om te zorgen voor meer 
rechtszekerheid en om de positie van 
landbouwers in de 
voedselvoorzieningsketen te verbeteren, 
van essentieel belang dat er meer 
consistentie wordt aangebracht tussen, 
enerzijds, de vooruitgang die is geboekt 
met Verordening (EU) 2017/23932 (de 
“Omnibusverordening”), waarin is 
bepaald dat de collectieve activiteiten van 
producentenorganisaties en hun erkende 
unies noodzakelijk zijn om de GLB-
doelstellingen te verwezenlijken als 
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rechtszekerheid wordt geboden en de 
positie van landbouwers in de 
voedselketen wordt verbeterd;

vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, wanneer de gezamenlijke 
activiteiten daadwerkelijk worden 
uitgeoefend, en daarmee een bijdrage 
wordt geleverd aan de verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers, 
en als gevolg daarvan, activiteiten zoals 
productieplanning en onderhandelingen 
over contracten zijn vrijgesteld van artikel 
101 VWEU, en, anderzijds, de erkenning 
van een impliciete vrijstelling van de 
mededingingswetgeving wanneer het gaat 
over de nakoming van de verplichtingen 
voor producentenorganisaties uit hoofde 
van EU-wetgeving, als erkend door het 
Hof van Justitie van de Europese Unie in 
zijn arrest van 14 november 2017 (het 
“witlofarrest”)3,

_________________
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
2 PB L 350 van 29.12.2017, blz. 15.
3 Arrest van het Hof van 14 november 
2017, Président de l’Autorité de la 
concurrence tegen Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

Or. fr

Amendement 43
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het van essentieel belang dat 
de bepalingen met betrekking tot unies van 
producenten en brancheorganisaties van 
Verordening (EU) nr. 1308/20131worden 
verduidelijkt, met name op het gebied van 
het mededingingsbeleid, en dat de 
vooruitgang wordt geconsolideerd die is 
geboekt met Verordening (EU) 

2. acht het van essentieel belang dat 
de bepalingen met betrekking tot 
producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties en 
brancheorganisaties van Verordening (EU) 
nr. 1308/20131 worden verduidelijkt, met 
name op het gebied van het 
mededingingsbeleid, erkenningscriteria en 
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2017/23932(de “Omnibusverordening”), 
aangevuld met het arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie van 14 
november 2017 (het “witlofarrest”)3, zodat 
meer rechtszekerheid wordt geboden en de 
positie van landbouwers in de voedselketen 
wordt verbeterd;

activiteiten, en dat de vooruitgang wordt 
geconsolideerd die is geboekt met 
Verordening (EU) 2017/23932 (de 
“Omnibusverordening”), aangevuld met 
het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 14 november 2017 (het 
“witlofarrest”)3, en verzoekt de Commissie 
waar nodig richtsnoeren te publiceren 
voor de interpretatie van wettelijke 
bepalingen van de EU, zodat meer 
rechtszekerheid wordt geboden en de 
positie van landbouwers in de voedselketen 
wordt verbeterd;

_________________ _________________
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671. 1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
2 PB L 350 van 29.12.2017, blz. 15. 2 PB L 350 van 29.12.2017, blz. 15.
3 Arrest van het Hof van 14 november 
2017, Président de l’Autorité de la 
concurrence tegen Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

3 Arrest van het Hof van 14 november 
2017, Président de l’Autorité de la 
concurrence tegen Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

Or. en

Amendement 44
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het van essentieel belang dat 
de bepalingen met betrekking tot unies van 
producenten en brancheorganisaties van 
Verordening (EU) nr. 1308/20131worden 
verduidelijkt, met name op het gebied van 
het mededingingsbeleid, en dat de 
vooruitgang wordt geconsolideerd die is 
geboekt met Verordening (EU) 
2017/23932(de “Omnibusverordening”), 
aangevuld met het arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie van 14 
november 2017 (het “witlofarrest”)3, zodat 
meer rechtszekerheid wordt geboden en de 
positie van landbouwers in de voedselketen 

2. acht het van essentieel belang dat 
de bepalingen met betrekking tot unies van 
producenten en brancheorganisaties van 
Verordening (EU) nr. 1308/20131 worden 
verduidelijkt, met name op het gebied van 
het mededingingsbeleid, en dat de 
vooruitgang wordt geconsolideerd die is 
geboekt met Verordening (EU) 2017/23932 
(de “Omnibusverordening”), aangevuld 
met het arrest van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie van 14 november 2017 
(het “witlofarrest”)3, zodat meer 
rechtszekerheid wordt geboden en de 
positie van landbouwers in de voedselketen 
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wordt verbeterd; wordt verbeterd; benadrukt dat er 
marktmaatregelen moeten worden 
geïmplementeerd die een constante relatie 
tussen de productieprijzen en 
schapprijzen waarborgen;

_________________
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
2 PB L 350 van 29.12.2017, blz. 15.
3 Arrest van het Hof van 14 november 
2017, Président de l’Autorité de la 
concurrence tegen Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

Or. ro

Amendement 45
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het van essentieel belang dat 
de bepalingen met betrekking tot unies van 
producenten en brancheorganisaties van 
Verordening (EU) nr. 1308/20131worden 
verduidelijkt, met name op het gebied van 
het mededingingsbeleid, en dat de 
vooruitgang wordt geconsolideerd die is 
geboekt met Verordening (EU) 
2017/23932(de “Omnibusverordening”), 
aangevuld met het arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie van 14 
november 2017 (het “witlofarrest”)3, zodat 
meer rechtszekerheid wordt geboden en de 
positie van landbouwers in de voedselketen 
wordt verbeterd;

2. acht het van essentieel belang dat 
de bepalingen met betrekking tot 
producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties en 
brancheorganisaties van Verordening (EU) 
nr. 1308/20131 worden verduidelijkt, met 
name op het gebied van het 
mededingingsbeleid, en dat de vooruitgang 
wordt geconsolideerd die is geboekt met 
Verordening (EU) 2017/23932 (de 
“Omnibusverordening”), aangevuld met 
het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 14 november 2017 (het 
“witlofarrest”)3, zodat meer 
rechtszekerheid wordt geboden en de 
positie van landbouwers in de voedselketen 
wordt verbeterd;

_________________ _________________
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671. 1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
2 PB L 350 van 29.12.2017, blz. 15. 2 PB L 350 van 29.12.2017, blz. 15.
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3 Arrest van het Hof van 14 november 
2017, Président de l’Autorité de la 
concurrence tegen Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

3 Arrest van het Hof van 14 november 
2017, Président de l’Autorité de la 
concurrence tegen Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

Or. en

Amendement 46
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het van essentieel belang dat 
de bepalingen met betrekking tot unies van 
producenten en brancheorganisaties van 
Verordening (EU) nr. 1308/20131worden 
verduidelijkt, met name op het gebied van 
het mededingingsbeleid, en dat de 
vooruitgang wordt geconsolideerd die is 
geboekt met Verordening (EU) 
2017/23932(de “Omnibusverordening”), 
aangevuld met het arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie van 14 
november 2017 (het “witlofarrest”)3, zodat 
meer rechtszekerheid wordt geboden en de 
positie van landbouwers in de voedselketen 
wordt verbeterd;

2. acht het van essentieel belang dat 
bij de volgende hervorming van het GLB 
de bepalingen met betrekking tot 
producentenorganisaties en hun unies, 
alsmede brancheorganisaties van 
Verordening (EU) nr. 1308/20131 worden 
verduidelijkt en aangescherpt, met name 
op het gebied van het mededingingsbeleid, 
en dat wordt voortgebouwd op de 
vooruitgang die is geboekt met 
Verordening (EU) 2017/23932 (de 
“Omnibusverordening”), zodat meer 
rechtszekerheid wordt geboden en de 
positie van landbouwers in de voedselketen 
wordt verbeterd;

_________________
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
2 PB L 350 van 29.12.2017, blz. 15.
3 Arrest van het Hof van 14 november 
2017, Président de l’Autorité de la 
concurrence tegen Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

Or. fr

Amendement 47
Carmen Avram
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met de "studie naar 
de beste manieren om 
producentenorganisaties te vormen, 
activiteiten uit te oefenen en 
ondersteuning te krijgen", waarin wordt 
onderkend dat producentenorganisaties 
en unies van producentenorganisaties van 
cruciaal belang zijn voor het creëren van 
economische, technische of sociale 
voordelen voor hun leden, met indirect 
gunstige effecten 
(concurrentiemaatstaven) voor 
landbouwers die zich niet hebben 
aangesloten, alsook met positieve externe 
effecten voor andere exploitanten in de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. en

Amendement 48
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. eist dat de bepalingen van 
verordening (EU) nr. 1308/2013 op grond 
waarvan beheersmaatregelen kunnen 
worden getroffen voor kazen, hammen en 
wijnen met een beschermde 
oorsprongsbenaming (BOB) of een 
beschermde geografische aanduiding 
(BGA) (artikelen 150, 167 en 172) worden 
uitgebreid tot alle producten met een BOB 
of een BGA om ervoor te zorgen dat vraag 
en aanbod beter op elkaar kunnen worden 
afgestemd;

Or. fr
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Amendement 49
Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het 
toepassingsgebied van de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 
(integrale-GMO-verordening) waarbij de 
invoering van regels voor de beheersing 
van het aanbod voor een beperkte periode 
wordt toegestaan, en wel voor producten 
met een beschermde oorsprongsbenaming 
(BOB) en producten met een beschermde 
geografische aanduiding (BGA), moet 
worden uitgebreid tot andere producten 
met een kwaliteitskeurmerk, teneinde een 
beter evenwicht tussen vraag en aanbod te 
creëren;

Or. en

Amendement 50
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het Hof van Justitie 
van de Europese Unie in zijn arrest van 
14 november 2017 heeft bevestigd dat het 
GLB primeert boven de 
mededingingsregels en dat de taken en 
doelstellingen van de organisaties die zijn 
gedefinieerd in het GLB zijn vrijgesteld 
van toepassing van de mededingingsregels 
en met name van artikel 101 van het 
VWEU;

Or. fr
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Amendement 51
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. eist een automatische vrijstelling 
van artikel 101 VWEU uit hoofde van 
artikel 210 van Verordening (EU) nr. 
1308/2013, op grond van het beginsel van 
noodzakelijkheid en proportionaliteit, 
zodat brancheorganisaties de hun bij 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 
toegewezen taken kunnen vervullen, om 
de doelstellingen van artikel 39 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te helpen verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 52
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat 
producentenorganisaties groot genoeg 
moeten zijn om te kunnen profiteren van 
schaalvoordelen, en is derhalve verheugd 
over de consolidatie van 
producentenorganisaties;

Or. en

Amendement 53
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 quater. verzoekt de Europese 
Commissie concreet rekening te houden 
met de voorrang die de GLB-
doelstellingen hebben op de doelstellingen 
van het mededingingsbeleid, zoals 
aangegeven door het Europees Hof van 
Justitie, door middel van een flexibelere, 
duidelijkere en voorspelbaardere 
toepassing van de mededingingsregels op 
producenten en producentenorganisaties;

Or. en

Amendement 54
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. dringt er bij de Commissie 
op aan ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van artikel 222 van de integrale-GMO-
verordening spoedig worden geactiveerd 
om ernstige marktverstoring tegen te 
gaan;

Or. fr

Amendement 55
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. dringt bij de Commissie 
aan op vrijstelling van de 
staatssteunregels van de fiscale 
bepalingen die specifiek gelden voor de 
landbouwsector die de lidstaten hebben 
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ingevoerd om landbouwers aan te 
moedigen op vrijwillige basis spaargeld 
opzij te zetten om beter bestand te zijn 
tegen de toenemende klimaatrisico's en 
economische risico's;

Or. fr

Amendement 56
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. verzoekt de Europese 
Commissie toezicht te houden op de 
wetgeving van de lidstaten inzake de 
erkenning van PO’s en UPO’s, waarmee 
belemmeringen voor erkenning worden 
weggenomen en beoogd wordt het gevaar 
van opportunistisch gedrag (zonder echte 
economische activiteiten) in te dammen;

Or. en

Amendement 57
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. verzoekt de instellingen van 
de Europese Unie landbouwcoöperaties 
en andersoortige producentenorganisaties 
een aantal noodzakelijke en duidelijke 
afwijkingen van het mededingingsrecht te 
gunnen, zodat zij kunnen bijdragen aan 
een beter inkomen voor landbouwers en 
een groter aandeel in de waardeketen;

Or. en
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Amendement 58
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. pleit ervoor 
producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties meer 
duidelijkheid te verschaffen over de 
toepassing van de mededingingsregels 
door passende richtsnoeren op te stellen 
waarmee specifieke "veilige haven”-
marktaandelen kunnen worden 
onderscheiden op basis waarvan 
vrijstellingen of afwijkingen van de 
mededingingsregels gelden; is van 
mening dat de richtsnoeren die de 
Commissie reeds bekendgemaakt heeft 
voor de sectoren olijfolie, 
akkerbouwgewassen en rundvlees moeten 
worden uitgebreid naar andere sectoren, 
dat het toepassingsgebied ervan moet 
worden verbreed en dat ze zowel 
duidelijker als doeltreffender moeten 
worden gemaakt;

Or. en

Amendement 59
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 octies. betoogt dat de Europese 
Commissie in haar hoedanigheid als 
handhaver van de mededingingsregels 
van de Europese Unie, en de nationale 
mededingingsautoriteiten soepeler moeten 
omgaan met de toepassing van artikel 101 
VWEU op overeenkomsten, praktijken en 
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onderling afgestemde gedragingen van 
producentenorganisaties, unies van 
producentenorganisaties, 
landbouwcoöperaties en consortia van 
producenten, voornamelijk met 
betrekking tot de fundamentele 
doelstelling om een concentratie van het 
aanbod te bewerkstelligen in 
overeenstemming met artikel 39 VWEU;

Or. en

Amendement 60
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden;

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4 in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting en de werking van deze richtlijn 
nauwlettend in het oog te houden; merkt op 
dat deze richtlijn een eerste stap is in de 
richting van de bescherming van 
landbouwers en de aanpak van de 
onevenwichtige machtsverhoudingen in 
de voedselvoorzieningsketen van de EU en 
daarom moet worden uitgebreid om 
gelijke tred te houden met de toekomstige 
ontwikkeling van oneerlijke 
handelspraktijken;

_________________ _________________
4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

Or. en
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Amendement 61
Sarah Wiener
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden;

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4 in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden; wijst erop dat deze 
richtlijn minimale harmonisatie beoogt en 
dat de lidstaten daarom verdere praktijken 
als oneerlijk kunnen aanmerken of 
hogere normen kunnen stellen; verzoekt 
de lidstaten doorverkoop met verlies als 
oneerlijke handelspraktijk op te nemen;

_________________ _________________
4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

Or. en

Amendement 62
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4 in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
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Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden;

Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden, maar herinnert eraan 
dat de aanpak van oneerlijke 
handelspraktijken weliswaar een 
belangrijke stap vooruit is, maar de 
oorzaak van ongelijk verdeelde 
onderhandelingsposities in de keten niet 
wegneemt;

_________________ _________________
4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

Or. en

Amendement 63
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden;

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4 in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden; benadrukt dat 
tenuitvoerlegging van de richtlijn ervoor 
zal zorgen dat onevenwichtigheden tussen 
partijen zullen verdwijnen, ongeacht hun 
omvang, en dat er een gelijk speelveld zal 
ontstaan;

_________________
4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
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voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

Or. ro

Amendement 64
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden;

3. is van mening dat de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4 in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen een belangrijke 
stap is om evenwichtige betrekkingen 
tussen de verschillende partijen in de 
voedselvoorzieningsketen te bevorderen 
en de positie van de primaire sector te 
verbeteren, en verzoekt de Commissie de 
vooruitgang bij de omzetting van deze 
richtlijn nauwlettend in het oog te houden;

_________________
4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

Or. fr

Amendement 65
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
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handelspraktijken4in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden;

handelspraktijken4 in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen; spoort de 
lidstaten aan de richtlijn onverwijld om te 
zetten en verzoekt de Commissie de 
vooruitgang bij de omzetting van deze 
richtlijn nauwlettend in het oog te houden; 
wijst erop dat de richtlijn een 
herzieningsclausule bevat die geldt voor 
vier jaar;

_________________ _________________
4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

Or. en

Amendement 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden;

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4 in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen; de vooruitgang 
bij de omzetting van deze richtlijn 
nauwlettend in het oog te houden en de 
uitwisseling van beste praktijken tussen de 
lidstaten te bevorderen;

_________________ _________________
4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

Or. en
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Amendement 67
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden;

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4 in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden, en het Parlement ervan 
op de hoogte te houden;

_________________
4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

Or. fr

Amendement 68
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken4in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting van deze richtlijn nauwlettend in 
het oog te houden;

3. is ingenomen met de goedkeuring 
van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen en verzoekt de 
Commissie de vooruitgang bij de 
omzetting en de passende 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
nauwlettend in het oog te houden;

_________________
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4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen (PB L 111 van 
25.4.2019, blz. 59).

Or. en

Amendement 69
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is verheugd over de bepalingen 
van artikel 6, lid 2, onder c), van 
Verordening (EU) 2017/2393 2 (de 
"Omnibusverordening") die erop gericht 
zijn de lidstaten te helpen kwesties inzake 
dubbele maatstaven op te lossen met 
betrekking tot bijvoorbeeld 
landbouwproducten; dringt er bij de 
Commissie op aan een verordening te 
overwegen die op Europees niveau geldt 
waarmee een register wordt ingevoerd 
voor alle producten die op de Europese 
markt worden verkocht, zodat producten 
die met de zelfde naam en verpakking op 
de markt worden gebracht een uniek 
karakter krijgen; registratie zou moeten 
worden voltooid via een eigen verklaring 
door de economische partij die het 
product als eerste op de EU-markt brengt 
en moet, in het geval van voedsel, de 
informatie bevatten die op het etiket uit 
hoofde van Verordening (EU) 1169/2011 
staat vermeld; de maatregel moet ook 
gelden voor producten uit derde landen 
die op de interne markt worden verkocht; 
op deze manier zullen Europese 
consumenten permanent snel toegang 
hebben tot een database waarop de 
kenmerken van het product dat zij willen 
aanschaffen staat vermeld, waardoor 
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gewaarborgd wordt dat zij over de feiten 
beschikken alvorens over te gaan tot 
aanschaf en dat de mededinging niet zal 
worden verstoord door handelspraktijken 
op basis van dubbele maatstaven;

Or. ro

Amendement 70
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat er oneerlijke 
concurrentie ontstaat voor Europese 
producenten als producten uit derde 
landen waarvoor niet dezelfde sociale 
normen en gezondheids-, arbeids- en 
milieunormen gehanteerd worden op de 
Europese markt terechtkomen; pleit 
daarom in het kader van lopende en 
toekomstige handelsbesprekingen, 
waaronder met de Mercosur-landen, voor 
de bescherming van kwetsbare sectoren 
en voor de systematische toepassing van 
de beginselen van wederkerigheid en 
conformiteit op landbouwproducten; 
verzoekt de Commissie de gevolgen van de 
Mercosur-handelsovereenkomst voor alle 
kwetsbare landbouwsectoren in de EU te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 71
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt echter dat het 
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toepassingsgebied van de richtlijn inzake 
oneerlijke handelspraktijken in de 
voedselvoorzieningsketen niet alle 
leveranciers dekt, door die bedrijven uit te 
sluiten die geen kmo-bedrijven zijn, en 
betreurt ook dat verkoop met verlies niet 
op de lijst van praktijken staat die op 
Europees niveau zijn verboden;

Or. fr

Amendement 72
Martin Buschmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het huidige 
productiemodel de mate van concentratie 
van de voedselvoorzieningsketen in de 
agrovoedingssector rap doet toenemen en 
het industriële voedsel- en 
landbouwmodel versterkt, wat ten koste 
gaat van maatschappelijke behoeften en 
ecologische duurzaamheid;

Or. en

Amendement 73
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de richtlijn inzake 
oneerlijke handelspraktijken in de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen 
een welkome eerste stap is om billijke 
verhoudingen tussen exploitanten in de 
keten te garanderen;

Or. en



PE644.893v01-00 42/71 AM\1194588NL.docx

NL

Amendement 74
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. eist dat de rol van 
brancheorganisaties wordt versterkt om 
evenwichtigere verhoudingen in de 
voedselvoorzieningsketen te bevorderen 
en steunt de uitbreiding van de 
clausule betreffende waardeverdeling 
zodat alle partijen eronder vallen en niet 
alleen de eerste koper, in 
overeenstemming met het ontwerpverslag 
dat in april 2019 is aangenomen in de 
Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling over de nieuwe 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten als 
onderdeel van de volgende GLB-
hervorming;

Or. fr

Amendement 75
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is verheugd over het succes 
van de beheermaatregelen voor het 
aanbod van kazen en ham die zijn 
ingevoerd op verzoek van de 
producentenorganisaties, 
brancheorganisaties en unies ervan als 
bedoeld in Verordening 1151/2012, na de 
GLB-hervorming van 2013, en dringt er 
op aan dat deze worden uitgebreid naar 
alle producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
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geografische aanduiding, in 
overeenstemming met het in april 2019 in 
de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling aangenomen 
ontwerpverslag over de nieuwe 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten;

Or. fr

Amendement 76
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie werk te 
maken van een grondige analyse over de 
omvang en het effect van inkoopallianties 
op de economische werking van de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen;

4. verzoekt de Commissie werk te 
maken van een grondige analyse over de 
omvang en het effect van inkoopallianties 
op de economische werking van de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen; is 
in dit verband van mening dat de snelle 
concentratie van de detailhandelssector 
op nationaal niveau en de allianties 
tussen grootschalige detailhandelaren op 
Europees en internationaal niveau 
kunnen leiden tot bezorgdheid over 
mogelijke strategische allianties, 
verminderde concurrentie en geringere 
marges voor investeringen en innovaties 
in de voedselvoorzieningsketen;

Or. fr

Amendement 77
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie werk te 
maken van een grondige analyse over de 

4. onderkent de rol die 
inkoopallianties kunnen spelen bij de 
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omvang en het effect van inkoopallianties 
op de economische werking van de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen;

totstandbrenging van meer economische 
efficiëntie in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen; benadrukt 
echter dat er vanwege het huidige gebrek 
aan informatie geen evaluatie kan worden 
uitgevoerd van de economische effecten 
van dergelijke inkoopallianties op de 
werking van de voorzieningsketen; 
verzoekt de Commissie werk te maken van 
een grondige analyse over de omvang en 
het effect van inkoopallianties op de 
economische werking van de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen;

Or. en

Amendement 78
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie werk te 
maken van een grondige analyse over de 
omvang en het effect van inkoopallianties 
op de economische werking van de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen;

4. verzoekt de Commissie werk te 
maken van een grondige analyse over de 
omvang en het effect van inkoopallianties 
op de economische werking van de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen, 
en met name hun mogelijke invloed op 
producenten;

Or. ro

Amendement 79
Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie werk te 
maken van een grondige analyse over de 
omvang en het effect van inkoopallianties 
op de economische werking van de 

4. verzoekt de Commissie werk te 
maken van een grondige analyse over de 
omvang en het effect van inkoopallianties 
op de economische werking van de 
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landbouw- en voedselvoorzieningsketen; landbouw- en voedselvoorzieningsketen, 
met name met betrekking tot landbouwers 
en veetelers en kmo-bedrijven;

Or. es

Amendement 80
Sarah Wiener
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie werk te 
maken van een grondige analyse over de 
omvang en het effect van inkoopallianties 
op de economische werking van de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen;

4. verzoekt de Commissie werk te 
blijven maken van haar grondige analyse 
over de omvang en het effect van 
inkoopallianties op de economische 
werking van de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen, waarbij in het 
bijzonder rekening moet worden 
gehouden met de effecten op kleine 
leveranciers;

Or. en

Amendement 81
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het 
mededingingsbeleid gericht is op het 
welzijn van de consument en dat het 
welzijn van de consument gericht is op 
innovatie, kwaliteit, variatie en prijs; heeft 
echter het idee dat de handhaving van het 
mededingingsrecht alleen gericht is op 
prijzen en niet kan worden gebruikt voor 
de nieuwe tussenpersonen (online- en 
offlineplatforms), hun tweeledige rol en 
het effect van hun praktijken op 
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innovatie, kwaliteit en variatie; 
constateert dat er in andere sectoren, 
zoals kruidenierswinkels 
(offlinesupermarkten), waarin een 
dominante machtspositie lijkt te 
ontbreken, inderdaad jarenlang sprake is 
geweest van problemen vanwege deze 
tweeledige rol en soortgelijke praktijken, 
zonder dat dit afgestraft werd; verzoekt de 
Commissie het mededingingsbeleid 
opnieuw te beoordelen en de bestaande 
lacunes in kaart te brengen;

Or. en

Amendement 82
Sarah Wiener
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. uit zijn bezorgdheid over de 
onhoudbare neerwaartse druk op de 
prijzen van landbouwbedrijven als gevolg 
van de buitensporige macht van de 
verwerkers en afnemers stroomafwaarts 
in de landbouwvoorzieningsketen; spoort 
de Commissie aan haar aanpak bij de 
beoordeling van het misbruik van 
dominante marktposities te herzien, onder 
meer in gevallen waarin sprake is van 
onhoudbare neerwaartse druk op de 
prijzen van landbouwbedrijven, ongeacht 
of deze resulteren in hogere 
consumentenprijzen; is van mening dat 
een groter consumentenbelang onder 
andere bestaat uit steun voor billijke 
inkomens voor landbouwers door hun 
eerlijke aandeel in de waarde van de 
voedselvoorzieningsketen veilig te stellen, 
om te zorgen voor een economisch en 
ecologisch duurzame landbouwsector;

Or. en
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Amendement 83
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt erop aan dat er meer 
duidelijkheid wordt verschaft aan de PO's 
en de UPO's met betrekking tot de 
toepassing van de mededingingsregels, 
met passende richtsnoeren en 
vrijstellingen van mededingingsregels, en 
dringt er, met dat voor ogen, bij de 
Commissie op aan het toepassingsgebied 
van de richtsnoeren voor olijfolie, 
landbouwproducten en rundvlees uit te 
breiden tot andere sectoren;

Or. fr

Amendement 84
Martin Buschmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de landbouw 
vanwege zijn specifieke aard en lange 
productiecycli niet kan worden vergeleken 
met enige andere activiteit wat betreft de 
flexibiliteit van het aanbod, en dat de 
marktlogica dus ook niet op dezelfde wijze 
kan worden toegepast op de 
landbouwsector als op andere sectoren;

Or. en

Amendement 85
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie een dialoog 
op gang te brengen met alle 
belanghebbenden over de werking van de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen, 
en het mededingingsbeleid van de EU aan 
te passen aan de meest recente 
ontwikkelingen in het handelsklimaat;

Or. en

Amendement 86
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt hoe belangrijk het is de 
hele agrovoedingsketen van boer tot bord 
te versterken, met name de controles op de 
invoer van dieren en producten uit derde 
landen;

Or. hr

Amendement 87
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is ingenomen met de publicatie 
van Verordening (EU) 2019/1150 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2019 ter bevordering van billijkheid 
en transparantie voor zakelijke gebruikers 
van onlinetussenhandelsdiensten, en met 
het door de Europese Commissie gestarte 
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formele antitrustonderzoek om na te gaan 
of het gebruik door Amazon van gevoelige 
gegevens van onafhankelijke 
detailhandelaars die hun producten op 
Amazon verkopen in strijd is met de 
mededingingsregels van de EU; merkt op 
dat Amazon een tweeledige rol heeft als 
platform: i) het verkopen van producten 
op zijn website als detailhandelaar, en ii) 
het bieden van een marktplaats waar 
onafhankelijke verkopers rechtstreeks 
producten aan consumenten kunnen 
verkopen; benadrukt dat het voorbeeld 
van het veronderstelde misbruik van deze 
dubbelrol alle leveranciers, ook van 
agrovoedingsmiddelen, die zaken doen 
met Europese supermarktplatforms 
bekend in de oren zal klinken, maar dat 
de situatie bij offlinesupermarkten nog 
veel erger is aangezien zij zowel de prijzen 
van hun eigen merken als die van derden 
bepalen; benadrukt dat verticale 
integratie en een gedifferentieerde 
(discriminerende) behandeling in het 
segment van offlinesupermarkten de 
concurrentie op de markt kunnen 
verstoren;

Or. en

Amendement 88
Sarah Wiener
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat de 
productiekosten volledig in aanmerking 
moeten worden genomen bij het 
overeenkomen van prijzen in contracten 
tussen producenten en 
detailhandelaren/verwerkers, en dat de 
prijzen ook een billijke vergoeding voor de 
landbouwers moeten omvatten; benadrukt 
dat er meer markttransparantie nodig is 
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om bij te dragen tot een eerlijkere 
doorrekening van de prijzen in de hele 
voorzieningsketen; verzoekt de Commissie 
de gegevens van de 
marktwaarnemingspost over volumes, 
prijzen en marges te verbeteren, met name 
in de biologische sector; verzoekt de 
Commissie indicatoren te ontwikkelen 
voor productiekosten en -marges, om als 
referentiepunt te dienen in contracten 
zodat er meer rekening wordt gehouden 
met de productiekosten en salarissen; 
verzoekt de Commissie te zorgen voor 
duidelijke richtsnoeren voor 
waardeverdeling in de hele 
voorzieningsketen, zodat de doorrekening 
van de prijzen voor zowel de consument 
als voor de producent op een billijk niveau 
geschiedt;

Or. en

Amendement 89
Martin Buschmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat levensmiddelen niet 
als handelswaar mogen worden 
beschouwd, waarvan de waarde meestal 
wordt bepaald door speculatie op de 
marktprijzen;

Or. en

Amendement 90
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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4 quater. verzoekt de Commissie 
speciale aandacht te besteden aan deze 
dubbelrol in de offlinewereld 
(supermarktplatforms), in dezelfde mate 
als zij dat deed in de onlinewereld, 
aangezien het bijkomende probleem met 
de soevereiniteit van offlinesupermarkten 
is dat zij mogelijk acties ondernemen die 
hun eigen belangen en niet 
noodzakelijkerwijs die van hun klanten 
dienen; vindt het met name zorgwekkend 
dat offlinesupermarkten vanwege hun 
soevereiniteit opzettelijk schade kunnen 
toebrengen aan de waarde van een merk, 
de productkeuze kunnen beperken, 
kunnen afdingen op de kwaliteit van hun 
eigen merken, de vergelijkbaarheid van de 
prijzen en innovatie kunnen beperken en 
prijzen kunnen manipuleren om 
prijsstructuren van bepaalde 
productcategorieën in hun voordeel te 
verstoren; benadrukt dat de Commissie en 
de mededingingsautoriteiten een cruciale 
rol moeten spelen om erop toe te zien dat 
dergelijke situaties zich niet voordoen; 
constateert dat economen de afgelopen 
jaren voortdurend hebben gewezen op de 
aanwezigheid van een risicodrempel of 
kantelpunt waarboven het marktaandeel 
van eigen merken van 
offlinesupermarkten in een 
productcategorie de nu nog positieve 
effecten kan doen omslaan in negatieve 
effecten voor het concurrentievermogen 
van het industriële systeem van de 
agrovoedingssector in de EU, zowel voor 
consumenten als voor de samenleving als 
geheel;

Or. en

Amendement 91
Martin Buschmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt dat de 
mondialisering van de 
voedselvoorzieningsketen niet ten goede 
komt aan primaire producenten; wijst 
erop dat handelsovereenkomsten, zoals 
tussen de EU en de Mercosur, de 
landbouwsector in de EU verder zullen 
ondermijnen en aan de concurrentie 
zullen blootstellen, die in het algemeen 
niet voldoet aan de sociale, milieu- en 
dierenwelzijnsnormen van de EU, met 
ernstige gevolgen voor het gelijke 
speelveld voor de producenten in de EU 
en toenemende bezorgdheid onder 
consumenten in de hele EU;

Or. en

Amendement 92
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jan Huitema

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren; herhaalt zijn 
standpunt dat de Commissie algemene 
richtsnoeren moet opstellen om te 
verduidelijken onder welke voorwaarden 
de particuliere sector zijn krachten kan 
bundelen om tot overeenstemming te 
komen over de collectieve verhoging van 
de duurzaamheid in een sector zonder het 
mededingingsrecht te schenden; is van 
mening dat dergelijke richtsnoeren met 
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name relevant zijn voor de 
landbouwsector vanwege de milieu-
uitdagingen waaraan het hoofd moet 
worden geboden en de 
duurzaamheidseisen waaraan moet 
worden voldaan;

Or. en

Amendement 93
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden voor 
producenten en nationale 
mededingingsautoriteiten te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, waarbij wordt 
ingezien dat 
duurzaamheidsovereenkomsten bijdragen 
aan de verbetering van de productie 
terwijl ook de maatschappij als geheel en 
consumenten daarvan profiteren, en 
verder wordt stilgestaan bij het agrarische 
karakter van de producten in kwestie en 
bij het feit dat primaire producenten een 
billijke vergoeding moeten ontvangen 
voor de extra kosten die komen kijken bij 
extrastatutaire 
duurzaamheidsovereenkomsten, met name 
in het kader van de hervorming van het 
GLB en de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

Or. en
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Amendement 94
Sarah Wiener
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en dat het 
mededingingsbeleid de waarde van 
collectieve goederen beter moet integreren 
in de prijsstelling van levensmiddelen; 
dringt erop aan dat in het 
mededingingsbeleid van de EU rekening 
wordt gehouden met 
consumentenbelangen in bredere zin, en 
niet alleen met de prijsfactor; verzoekt de 
Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

Or. en

Amendement 95
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 

5. merkt op dat de vraag van het 
publiek naar duurzamere voedselsystemen 
geen gelijke tred houdt met de capaciteit 
van de voedselvoorzieningsketen om 
landbouwers duurzame prijzen/inkomens 
te bieden, een kwestie die moet worden 
aangepakt in de "van boer tot bord”-
strategie (F2F); verzoekt de Commissie de 
voorwaarden te verduidelijken waaronder 
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groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

duurzame overeenkomsten kunnen worden 
vrijgesteld van het mededingingsrecht, met 
name in het kader van de huidige 
herziening van de horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

Or. en

Amendement 96
Martin Buschmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
eerlijkere en duurzamere voedselsystemen, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
sociale, milieu- en 
dierenwelzijnsbezwaren en met de vraag 
van consumenten naar duurzamere 
levensmiddelen, en verzoekt de Commissie 
de voorwaarden te verduidelijken 
waaronder duurzame overeenkomsten 
kunnen worden vrijgesteld van het 
mededingingsrecht, met name in het kader 
van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

Or. en

Amendement 97
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
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duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren; dringt er op 
aan om bij de berekening van de prijzen 
ook rekening te houden met kwaliteit, 
innovatie en sociale impact;

Or. ro

Amendement 98
Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden 
vrijgesteld van het mededingingsrecht, met 
name in het kader van de huidige 
herziening van de horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder overeenkomsten 
tussen partijen van dezelfde sector als 
duurzaam kunnen worden beschouwd 
waardoor zij kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

Or. es

Amendement 99
Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder horizontale 
overeenkomsten die gericht zijn op de 
verbetering van de duurzaamheid van de 
voorzieningsketen kunnen worden 
vrijgesteld van het mededingingsrecht, met 
name in het kader van de huidige 
herziening van de horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

Or. en

Amendement 100
Jan Huitema

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden voor 
producenten en nationale autoriteiten te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

Or. en

Amendement 101
Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
verduidelijken waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

5. is van mening dat moet worden 
ingegaan op de vraag van het publiek naar 
duurzamere voedselsystemen en verzoekt 
de Commissie de voorwaarden te 
definiëren waaronder duurzame 
overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld 
van het mededingingsrecht, met name in 
het kader van de huidige herziening van de 
horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de 
bijbehorende richtsnoeren;

Or. pl

Amendement 102
Bronis Ropė

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

wijst erop dat de grote verschillen in 
rechtstreekse betalingen initiatieven van 
duurzame landbouwers voor klimaat en 
milieu voorkomen en de mededinging in 
de EU verstoren;

Or. lt

Amendement 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat Europese 
landbouwers moeten voldoen aan 
productiemethodes, -normen, 
traceerbaarheidsregels en 
duurzaamheidsdoelstellingen, terwijl hun 



AM\1194588NL.docx 59/71 PE644.893v01-00

NL

producten moeten concurreren met de 
stijgende productie van producenten in 
derde landen die zich niet hoeven te 
houden aan die methodes, normen, 
traceerbaarheid en doelstellingen;  wijst 
erop dat het overduidelijk is dat alle 
vrijhandelsakkoorden die de EU sluit met 
derde landen ongunstig zijn voor 
Europese producenten en dat het 
mededingingsrecht daar rekening mee 
zou moeten houden ten einde deze 
oneerlijke concurrentie tegen te gaan;

Or. fr

Amendement 104
Sarah Wiener
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont dat het begrip 
"eerlijke prijs" niet moet worden opgevat 
als de laagst mogelijke prijs voor de 
consument, maar een redelijke prijs moet 
zijn die een correcte beloning voor alle 
actoren in de voedselvoorzieningsketen 
mogelijk maakt; is van mening dat als alle 
aandacht uitgaat naar een zo laag 
mogelijke prijs voor de consument, er niet 
wordt stilgestaan bij de negatieve externe 
effecten die verband houden met bepaalde 
productievormen; benadrukt dat 
consumenten ook andere belangen 
hebben dan alleen lage prijzen, zoals de 
kwaliteit en voedingswaarde van voedsel, 
dierenwelzijnsnormen, ecologische 
duurzaamheid en initiatieven ter 
bestrijding van antimicrobiële resistentie;

Or. en

Amendement 105
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Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat 
overheidsfinanciering essentieel is om de 
uitrol van breedbandnetwerken in 
landelijke en afgelegen gebieden te 
waarborgen; verzoekt de Commissie de 
besluitvormers in de publieke sector te 
stimuleren en te ondersteunen om de 
mogelijkheden van overheidssteun op 
basis van de "breedbandrichtsnoeren" 
beter te onderzoeken teneinde de uitrol 
van breedbandinfrastructuur sneller en 
gemakkelijker te maken en ervoor te 
zorgen dat de plattelandsgebieden niet 
achterblijven;

Or. en

Amendement 106
Martin Buschmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. pleit voor een overgang van het 
huidige geïndustrialiseerde en op de 
export gerichte agrovoedingssysteem 
waarbij primaire producenten blootgesteld 
zijn aan geopolitieke gebeurtenissen 
waarover zij geen controle hebben, naar 
een systeem waarbij de voorkeur uitgaat 
naar de lokale productie van kwalitatief 
hoogwaardige plantaardige 
levensmiddelen, korte toeleveringsketens 
en strenge dierenwelzijnsnormen teneinde 
bij te dragen tot de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

Or. en
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Amendement 107
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het gelijke speelveld 
voor Europese landbouwers wordt 
ondermijnd door oneerlijke concurrentie 
in het geval van rechtenvrije invoer van 
producten die geproduceerd zijn met 
lagere regelgevingsstandaarden op het 
gebied van dierenwelzijn, milieu en 
sociale normen, en verzoekt de Commissie 
in handelsbesprekingen niet toe te geven 
aan rechtenvrije invoercontingenten die 
het gelijke speelveld voor Europese 
landbouwers ondermijnen;

Or. en

Amendement 108
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de "van boer tot 
bord"-strategie en het EU-
mededingingsrecht gewag moeten maken 
van de belangrijke bijdrage die primaire 
producenten leveren aan de voorziening 
van hoogwaardige levensmiddelen en de 
verstrekking van collectieve goederen aan 
de samenleving, waarvoor zij momenteel 
niet voldoende worden beloond;

Or. en

Amendement 109
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Sarah Wiener
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat er ingrijpende 
horizontale en verticale 
herstructureringen hebben 
plaatsgevonden, die tot een nog grotere 
consolidatie hebben geleid in de sowieso 
al geconcentreerde sectoren van zaaigoed, 
agrochemicaliën, meststoffen, 
dierengenetica en landbouwmachines, en 
in de verwerkingsindustrie en 
detailhandel; verzoekt de Commissie bij 
de beoordeling van fusies in deze sectoren 
rekening te houden met andere effecten 
dan alleen consumentenprijzen; 
benadrukt dat de belangen van 
landbouwers, burgers en het milieu in de 
EU beschermd worden door een 
uitgebreide en holistische beoordeling van 
de gevolgen voor landbouwbedrĳven van 
fusies en overnames bij leveranciers van 
agrarische productiemiddelen, met 
inbegrip van producenten van 
gewasbeschermingsmiddelen;

Or. en

Amendement 110
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie iedere 
toename van de leveranties aan de 
belangrijke Europese detailhandelaren uit 
derde landen nauwlettend in de gaten te 
houden, om na te gaan of deze leveranties 
niet gedaan worden om het door de 
Europese producenten gevoerde 
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prijsbeleid - met name in de context van 
producentenorganisaties - te verstoren;

Or. fr

Amendement 111
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderkent de rol die 
brancheorganisaties in de keten spelen als 
platforms voor dialoog, onderzoek en 
ontwikkeling, beste praktijken en 
markttransparantie;

Or. en

Amendement 112
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. merkt op dat in de F2F-strategie 
rekening moet worden gehouden met de 
gevolgen van de klimaatverandering voor 
het functioneren en de duurzaamheid van 
de voedselvoorzieningsketen en de 
voedselzekerheid;

Or. en

Amendement 113
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 quater. betreurt dat de toename 
van het aantal handelsovereenkomsten 
met derde landen die zich niet houden aan 
de EU-normen de Commissie ertoe aanzet 
de maximumgehalten aan residuen in 
ingevoerde producten continu te herzien 
zodat zij voldoen aan de normen die 
worden gehanteerd in de derde landen, in 
plaats van de betreffende producten te 
blokkeren;

Or. fr

Amendement 114
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. acht het van essentieel belang dat 
DG AGRI alle bevoegdheden op het 
gebied van staatssteun ter bevordering van 
de ontwikkeling van de landbouw- en de 
bosbouwsector en van plattelandsgebieden 
behoudt, zodat de deskundigheid die nodig 
is om rekening te houden met de specifieke 
aard van deze sectoren gewaarborgd blijft, 
evenals de volledige samenhang en 
overeenstemming met het GLB.

6. acht het van essentieel belang dat 
DG AGRI alle bevoegdheden in verband 
met de toepassing van de artikelen 209 en 
210 van Verordening (EU) 1308/2013 en 
op het gebied van staatssteun ter 
bevordering van de ontwikkeling van de 
landbouw- en de bosbouwsector en van 
plattelandsgebieden behoudt, zodat de 
deskundigheid die nodig is om rekening te 
houden met de specifieke aard van deze 
sectoren gewaarborgd blijft, evenals de 
volledige samenhang met de doelstellingen 
en de steun die geboden wordt in het 
kader van het GLB en daarmee in 
overeenstemming is.

Or. fr

Amendement 115
Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. acht het van essentieel belang dat 
DG AGRI alle bevoegdheden op het 
gebied van staatssteun ter bevordering van 
de ontwikkeling van de landbouw- en de 
bosbouwsector en van plattelandsgebieden 
behoudt, zodat de deskundigheid die nodig 
is om rekening te houden met de 
specifieke aard van deze sectoren 
gewaarborgd blijft, evenals de volledige 
samenhang en overeenstemming met het 
GLB.

6. acht het van essentieel belang dat 
DG AGRI alle bevoegdheden op het 
gebied van staatssteun ter bevordering van 
de ontwikkeling van de landbouw- en de 
bosbouwsector en van plattelandsgebieden 
behoudt, om alle zaken op dit gebied op 
deskundige wijze te coördineren, met 
name op het gebied van het GLB, wat 
noodzakelijk is gezien de specifieke aard 
van deze sectoren, evenals de noodzaak 
van volledige samenhang met en naleving 
van het GLB.

Or. pl

Amendement 116
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

is bezorgd over het cumulatieve effect van 
vrijhandelsovereenkomsten op de 
agrovoedingssector van de EU; vraagt 
zich in dit verband af of 
vrijhandelsovereenkomsten de 
agrovoedingsproducenten in de EU een 
concurrentienadeel bezorgen, gezien de 
afwijkende productienormen in derde 
landen en de prijsverschillen als gevolg 
daarvan;

Or. en

Amendement 117
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – alinea 1 (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

merkt op dat de Europese Green Deal 
moet zorgen voor samenhang tussen het 
landbouw-, klimaat-, milieu- en 
handelsbeleid;

Or. en

Amendement 118
Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie de 
toepassing van artikel 209 van 
Verordening (EU) 1308/2013 over de 
integrale-GMO-verordening te evalueren, 
met name ten aanzien van de 
vrijstellingen op de mededingingsregels 
die worden verleend voor bepaalde 
overeenkomsten en praktijken van 
landbouwers in unies, om de betrokkenen 
meer duidelijkheid en meer 
rechtszekerheid te verschaffen bij de 
toepassing van dit artikel, en de 
Commissie meer flexibiliteit toe te staan 
bij de toepassing van dit artikel.

Or. es

Amendement 119
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jan Huitema

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ingenomen met het voorstel voor 
het programma voor de interne markt, en 
meer in het bijzonder met de acties voor 
de voedselketen die in het kader van het 
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voorgestelde programma worden 
ondersteund, zoals veterinaire en 
fytosanitaire maatregelen om de crises op 
het vlak van dieren- en plantengezondheid 
te bezweren; dringt er bij de Raad en het 
Parlement op aan de onderhandelingen 
snel af te ronden en de verordening aan te 
nemen;

Or. en

Amendement 120
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderstreept hoe belangrijk het is 
tijdig conclusies te trekken over de twee 
voorstellen voor overgangsverordeningen 
die door de Commissie zijn ingediend, om 
vertragingen en complicaties die tot 
instabiliteit van de markt kunnen leiden te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 121
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is ingenomen met de 
lopende geschiktheidscontrole van het 
pakket voor de modernisering van het 
staatssteunbeleid van 2012 en meer in het 
bijzonder met de lopende herziening van 
de groepsvrijstellingsverordening voor de 
landbouw (GVVL) en de richtsnoeren van 
de Europese Unie voor staatssteun in de 
landbouw- en de bosbouwsector, die niet 
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langer van toepassing zullen zijn op 31 
december 2020;

Or. en

Amendement 122
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. is verheugd over de 
voltooiing van de herziening van de de-
minimisverordening inzake de landbouw; 
wijst erop dat de verhoging van het 
maximale steunbedrag per individuele 
onderneming en van het nationale 
maximum in combinatie met de 
toepassing van een sectoraal plafond 
landbouwbedrijven zal helpen het hoofd te 
bieden aan de klimaatuitdagingen en 
tegelijkertijd marktverstoringen zal 
voorkomen;

Or. en

Amendement 123
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. acht het van essentieel 
belang dat de Commissie haar 
gedetailleerde monitoring van de EU-
markt voor pesticiden, zaden en 
plantenkenmerken voortzet, en daarnaast 
het effect van digitalisering op de 
landbouwsector monitort;

Or. en
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Amendement 124
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. is verheugd over de 
publicatie van het verslag van de 
Commissie over de toepassing van de 
mededingingsregels in de 
landbouwsector; wijst erop dat in de 
landbouwsector een aanzienlijk deel van 
de inbreuken op het mededingingsrecht 
wordt veroorzaakt door verwerkers van 
landbouwproducten, terwijl de meeste 
klachten afkomstig zijn van landbouwers; 
pleit voor doeltreffend toezicht door de 
Commissie op de bedrijven die actief zijn 
in de voedselverwerkende industrie;

Or. en

Amendement 125
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 octies. herhaalt de oproep dat de 
Commissie een verduidelijking moet 
geven van het toepassingsgebied van de 
algemene afwijking voor de landbouw van 
het mededingingsrecht, zoals vervat in 
artikel 209 van de GMO-verordening;

Or. en

Amendement 126
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret



PE644.893v01-00 70/71 AM\1194588NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 nonies. vestigt de aandacht op de 
toenemende protesten van landbouwers, 
die worden georganiseerd naar aanleiding 
van de bezorgdheid over de gevolgen van 
de invoering van strengere milieu- en 
dierenwelzijnsnormen op EU-niveau, in 
combinatie met de voorgestelde 
bezuinigingen op de GLB-begroting; 
merkt op dat het effect van 
handelsovereenkomsten op de 
landbouwsector ook een bron van zorg is 
voor deze landbouwers, en verzoekt de 
Commissie zo spoedig mogelijk haar 
meest recente verslag over het 
cumulatieve effect van lopende en 
toekomstige handelsovereenkomsten te 
presenteren;

Or. en

Amendement 127
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 decies. dringt er bij de Commissie 
op aan op EU-niveau een permanent 
informatieplatform op te zetten over 
instrumenten voor risicobeheersing om 
landbouwers te helpen om te gaan met de 
onzekerheid van het klimaat, 
marktschommelingen en andere risico's, 
en waar belanghebbenden beste 
praktijken kunnen uitwisselen, zoals 
meegedeeld in haar mededeling van 
november 2017 over de toekomst van 
voeding en landbouw;

Or. en
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Amendement 128
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 undecies. dringt er bij de Commissie 
op aan snel werk te maken van de "van 
boer tot bord"-strategie die bedoeld is om 
tot een volledig duurzame 
voedselvoorzieningsketen te komen; merkt 
op dat een dergelijke strategie een 
coherente aanpak vereist die alle 
beleidsmaatregelen van de EU omvat; 
wijst er in dit verband op dat het 
waarborgen van eerlijke concurrentie en 
van een gelijk speelveld voor alle 
bedrijven essentieel is om startende 
ondernemingen in de voedingssector met 
succes te promoten en de economische 
doelstellingen te halen;

Or. en

Amendement 129
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 duodecies. verzoekt de Commissie een 
transparante analyse uit te voeren van de 
gevolgen van alle verschillende vormen 
van nationale en EU-steun in de 
agrovoedingssector voor de goede en 
eerlijke werking van de interne markt;

Or. en


