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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) 
nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, 
(EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de 
etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde 
wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op 
landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) 
nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0394),

– gezien artikel 294, lid 2 en artikel 43, lid 2, artikel 114, lid 118, eerste alinea, en 
artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C8-0246/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van ...2,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de 
adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 
begrotingscontrole, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0000/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C … van …, blz. …/Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
2 PB C … van …, blz. …/Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Aangezien de structuren van de 
landbouwbedrijven binnen een lidstaat 
aanzienlijk kunnen verschillen en de 
omvang van de bedrijven ook van regio tot 
regio kan verschillen, moeten de lidstaten 
het begrip bedrijf op regionaal niveau 
kunnen beperken in het kader van de 
vergunningenstelsel voor aanplant, om 
rekening te houden met de specifieke 
behoeften van de verschillende regio's in 
het kader van de vergunningenstelsel voor 
nieuwe aanplant.

Or. fr

Motivering

De definitie van het begrip landbouwbedrijf moet aan de wijnbouw worden aangepast. 
Momenteel wordt een landbouwbedrijf in Verordening (EU) nr. 1307/2013 gedefinieerd als 
alle percelen die door eenzelfde rechtspersoon op het gehele grondgebied van de lidstaat 
worden geëxploiteerd. Deze definitie is noch geschikt, noch samenhangend met een regionale 
aanpak van het beheer van het productiepotentieel in de wijnbouw.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De definitie van 
oorsprongsbenaming moet in 
overeenstemming worden gebracht met de 
definitie in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom12 ("TRIPS-overeenkomst"), die 
bij Besluit 94/800/EG van de Raad13 is 
goedgekeurd, met name met artikel 22, lid 
1, daarvan, in die zin dat de naam moet 
aangeven dat het product zijn oorsprong 
heeft in een bepaalde regio of een 

Schrappen
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bepaalde plaats.

__________________

12 Multilaterale handelsbesprekingen in 
het kader van de Uruguayronde (1986-
1994) – Bijlage 1 – Bijlage 1C –
Overeenkomst inzake de handelsaspecten 
van de intellectuele eigendom (WTO) (PB 
L 336 van 23.12.1994, blz. 214).

13 Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 
december 1994 betreffende de sluiting, 
namens de Europese Gemeenschap voor 
wat betreft de onder haar bevoegdheid 
vallende aangelegenheden, van de uit de 
multilaterale handelsbesprekingen in het 
kader van de Uruguayronde (1986-1994) 
voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 
van 23.12.1994, blz. 1).

Or. fr

Motivering

Aangezien we de in de Overeenkomst van Lissabon vastgelegde definitie van 
oorsprongsbenaming hebben behouden, is deze overweging niet langer passend omdat deze 
verwijst naar een andere definitie van oorsprongsbenaming, zoals die is opgenomen in de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-
overeenkomst).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Gelet op de steeds toenemende 
vraag van consumenten naar innovatieve 
wijnbouwproducten met een lager 
effectief alcoholgehalte dan het minimale 
alcoholgehalte dat is vastgesteld voor de 
wijncategorieën in deel II van bijlage VII 
bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, 
moeten dergelijke innovatieve 
wijnbouwproducten ook in de Unie 
kunnen worden geproduceerd.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

De invoering van deze nieuwe categorie alcoholvrije wijnen beantwoordt niet aan de definitie 
van wijn, zoals die is opgenomen in deel II van bijlage VII bij de GMO-verordening. Aan 
gedealcoholiseerde wijnen moeten aroma's worden toegevoegd ter compensatie voor het 
verlies van alcohol. Daarnaast worden ze gelijkgesteld met industriële producten. Deze 
producten op basis van wijn kunnen niet onder de regels van de GMO vallen, maar wel onder 
Verordening (EU) nr. 251/2014 inzake gearomatiseerde wijnbouwproducten.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Er moeten definities worden 
vastgesteld voor alcoholvrije 
wijnbouwproducten en voor 
wijnbouwproducten met verlaagd 
alcoholgehalte. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met de definities in de 
volgende resoluties van de Internationale 
Organisatie voor Wijnbouw en 
Wijnbereiding (OIV): OIV-ECO 433-2012 
(Door gedeeltelijke dealcoholisatie van 
wijn verkregen dranken) en OIV-ECO 
523-2016 (Wijn waarvan het 
alcoholgehalte is gewijzigd middels 
dealcoholisatie).

Schrappen

Or. fr

Motivering

De invoering van deze nieuwe categorie alcoholvrije wijnen beantwoordt niet aan de definitie 
van wijn, zoals die is opgenomen in deel II van bijlage VII bij de GMO-verordening. Aan 
gedealcoholiseerde wijnen moeten aroma's worden toegevoegd ter compensatie voor het 
verlies van alcohol. Daarnaast worden ze gelijkgesteld met industriële producten. Deze 
producten op basis van wijn kunnen niet onder de regels van de GMO vallen, maar wel onder 
Verordening (EU) nr. 251/2014 inzake gearomatiseerde wijnbouwproducten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
om ervoor te zorgen dat de voorschriften 
betreffende de etikettering en de 
aanbiedingsvorm van producten in de 
wijnsector ook van toepassing zijn op 
alcoholvrije wijnbouwproducten en 
wijnbouwproducten met verlaagd 
alcoholgehalte, en om voorschriften vast 
te stellen betreffende de 
dealcoholisatieprocessen voor de 
productie van bepaalde alcoholvrije of 
gedeeltelijk alcoholvrije 
wijnbouwproducten in de Unie, alsmede 
voorschriften betreffende de voorwaarden 
voor het gebruik van sluitingen in de 
wijnsector om ervoor te zorgen dat de 
consumenten worden beschermd tegen 
misleidend gebruik van bepaalde 
sluitingen voor bepaalde dranken en 
tegen het gebruik van gevaarlijke 
materialen voor de sluiting die de dranken 
kunnen verontreinigen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

Schrappen
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Or. fr

Motivering

De invoering van deze nieuwe categorie alcoholvrije wijnen beantwoordt niet aan de definitie 
van wijn, zoals die is opgenomen in deel II van bijlage VII bij de GMO-verordening. Aan 
gedealcoholiseerde wijnen moeten aroma's worden toegevoegd ter compensatie voor het 
verlies van alcohol. Daarnaast worden ze gelijkgesteld met industriële producten. Deze 
producten op basis van wijn kunnen niet onder de regels van de GMO vallen, maar wel onder 
Verordening (EU) nr. 251/2014 inzake gearomatiseerde wijnbouwproducten.

Amendement 6

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

Bestaande tekst Amendement

(-1) In artikel 1 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten 
vastgesteld, d.w.z. alle in bijlage I bij de 
Verdragen vermelde producten, met 
uitzondering van de visserij- en de 
aquacultuurproducten die zijn vermeld in 
de wetgevingshandelingen van de Unie 
houdende een gemeenschappelijke 
marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten.

"1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten 
vastgesteld, d.w.z. alle in bijlage I bij de 
Verdragen vermelde producten, met 
uitzondering van de visserij- en de 
aquacultuurproducten die zijn vermeld in 
de wetgevingshandelingen van de Unie 
houdende een gemeenschappelijke 
marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten. Deze verordening 
stelt de openbare normen, de regels die 
zorgen voor de transparantie van de 
markten en de instrumenten voor 
crisisbeheer vast waarmee de openbare 
instellingen, en in de eerste plaats de 
Commissie, toezicht kunnen houden op de 
landbouwmarkten en deze kunnen 
beheren en reguleren. Deze verordening 
hergroepeert de middelen waarover de 
Commissie beschikt voor de uitvoering 
van de verplichtingen tot samenwerking 
met de autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor de regulering van de financiële 
markten, zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. 65/2014 en Verordening (EU) 
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nr. 596/2014.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Door de sectorale maatregelen uit de GMO-verordening te halen teneinde ze in de nieuwe 
verordening betreffende strategische plannen op te nemen, zorgt de Commissie ervoor dat de 
nadruk in de GMO-verordening weer wordt gelegd op de middelen waarover de openbare 
instellingen beschikken om de werking van de markten te verbeteren door openbare normen, 
regels inzake transparantie en actiemiddelen tegen crises vast te stellen. De voorgestelde 
wijziging specificeert ook de verplichting tot samenwerking met de regelgevende instanties 
voor financiële markten naar aanleiding van de herziening van de richtlijn betreffende 
markten voor financiële instrumenten (MiFID2 – artikel 79-7) en de verordening 
marktmisbruik (MAR – artikel 25).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 7 – lid 1 – letter f

Bestaande tekst Amendement

(3 bis) Artikel 7, lid 1, onder f), wordt 
vervangen door:

f) 1 509,39 EUR per ton voor karkassen 
van varkens van de standaardkwaliteit 
zoals in termen van gewicht en 
magervleesaandeel als volgt omschreven in 
het in bijlage IV, punt B, bepaalde 
indelingsschema van de Unie voor 
karkassen van varkens: i) karkassen met 
een gewicht van 60 tot minder dan 120 kg: 
klasse E; ii) karkassen met een gewicht van 
120 tot 180 kg: klasse R.

"f) 1 400 EUR per ton voor karkassen van 
varkens van de standaardkwaliteit zoals in
termen van gewicht en magervleesaandeel 
als volgt omschreven in het in bijlage IV, 
punt B, bepaalde indelingsschema van de 
Unie voor karkassen van varkens: i) 
karkassen met een gewicht van 60 tot 
minder dan 120 kg: klasse E; ii) karkassen 
met een gewicht van 120 tot 180 kg: klasse 
R.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Motivering

De interventieprijs van varkensvlees werd niet neerwaarts bijgesteld zoals de andere prijzen, 
aangezien het varkensvlees niet langer onder de openbare interventie viel. Om een aanpak 
met vangnet onder de productiekosten te behouden, wordt voorgesteld om die drempel lichtjes 
neerwaarts bij te stellen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 7 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Aan artikel 7, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"g bis) wat lamsvlees betreft, 4 500 EUR 
per ton voor karkassen van lammeren 
jonger dan 12 maanden.".

Or. fr

Motivering

Het niveau van de interventieprijs van lamsvlees is zo vastgesteld dat een vangnet wordt 
gecreëerd bij een ernstige verstoring van de markt. De prijs ligt beneden de productiekosten 
en de toegepaste prijzen van de afgelopen 5 jaar.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
artikel 7 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(3 quater) Artikel 7, lid 2, wordt 
vervangen door:

2. De Commissie houdt toezicht op de 
referentiedrempels vastgesteld in lid 1, 
rekening houdend met objectieve criteria, 
onder meer ontwikkelingen in de 
productie, productiekosten (met name 
inputs) en markttendensen. Indien nodig

"2. De Commissie houdt toezicht op de 
referentiedrempels vastgesteld in lid 1, 
rekening houdend met objectieve criteria, 
onder meer ontwikkelingen in de 
productie, productiekosten (met name 
inputs) en markttendensen. De 
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worden de referentiedrempels volgens de 
gewone wetgevingsprocedure 
geactualiseerd in het licht van de 
ontwikkelingen in de productie en op de 
markten.

referentiedrempels worden elk jaar
geactualiseerd om rekening te houden met 
de inflatie.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

De referentiedrempels zijn niet meer aangepast sinds de daling ervan tot het midden van de 
jaren 2000. Aangezien zij zijn vastgesteld op een niveau dat ver onder de gemiddelde 
Europese productiekosten ligt, kan de indexering ervan aan de inflatie dus geen zichzelf 
instandhoudend inflatoir effect sorteren, maar is het mogelijk om het vangnet, dat momenteel 
te laag is, te verhogen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 11 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) Aan artikel 11 wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"e bis) witte suiker;".

Or. fr

Motivering

Voor de sectoren schapen- en varkensvlees bestaat er een ernstig risico dat de markten 
worden verstoord, gezien de situatie van de brexit en de gezondheidssituatie (varkenspest). 
Anderzijds is de situatie van de suikermarkt ook onrustwekkend. Aangezien deze drie 
producties tot de producties behoren die in aanmerking komen voor particuliere opslag, 
wordt voorgesteld om ze op te nemen in de lijst van producten die in aanmerking komen voor 
openbare interventie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 sexies (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 11 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) Aan artikel 11 wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"e ter) het vlees van schapen, vers, 
gekoeld of ingevroren van GN-code 
0204;".

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 11 – alinea 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septies) Aan artikel 11 wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"e quater) het vlees van varkens, vers, 
gekoeld of ingevroren van GN-code ex 
203.".

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 12

Bestaande tekst Amendement

(3 octies) Artikel 12 wordt vervangen 
door:

Artikel 12 "Artikel 12

Openbare-interventieperioden Openbare-interventieperioden
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De openbare interventie is open: De openbare interventie is open:

a) voor zachte tarwe, durumtarwe, gerst en 
maïs, van 1 november tot en met 31 mei;

a) voor zachte tarwe, durumtarwe, gerst en 
maïs, het gehele jaar door;

b) voor padie, van 1 april tot en met 31 
juli;

b) voor padie, het gehele jaar door;

c) voor rundvlees, het gehele jaar door; c) voor rundvlees, het gehele jaar door;

d) voor boter en mageremelkpoeder, van 1 
maart tot en met 30 september.

d) voor boter en mageremelkpoeder, het 
gehele jaar door;

d bis) voor schapenvlees, het gehele jaar 
door;

d ter) voor varkensvlees, het gehele jaar 
door

d quater) voor witte suiker, het gehele jaar 
door.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

De referentiedrempels voor de interventie zijn bij eerdere hervormingen verlaagd tot een 
voldoende laag niveau, zodat ze geen automatische afzetmarkt kunnen vormen, zoals met 
name het geval kon zijn in de jaren 1980. De interventie moet daarom niet langer tot 
bepaalde perioden worden beperkt: hierdoor zal de regelgevende instantie beter kunnen 
inspelen op crises. We hebben overigens kunnen vaststellen dat dit van belang was in het 
geval van de recentste melkcrisis.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) Aan artikel 16 wordt het 
volgende lid toegevoegd:

"3 bis. De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie informatie over de identiteit 
van de ondernemingen die toegang 
hebben tot publieke interventie en over de 
identiteit van de kopers van openbare 
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interventievoorraden, om aan de leden 1 
en 3 te kunnen voldoen.".

Or. fr

Motivering

De informatie over de identiteit van de kopers van openbare interventievoorraden wordt niet 
systematisch aan de Commissie verstrekt, waardoor de gevolgen van de marktverstoring niet 
kunnen worden gekenmerkt en de naleving van de internationale overeenkomsten niet kan 
worden nagegaan. Dit is vooral van belang omdat de verkoop van voorraden via 
aanbestedingsprocedures ver onder de aankoopprijs kan plaatsvinden, waarbij het verschil 
als een vorm van steun kan worden beschouwd.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 61

Bestaande tekst Amendement

(4 bis) Artikel 61 wordt vervangen door:

Artikel 61 "Artikel 61

Duur Duur

Het in dit hoofdstuk vastgestelde 
vergunningenstelsel voor nieuwe aanplant 
van wijnstokken is van toepassing met 
ingang van 1 januari 2016 tot en met 31 
december 2030; de Commissie verricht 
een evaluatie halverwege om het 
functioneren van de regeling te beoordelen
en doet, indien nodig, 
wetgevingsvoorstellen

Het in dit hoofdstuk vastgestelde 
vergunningenstelsel voor nieuwe aanplant 
van wijnstokken wordt in 2023 onderzocht
door de Commissie om het functioneren 
ervan te beoordelen teneinde, indien nodig, 
wetgevingsvoorstellen te doen ter 
verbetering van de doeltreffendheid 
ervan.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX:32013R1308)

Motivering

De invoering van het vergunningenstelsel voor nieuwe aanplant van wijnstokken ter 
vervanging van het systeem van aanplantrechten bij de hervorming van 2013 is bevredigend. 
Het is dus noodzakelijk om het stelsel te behouden, waarbij de verplichting tot evaluatie 
wordt gehandhaafd om het stelsel indien nodig te verbeteren. De gekozen datum voor de 
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beoordeling valt in een vroeg stadium, zodat rekening kan worden gehouden met de 
resultaten van de evaluatie voor de voorbereiding van de volgende periode.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 63 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aan artikel 63, lid 2, wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"b bis) voor het beheer van het 
vergunningenstelsel voor nieuwe aanplant 
van wijnstokken kunnen de lidstaten 
indien nodig op regionaal niveau een 
maximumafstand vaststellen tussen de 
plaats van vestiging van het 
wijnbouwbedrijf en het verst gelegen 
bewerkte perceel.".

Or. fr

Motivering

De definitie van het begrip landbouwbedrijf moet aan de wijnbouw worden aangepast. 
Momenteel wordt een landbouwbedrijf in Verordening (EU) nr. 1307/2013 gedefinieerd als 
alle percelen die door eenzelfde rechtspersoon op het gehele grondgebied van de lidstaat 
worden geëxploiteerd. Deze definitie is noch geschikt, noch samenhangend met een regionale 
aanpak van het beheer van het productiepotentieel in de wijnbouw.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 63 – lid 3 – letter b

Bestaande tekst Amendement

(5 ter) Artikel 63, lid 3, punt b wordt 
vervangen door:

b) de noodzaak een voldoende aangetoond
risico van aanzienlijke
waardevermindering van een bepaalde 

"b) de noodzaak een risico van 
waardevermindering van een bepaalde 
beschermde oorsprongsbenaming of 
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beschermde oorsprongsbenaming of 
beschermde geografische aanduiding te 
vermijden.

beschermde geografische aanduiding te
vermijden.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Motivering

De huidige formulering van punt b) is moeilijk te interpreteren en wordt verduidelijkt en 
aangevuld door punt c).

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 63 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Aan artikel 63, lid 3, wordt 
het volgende punt toegevoegd:

"b bis) de wil om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de betrokken producten 
en tegelijkertijd de kwaliteit in stand te 
houden.".

Or. fr

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 64 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

(5 quinquies) In artikel 64, lid 1, tweede 
alinea wordt de inleidende formule 
vervangen door:

De lidstaten kunnen voor de toepassing van 
dit artikel één of meer van de volgende 
objectieve en niet-discriminerende 

"De lidstaten kunnen voor de toepassing 
van dit artikel één of meer van de volgende 
objectieve en niet-discriminerende 
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subsidiabiliteitscriteria toepassen: subsidiabiliteitscriteria op nationaal of 
regionaal niveau toepassen:".

Or. fr

Motivering

Bij de verlening van vergunningen voor nieuwe aanplant kunnen de lidstaten 
ontvankelijkheidscriteria op nationaal niveau toepassen, in het amendement staat dat dit op 
regionaal niveau kan.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 65 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 sexies) Aan artikel 65 wordt de
volgende alinea toegevoegd:

"Wanneer een lidstaat artikel 63, lid 2, 
toepast, voert hij een voorafgaande 
officiële procedure in, bedoeld om 
rekening te houden met het advies van de 
op regionaal niveau erkende 
representatieve beroepsorganisaties in 
overeenstemming met de wetgeving van 
die lidstaat.".

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk dat de vertegenwoordigers van de nationale en regionale 
beroepsorganisaties betrokken zijn bij de procedure voor de verlening van vergunningen voor 
nieuwe aanplant van artikel 63, lid 2.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 73
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Bestaande tekst Amendement

(5 septies) Artikel 73 wordt vervangen 
door:

Artikel 73 "Artikel 73

Toepassingsgebied Toepassingsgebied

Onverminderd andere bepalingen die op 
landbouwproducten van toepassing zijn, en 
de bepalingen die in de veterinaire sector, 
de fytosanitaire sector en de 
levensmiddelensector zijn vastgesteld om 
te garanderen dat de producten aan de 
hygiëne- en gezondheidsnormen voldoen 
en om de gezondheid van dieren, planten 
en mensen te beschermen, worden in deze 
afdeling voorschriften betreffende 
handelsnormen voor landbouwproducten 
vastgesteld

Onverminderd andere bepalingen die op 
landbouwproducten van toepassing zijn, en 
de bepalingen die in de veterinaire sector, 
de fytosanitaire sector en de 
levensmiddelensector zijn vastgesteld om 
te garanderen dat de producten aan de 
hygiëne- en gezondheidsnormen voldoen 
en om de gezondheid van dieren, planten 
en mensen te beschermen, en om gelijke 
concurrentievoorwaarden voor Europese 
producenten en producenten uit derde 
landen te waarborgen, worden in deze 
afdeling voorschriften betreffende 
handelsnormen voor landbouwproducten 
vastgesteld".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

In de GMO zijn regels voor de afzet van een groot aantal producten vastgesteld. Als deze 
regels niet worden nageleefd, mogen de producten niet op de markt van de EU worden 
gebracht. De inachtneming van gelijke concurrentievoorwaarden voor Europese producenten 
en producenten uit derde landen moet worden geïntegreerd in die handelsnormen om het 
gelijkwaardigheidsbeginsel te waarborgen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 75 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 octies) Aan artikel 75, lid 1, wordt 
het volgende punt toegevoegd:
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"i bis) rundvlees;".

Or. fr

Motivering

De sector rundvlees is momenteel niet opgenomen in de lijst van sectoren waarvoor 
handelsnormen mogen worden vastgesteld.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 nonies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 75 – lid 1 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 nonies) Aan artikel 75, lid 1, wordt 
het volgende punt toegevoegd:

"i ter) schapenvlees;".

Or. fr

Motivering

De sector schapenvlees is momenteel niet opgenomen in de lijst van sectoren waarvoor 
handelsnormen mogen worden vastgesteld.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 decies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 75 – lid 1 – letter i quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 decies) Aan artikel 75, lid 1, wordt 
het volgende punt toegevoegd:

"i quater) varkensvlees;".

Or. fr

Motivering

De sector varkensvlees is momenteel niet opgenomen in de lijst van sectoren waarvoor 
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handelsnormen mogen worden vastgesteld.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 undecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 75 – lid 1 – letter i quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 undecies) Aan artikel 75, lid 1, wordt 
het volgende punt toegevoegd:

"i quinquies) melk en zuivelproducten.".

Or. fr

Motivering

De sector melk en zuivelproducten is momenteel niet opgenomen in de lijst van sectoren 
waarvoor handelsnormen mogen worden vastgesteld.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 duodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 75 – lid 3 – letter g

Bestaande tekst Amendement

(5 duodecies) In artikel 75, lid 4, wordt 
letter g vervangen door:

g) de productierichting en de 
productiemethode, met inbegrip van 
oenologische procédés en geavanceerde 
systemen van duurzame productie;

"g) de productierichting en de 
productiemethode, met inbegrip van 
oenologische procedés, de 
diervoederpraktijken en geavanceerde 
systemen van duurzame productie;".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

De handelspraktijken kunnen ook betrekking hebben op de diervoedermethode.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 terdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 75 – lid 3 – letter j

Bestaande tekst Amendement

(5 terdecies) In artikel 75, lid 3, wordt 
punt j) vervangen door:

j) de ligging van het landbouwbedrijf, en/of 
de oorsprong, uitgezonderd voor vlees van 
pluimvee en smeerbare vetproducten;

"j) de ligging van het landbouwbedrijf, 
en/of de oorsprong;".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

De consumenten van de EU eisen steeds beter geïnformeerd te worden over de plaats van de 
landbouwproductie en de oorsprong van alle producten die ze kopen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 quaterdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 75 – lid 3 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quaterdecies) Aan artikel 75, lid 3, 
wordt het volgende punt toegevoegd:

"m bis) dierenwelzijn.".

Or. fr

Motivering

Voor dierenwelzijn mogen ook handelsnormen gelden.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 93 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) waarvan de kwaliteit of de 
kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend 
zijn toe te schrijven aan de specifieke 
geografische omgeving met haar eigen
door de natuur en, waar van toepassing, de 
mens bepaalde factoren;

i) waarvan de kwaliteit of de 
kenmerken van het product hoofdzakelijk 
of uitsluitend zijn toe te schrijven aan de 
specifieke geografische omgeving met 
door natuur en mens bepaalde factoren;

Or. fr

Motivering

De definitie van oorsprongsbenaming van het amendement neemt de internationale definitie 
over, zoals die is vastgesteld in de Overeenkomst van Lissabon, rekening houdende met de 
specifieke kenmerken van de EU.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 93 – lid 1 – letter a – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) aan artikel 93, lid 1, onder a), 
wordt het volgende punt toegevoegd:

"ii bis) de naam wordt traditioneel op een 
bepaalde plaats gebruikt;";

Or. fr

Motivering

De definitie van oorsprongsbenaming van het amendement neemt de internationale definitie 
over, zoals die is vastgesteld in de Overeenkomst van Lissabon.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 93 – lid 1 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De Commissie stelt voor om de toegestane wijndruivenrassen voor het aanplanten en 
heraanplanten uit te breiden. Het moet mogelijk zijn voor wijnbouwers die dat willen om deze 
nieuwe rassen te gebruiken voor producten met oorsprongsbenaming, als hun lidstaat beslist 
om ze in te delen en ze bijgevolg toe te staan op hun grondgebied.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 103 – lid 2 – letter a – punt ii

Bestaande tekst Amendement

(13 bis) In artikel 103, lid 2, 
onder a), wordt punt ii) vervangen door:

ii) voor zover dat gebruik neerkomt op het 
uitbuiten van de reputatie van een 
oorsprongsbenaming of geografische 
aanduiding;

"ii) voor zover dat gebruik neerkomt op 
het uitbuiten, verzwakken of verspreiden
van de reputatie van een 
oorsprongsbenaming of geografische 
aanduiding;".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539613221684&uri=CELEX:32013R1308)
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Motivering

Dit amendement beoogt de beschermingsmaatregelen voor beschermde 
oorsprongsbenamingen of voor beschermde geografische aanduidingen in de wijnsector te 
versterken.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 103 – lid 2 – letter b

Bestaande tekst Amendement

(13 ter) In artikel 103, lid 2, wordt 
letter b vervangen door:

b) elk misbruik, elke nabootsing of elke 
voorstelling, zelfs indien de werkelijke 
oorsprong van het product of de dienst is 
aangegeven of indien de beschermde naam 
is vertaald, getranscribeerd of 
getranslitereerd of vergezeld gaat van 
uitdrukkingen zoals "soort", "type", 
"methode", "op de wijze van", "imitatie", 
"smaak, "zoals" en dergelijke

"b) elk misbruik, elke nabootsing of elke 
voorstelling, zelfs indien de werkelijke 
oorsprong van het product of de dienst is 
aangegeven of indien de beschermde naam 
is vertaald, getranscribeerd of 
getranslitereerd of vergezeld gaat van 
uitdrukkingen zoals "soort", "type", 
"methode", "op de wijze van", "imitatie", 
"smaak, "zoals" en dergelijke, ook 
wanneer deze producten als ingrediënt 
worden gebruikt.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Motivering

Het is belangrijk om de beschermingsmaatregelen voor beschermde oorsprongsbenamingen 
en beschermde geografische aanduidingen in de wijnsector te versterken wanneer deze 
worden gebruikt als ingrediënten van levensmiddelen. Dit soort bepaling bestaat al in 
Verordening (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en 
levensmiddelen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 103 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quater) Aan artikel 103, lid 2, 
wordt het volgende punt toegevoegd:

"d bis) alle informatie, te kwader trouw, 
over een gelijkluidende domeinnaam of 
een domeinnaam die geheel of gedeeltelijk 
tot verwarring kan leiden met een 
beschermde benaming.".

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk om de beschermingsmaatregelen voor geografische aanduidingen op 
internet te versterken door de bestaande wetgeving aan te vullen. Het gaat hier vooral om de 
bescherming van domeinnamen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 116 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met het oog op de verificatie van de 
naleving van het productdossier kunnen 
de bevoegde toezichthoudende autoriteiten 
of de in artikel 90, lid 3 van Verordening 
(EU) nr. 1306/2013 bedoelde gedelegeerde 
instanties de marktdeelnemers 
controleren die in een andere lidstaat zijn 
gevestigd, wanneer zij betrokken zijn bij 
de verpakking van een product met 
oorsprongsbenaming die op hun 
grondgebied is ingeschreven. Gezien het 
vertrouwen dat ze kunnen hebben in de 
marktdeelnemers en in hun producten 
aan de hand van de resultaten van 
voorgaande controles, kunnen de in 
artikel 90, lid 3 van Verordening (EU) nr. 
1306/2013 gedelegeerde instanties hun 
handelingen richten op de belangrijkste te 
controleren punten van het 
productdossier die ze vooraf bepaald 
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hebben en die onder de aandacht van die 
marktdeelnemers zijn gebracht.

Or. fr

Motivering

Er zijn momenteel lacunes in de controle van wijnen met BOB wanneer deze de lidstaat 
verlaten waar ze zijn geproduceerd. De toezichthoudende instanties voor wijn moeten 
controles kunnen uitvoeren of laten uitvoeren in een andere lidstaat om fraude te beperken en 
de consument een authentiek product te kunnen garanderen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 119 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) aan lid 1 wordt het volgende punt 
toegevoegd:

"g bis) de voedingswaardevermelding 
waarvan de inhoud mag worden beperkt 
tot de energetische waarde;";

Or. fr

Motivering

De energetische waarde van wijn moet verplicht op het etiket worden vermeld.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 119 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) aan lid 1 wordt het volgende punt 
toegevoegd:

"g ter) de lijst van ingrediënten;";
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Or. fr

Motivering

De lijst van ingrediënten voor wijn moet verplicht op het etiket worden vermeld.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 119 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) het volgende lid wordt 
toegevoegd:

"3 bis. In afwijking van lid 1, letter g ter), 
mag de lijst van ingrediënten ook op een 
andere wijze dan op het etiket worden 
vermeld, op voorwaarde dat het etiket een 
duidelijk en rechtstreeks verband bevat. 
De lijst mag niet samen met andere 
informatie die voor commerciële of 
marketingdoeleinden is bestemd, worden 
afgebeeld.";

Or. fr

Motivering

Dit amendement is een afwijking van de verplichting om de ingrediënten op het etiket van 
wijnflessen te vermelden. De verplichte vermelding van ingrediënten kan aan de hand van 
gedematerialiseerde middelen gebeuren.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 119 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quinquies) het volgende lid wordt 
toegevoegd:

"3 ter. Voor een eenvormige toepassing 
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van lid 1, letter g bis), wordt de 
energetische waarde uitgedrukt per 
100 ml. Deze waarde kan ook worden 
uitgedrukt per portie of eenheid, mits de 
portie of eenheid gekwantificeerd is en dat 
het aantal porties of eenheden in de 
verpakking wordt vermeld. De 
energetische waarde wordt:

a) berekend aan de hand van 
omrekeningsfactoren, zoals opgenomen in 
bijlage XIV van Verordening (EU) nr. 
1169/2011 betreffende de verstrekking 
van voedselinformatie aan consumenten.

b) uitgedrukt in de vorm van gemiddelde 
waarden, vastgesteld op basis van:

i) de door de producent uitgevoerde 
analyse van het product, of

ii) de algemeen vastgestelde en aanvaarde 
gegevens voor de verschillende soorten 
wijn.";

Or. fr

Motivering

Het amendement bevat informatie om de energetische waarde van wijn te beoordelen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 121 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Aan artikel 121 wordt het 
volgende lid toegevoegd:

"2 bis. Bij de indiening van de in artikel 
119, lid 1, onder g) bis bedoelde 
voedselwaardevermelding kan het woord 
"energie" worden vervangen door de 
letter "E".".

Or. fr
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Motivering

De verplichte vermelding van het woord "energie" op de fles kan als "E" worden aangebracht 
en niet noodzakelijkerwijs in een of meerdere officiële talen van de Unie, wat een 
vereenvoudiging betekent voor de wijnbouwers en tot lagere kosten voor de etikettering leidt.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 122 – lid 1 – letter b – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) onder letter b) wordt het volgende 
punt toegevoegd:

"v bis) de bepalingen betreffende artikel 
119, lid 1, letter g bis);";

Or. fr

Motivering

De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de 
etiketteringsvereisten voor de energetische waarde van wijn.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 122 – lid 1 – letter b – punt v ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) onder letter b wordt het volgende 
punt toegevoegd:

"v ter) de bepalingen betreffende artikel 
119, lid 1, letter g ter);";

Or. fr

Motivering

De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de 
etiketteringsvereisten voor de lijst van ingrediënten van wijn.



PE623.922v01-00 32/83 PR\1167245NL.docx

NL

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 149 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) In artikel 149, lid 2, wordt 
punt a) geschrapt.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Het collectief onderhandelen voor of namens de landbouwers die lid zijn van een organisatie 
heeft alleen betrekking op de niet-commerciële structuren zonder eigendomsoverdracht. Dit 
betekent dat de coöperaties die de productie van hun leden verkopen eigenaar zijn van die 
productie en dus niet betrokken zijn bij het collectief onderhandelen aangezien zij als één 
geheel handelen. We passen melk aan artikel 152, 1 bis aan door de verwijzing naar 
eigendomsoverdracht te schrappen.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
artikel 151 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(22 ter) Artikel 151, lid 1 wordt 
vervangen door:

Met ingang van 1 april 2015 geven eerste 
kopers van rauwe melk bij de bevoegde 
nationale autoriteit aan hoeveel rauwe melk 
maandelijks aan hen is geleverd.

"Met ingang van 1 april 2015 geven eerste 
kopers van rauwe melk bij de bevoegde 
nationale autoriteit aan hoeveel rauwe melk 
maandelijks aan hen is geleverd en wat de 
toegepaste gemiddelde prijs is. Er wordt 
een onderscheid gemaakt naargelang de 
productie al dan niet afkomstig is van de 
biologische landbouw.".
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Voor een betere opvolging van de zuivelmarkt worden de toegepaste gemiddelde prijzen 
gevraagd, bovenop de ingezamelde hoeveelheden rauwe melk. De kennisgevingsprocedure 
wordt reeds uitgevoerd, enkel het verzamelen van een aanvullend gegeven moet worden 
toegevoegd. Het argument dat het bepalen van de prijs de verzameling van informatie over de 
hoeveelheden zou vertragen, is niet ontvankelijk: artikel 148 heeft namelijk tot doel de 
inzamelaars ertoe aan te zetten zo snel mogelijk een aankoopprijs vast te leggen aan de hand 
van schriftelijke contracten.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
artikel 151 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(22 quater) In artikel 151 wordt de 
derde alinea vervangen door:

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de in de eerste alinea bedoelde 
hoeveelheid rauwe melk.

"De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de in de eerste alinea bedoelde
hoeveelheid rauwe melk en gemiddelde 
prijs.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Voor een betere opvolging van de zuivelmarkt worden de toegepaste gemiddelde prijzen 
gevraagd, bovenop de ingezamelde hoeveelheden rauwe melk. De kennisgevingsprocedure 
wordt reeds uitgevoerd, enkel het verzamelen van een aanvullend gegeven moet worden 
toegevoegd. Het argument dat het bepalen van de prijs de verzameling van informatie over de 
hoeveelheden zou vertragen, is niet ontvankelijk: artikel 148 heeft namelijk tot doel de 
inzamelaars ertoe aan te zetten zo snel mogelijk een aankoopprijs vast te leggen aan de hand 
van schriftelijke contracten.
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 152 – lid 1 bis – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(22 quinquies) De eerste alinea in 
artikel 152, lid 1 bis, wordt vervangen 
door:

In afwijking van artikel 101, lid 1, 
VWEU, kan een op grond van lid 1 van dit 
artikel erkende producentenorganisatie 
namens haar leden met betrekking tot de 
totale productie van die leden of een 
gedeelte daarvan, de productie plannen, de 
productiekosten optimaliseren, producten 
op de markt brengen en over contracten 
voor de levering van landbouwproducten 
onderhandelen.

"Een op grond van lid 1 van dit artikel 
erkende producentenorganisatie kan
namens haar leden met betrekking tot de 
totale productie van die leden of een 
gedeelte daarvan, de productie plannen, de 
productiekosten optimaliseren, producten 
op de markt brengen en over contracten 
voor de levering van landbouwproducten 
onderhandelen, wanneer een van de in lid 
1, letter b) i) tot vii) van dit artikel 
bedoelde activiteiten daadwerkelijk wordt 
uitgeoefend, en draagt op die manier bij 
tot het bereiken van de doelstellingen 
zoals omschreven in artikel 39, VWEU.

De in de eerste alinea bedoelde collectieve 
handelsactiviteit kan noodzakelijk zijn:".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

De praktische overeenkomsten en besluiten die binnen de door het GLB vastgelegde taken en 
doelstellingen van de producentenorganisaties vallen, ontsnappen aan de toepassing van de 
mededingingsregels, zoals advocaat-generaal Wahl en het Hof van Justitie van de EU hebben 
aangegeven in de Witloof-zaak. Het gaat om een uitzondering die voortvloeit uit de 
noodzakelijke vervulling van de taken die de wetgever heeft toevertrouwd aan de voornaamste 
spelers van de GMO. De verwijzing naar artikel 101, lid 1 van het Verdrag heeft geen zin 
meer.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 sexies (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 152 – lid 1 bis – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 sexies) Artikel 152, lid 1 bis, letter 
a, wordt geschrapt.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Dit deel is geschrapt aangezien het is opgenomen in lid 1 van het gewijzigde artikel 152 bis. 
Die wijzigingen verduidelijken artikel 152, lid 1 bis.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 152 – lid 1 bis – alinea 2 – letter b

Bestaande tekst Amendement

(22 septies) Artikel 152, lid 1 bis, 
tweede alinea, onder b), wordt vervangen 
door:

b) op voorwaarde dat de 
producentenorganisatie het aanbod 
concentreert en de producten van zijn leden 
op de markt brengt, ongeacht of de 
eigendom van de landbouwproducten door 
de producenten wordt overgedragen aan de 
producentenorganisatie

"b) op voorwaarde dat de 
producentenorganisatie het aanbod 
concentreert en de producten van zijn leden 
op de markt brengt, zonder dat de 
eigendom van die producten wordt 
overgedragen aan de 
producentenorganisatie.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Het collectief onderhandelen voor of namens de landbouwers die lid zijn van een organisatie 
heeft alleen betrekking op de niet-commerciële structuren zonder eigendomsoverdracht. Dit 
betekent dat de producentenorganisaties zoals de coöperaties die de productie van hun leden 
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verkopen eigenaar zijn van die productie en dus niet betrokken zijn bij het collectief 
onderhandelen aangezien zij als één geheel handelen. We schrappen daarom de verwijzing 
naar eigendomsoverdracht.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – lid 1 – letter c – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

(22 octies) Artikel 157, lid 1, letter c 
wordt vervangen door:

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

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

De brancheorganisaties, die vaak door de belangrijkste economische spelers van de sector 
worden geleid, dienen zich in te spannen om de belangen van al hun leden te verdedigen, 
inclusief die van de spelers met een zwakkere economie of die van de spelers die betrokken 
zijn bij producties of activiteiten van geringe omvang.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 nonies) Aan artikel 157, lid 1, 
wordt het volgende punt toegevoegd:

"c bis) dragen bij tot een verbeterde 
transparantie van de handelsbetrekkingen 
tussen de verschillende schakels van de 



PR\1167245NL.docx 37/83 PE623.922v01-00

NL

keten, met name via de ontwikkeling, de 
uitvoering en de controle van de naleving 
van technische normen door de 
marktdeelnemers van de keten;".

Or. fr

Motivering

De brancheorganisaties kunnen momenteel regels vaststellen inzake het in de handel brengen 
van producten. Maar ze kunnen ook technische regels vaststellen (vetgehalte, doorregenheid 
van vlees enz.), waarmee wordt beoogd de beoordeling van de kenmerken van een product in 
de ketting te harmoniseren, om concurrentievervalsing onder de marktdeelnemers te 
voorkomen. Daarom moet de uitvoering en de controle van die technische normen veilig 
worden gesteld als taak van de brancheorganisaties.

Amendement 51

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

Bestaande tekst Amendement

(22 decies) Artikel 157, lid 1, letter v 
wordt vervangen door:

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

"v) onverminderd de artikelen 148 en 168, 
het opstellen van standaardcontracten 
waarbij twee of meer marktdeelnemers 
van de keten kunnen betrokken zijn, die 
verenigbaar zijn met de voorschriften van 
de Unie voor de verkoop van 
landbouwproducten aan kopers en/of de 
toelevering van verwerkte producten aan 
distributeurs en kleinhandelaren, rekening 
houdend met de noodzaak om eerlijke 
mededingingsvoorwaarden tot stand te 
brengen en verstoringen van de markt te 
voorkomen; die standaardcontracten 
kunnen relevante indicatoren bevatten, 
economische indicatoren die zijn 
opgebouwd op basis van de relevante 
productiekosten en de evolutie ervan, 
rekening houdend met de 
productcategorieën en de verschillende 
afzetmogelijkheden ervan, de indicatoren 
voor de valorisatie van producten, de 
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prijzen van de landbouwproducten en 
levensmiddelen die op de markt zijn en de 
evolutie ervan, en met de criteria die 
verband houden met de samenstelling, 
kwaliteit, tracering en inhoud van het 
productdossier.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

De brancheorganisaties kunnen helpen bij de vastlegging van contracten tussen twee of meer 
spelers van de toeleveringsketen (tripartiet contract) en kunnen nauwkeurigere elementen 
bijdragen met betrekking tot de inhoud van de huidige standaardcontracten. Die 
voorzieningen zouden de vastlegging van contracten binnen de keten vereenvoudigen en zou 
de mogelijkheid bieden om waarde toe te voegen, met name door de kwaliteit te verbeteren. 
Dit zou ook bijdragen tot een beter inkomen van de landbouwers.

Amendement 52

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

Bestaande tekst Amendement

(22 undecies) Artikel 157, lid 1, punt xv 
wordt vervangen door:

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

"xv) standaardclausules betreffende 
waardeverdeling, waaronder op de markt 
gegenereerde winsten en verliezen 
vaststellen, waarin wordt bepaald hoe 
ontwikkelingen van de relevante 
marktprijzen van de betrokken producten 
of andere grondstoffenmarkten tussen de 
spelers van de toeleveringsketen moeten 
worden toegewezen;".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)



PR\1167245NL.docx 39/83 PE623.922v01-00

NL

Motivering

De brancheorganisaties kunnen een rol spelen in het kader van een betere waardeverdeling 
in de toeleveringsketen. Bovendien staat de GMO clausules betreffende waardeverdeling 
alleen toe tussen de landbouwer en zijn eerste koper. De onzekerheid van een koper over het 
feit of hij zijn verplichtingen al dan niet zal kunnen doorgeven aan zijn koper, is een 
belemmering voor de valorisatie van de producten binnen de ketens (in het bijzonder lange) 
en voor de revalorisatie van de prijzen voor de producenten.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 duodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 164 – lid 4 – letter c

Bestaande tekst Amendement

(22 duodecies)Artikel 164, lid 1, letter c 
wordt vervangen door:

c) de opstelling van met de regelgeving van 
de Unie verenigbare standaardcontracten;

"c) de opstelling van met de regelgeving 
van de Unie verenigbare 
standaardcontracten en -clausules, met 
name betreffende waardeverdeling;".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Het doel van dit amendement is de brancheorganisaties de mogelijkheid te bieden om de 
uitbreiding van standaardclausules betreffende waardeverdeling aan te vragen, teneinde 
meer transparantie in de contractuele betrekkingen binnen de ketens te garanderen, de positie 
van de landbouwers te versterken door hun de mogelijkheid te bieden om meer systematisch 
van een betere verdeling van toegevoegde waarde te kunnen genieten en zo hun inkomen te 
verbeteren.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 terdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 164 – lid 4 – letter n bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 terdecies) Aan artikel 164, lid 4, 
wordt het volgende punt toegevoegd:

"n bis) ontwikkeling, uitvoering en 
controle van technische normen voor de 
nauwkeurige beoordeling van de 
productkenmerken;".

Or. fr

Motivering

De brancheorganisaties kunnen technische regels vaststellen (vetgehalte, doorregenheid van 
vlees...), waarmee wordt beoogd de beoordeling van de kenmerken van een product in de 
ketting te harmoniseren, om concurrentievervalsing onder de marktdeelnemers te voorkomen. 
Het is dus niet alleen noodzakelijk om de uitvoering en de controle van die technische normen 
zeker te stellen, maar ook om ze op niet-leden toe te passen.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 quaterdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 166 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quaterdecies) Het volgende artikel 
wordt ingevoegd:

"Artikel 166 bis

Regulering van het aanbod van 
producten, behalve kaas, wijn en ham, 

met een beschermde oorsprongsbenaming 
of een beschermde geografische 

aanduiding en van nationale producten 
met een kwaliteitskeurmerk

1. Op verzoek van een krachtens artikel 
152, lid 3, erkende 
producentenorganisatie, een krachtens 
artikel 157, lid 3, erkende 
brancheorganisatie of een groepering van 
marktdeelnemers als bedoeld in artikel 3, 
lid 2, van Verordening (EU) nr. 
1151/2012, kunnen lidstaten voor een 
beperkte periode bindende voorschriften 
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vaststellen tot regulering van het aanbod 
van hun producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of beschermde 
geografische aanduiding overeenkomstig 
artikel 5, lid 1 en 2 van Verordening (EU) 
nr. 1151/2012, of van hun producten die 
onder een nationale kwaliteitsregeling 
valt.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
voorschriften worden vooraf goedgekeurd 
door de partijen in het in artikel 7, lid 1, 
onder c), van Richtlijn (EU) nr. 
1151/2012 bedoelde geografische gebied. 
Een desbetreffende overeenkomst wordt 
gesloten tussen ten minste twee derde van 
de producenten of hun 
vertegenwoordigers met een aandeel van 
ten minste twee derde in de productie van 
het betrokken product en, in voorkomend 
geval, ten minste twee derde van de 
producenten en van de productie van het 
betrokken product in het in artikel 7, lid 1, 
onder c) van Verordening (EU) nr. 
1151/2012 bedoelde geografische gebied. 
Dezelfde verhoudingen zijn van 
toepassing voor het aantal producenten en 
voor de productie van de producten die 
onder nationale kwaliteitsregelingen 
vallen.

3. De in lid 1 bedoelde voorschriften:

a) hebben uitsluitend betrekking op de 
regulering van het aanbod van het 
betrokken product, met het doel het 
aanbod af te stemmen op de vraag van het 
betrokken product;

b) hebben uitsluitend betrekking op het 
betrokken product;

c) mogen niet voor langer dan drie jaar 
verplicht worden gesteld en mogen na 
deze periode worden verlengd middels een 
nieuw verzoek als bedoeld in lid 1;

d) brengen geen schade toe aan de handel 
in andere producten dan die waarop die 
voorschriften betrekking hebben;

e) hebben geen betrekking op transacties 
nadat het product in kwestie voor de 
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eerste keer op de markt is gebracht;

f) leiden niet tot de afkondiging van vaste 
prijzen, zelfs niet van richt- of 
adviesprijzen;

g) leiden niet tot het onverkrijgbaar zijn 
van grote hoeveelheden van het betrokken 
product die anders wel verkrijgbaar waren 
geweest;

h) leiden niet tot discriminatie, vormen 
geen obstakel voor nieuwe toetreders tot 
de markt, of hebben geen negatieve 
gevolgen voor kleine producenten;

i) dragen bij tot de waarborging van de 
kwaliteit (ook wat gezondheid aangaat) 
en/of tot de ontwikkeling van het product 
in kwestie;

4. De in lid 1 bedoelde voorschriften 
worden bekendgemaakt in een officiële 
publicatie van de betrokken lidstaat.

5. De lidstaten verrichten controles om 
zich ervan te verzekeren dat de in lid 4 
vastgestelde voorwaarden zijn vervuld en, 
indien de bevoegde nationale instanties 
oordelen dat de voorwaarden niet zijn 
vervuld, trekken de lidstaten de in lid 1 
bedoelde voorschriften in.

6. De lidstaten stellen de Commissie 
onverwijld in kennis van de in lid 1 
bedoelde voorschriften die zij hebben 
vastgesteld. De Commissie stelt de overige 
lidstaten op de hoogte van deze 
kennisgevingen.

7. De Commissie kan te allen tijde 
uitvoeringshandelingen vaststellen 
waarbij wordt bepaald dat een lidstaat de 
door hem overeenkomstig lid 1 
vastgestelde voorschriften intrekt, indien 
de Commissie van oordeel is dat deze 
voorschriften niet voldoen aan de in lid 3 
vastgestelde voorwaarden, de 
mededinging in een wezenlijk deel van de 
interne markt voorkomen of verstoren, de 
vrije handel belemmeren of het bereiken 
van de doelstellingen van artikel 39 
VWEU in het gedrang brengen. Die 
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uitvoeringshandelingen worden zonder 
toepassing van de in artikel 229, lid 2 of 
lid 3 van deze verordening, bedoelde 
procedure vastgesteld.".

Or. fr

Motivering

Deze wijziging maakt het mogelijk om alle producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding de mogelijkheid te bieden 
om het aanbod ervan te laten beheren door een erkende producentenorganisatie of een 
erkende brancheorganisatie, net zoals dit al mogelijk is voor kaas, wijn en ham.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 quindecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 172 bis

Bestaande tekst Amendement

(22 quindecies) Artikel 172 bis 
wordt vervangen door:

Artikel 172 bis "Artikel 172 bis

Waardeverdeling Waardeverdeling

Onverminderd eventuele specifieke 
clausules betreffende waardeverdeling in 
de suikersector, kunnen landbouwers, met 
inbegrip van landbouworganisaties, en hun 
eerste koper clausules betreffende 
waardeverdeling, waaronder op de markt 
gegenereerde winsten en verliezen, 
overeenkomen waarin wordt bepaald hoe 
ontwikkelingen van de relevante 
marktprijzen van de betrokken producten 
of andere grondstoffenmarkten tussen hen 
moeten worden toegewezen.

Onverminderd eventuele specifieke 
clausules betreffende waardeverdeling in 
de suikersector, kunnen landbouwers, met 
inbegrip van landbouworganisaties, en hun 
eerste koper, alsook spelers die zich lager 
in de waardeketen bevinden, clausules 
betreffende waardeverdeling, waaronder 
met betrekking tot de ontwikkeling van 
referentiemarkten, overeenkomen waarin 
wordt bepaald hoe ontwikkelingen van de 
relevante marktprijzen van de betrokken 
producten of andere grondstoffenmarkten 
tussen hen moeten worden toegewezen.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Motivering

De voorgestelde wijziging maakt het mogelijk voor de marktdeelnemers om clausules 
betreffende waardeverdeling op te stellen tussen twee of meer marktdeelnemers. De 
uitdrukking "op de markt gegenereerde winsten en verliezen" is te specifiek voor 
termijnmarkten, die slechts betrekking hebben op enkele producties.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 sexdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 176 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(22 sexdecies) Artikel 176, lid 3, wordt 
vervangen door:

3. De certificaten zijn in de hele Unie 
geldig.

"3. De certificaten zijn in de hele Unie 
geldig. Alle door de lidstaten verzamelde 
informatie over de aanvragers bij de 
afgifte van certificaten wordt elke maand 
meegedeeld aan de Commissie.".

Or. fr

Motivering

Hoewel artikel 177 de Commissie belangrijke bevoegdheden toekent, lijkt de Commissie hier 
niet systematisch gebruik van te maken. De informatie wordt slechts één keer verzameld, 
zonder administratieve complexiteit voor de gebruikers. De Commissie wordt overigens 
verzocht procedures voor te stellen met gebruikmaking van alle nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën om de last voor de gebruikers te verminderen en het gebruik van 
die informatie te optimaliseren.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 septdecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 177– lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 septdecies) In artikel 177, lid 2, 
wordt letter d) geschrapt.
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Or. fr

Motivering

Letter d) wordt geschrapt in overeenstemming met het verzoek van de Commissie om artikel 
189 betreffende de invoer van hennep en hennepzaad te schrappen.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 octodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 182 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 octodecies) Aan artikel 182, 
lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

"b bis) de ingevoerde hoeveelheid van een 
bepaald jaar aan de preferentiële tarieven 
die de Unie en de derde landen zijn 
overeengekomen in het kader van 
vrijhandelsovereenkomsten overschrijdt 
een bepaald niveau (hierna "volume 
commerciële blootstelling" genoemd).".

Or. fr

Motivering

In dit amendement wordt een nieuw criterium voorgesteld voor de toepassing van het 
aanvullend invoerrecht waarin is voorzien bij de WTO-overeenkomst en dat het mogelijk 
maakt om de nadelen voor de markt van de Unie die het gevolg zijn van de invoer te 
voorkomen of op te heffen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 novodecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 182 – lid 1 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

(22 novodecies) In artikel 182, lid 1,
wordt de tweede alinea vervangen door:

Het reactievolume is gebaseerd op de "Het reactievolume is gebaseerd op de 
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markttoegang, d.w.z. de invoer, uitgedrukt 
als percentage van het betrokken interne 
verbruik in de voorgaande drie jaren.

markttoegang, d.w.z. de invoer, uitgedrukt 
als percentage van het betrokken interne 
verbruik in de voorgaande drie jaren. Dit 
volume wordt regelmatig opnieuw bepaald 
om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de omvang van de 
Europese markt. De reactieprijs wordt 
regelmatig opnieuw bepaald om rekening 
te houden met de ontwikkeling van de 
wereldmarkt en de productiekosten.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

In dit amendement wordt voorgesteld dat de reactieprijs en het reactievolume die meer dan 
20 jaar geleden aan de WTO werden meegedeeld opnieuw worden bijgewerkt, gezien de 
omvang van de markt (afgenomen vleesconsumptie, de brexit en overgang van een markt naar 
27 lidstaten). Er zij aan herinnerd dat artikel 182 het mogelijk maakt de nadelen voor de 
markt van de Unie die het gevolg zijn van de invoer te voorkomen of op te heffen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 vicies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 182 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 vicies) Aan artikel 182, lid 1, 
wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Het commerciële blootstellingsvolume is 
vastgesteld op basis van de invoer aan 
preferentiële tarieven, uitgedrukt als 
percentage van een totaal niveau van 
commerciële blootstelling dat duurzaam is 
voor de betrokken ketens.".

Or. fr

Motivering

In dit amendement wordt een nieuw criterium voorgesteld voor de toepassing van het 
aanvullend invoerrecht waarin is voorzien bij de WTO-overeenkomst en dat het mogelijk 
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maakt om de nadelen voor de markt van de Unie die het gevolg zijn van de invoer te 
voorkomen of op te heffen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 209 – lid 1 – alinea 3

Bestaande tekst Amendement

(26 bis) In artikel 209, lid 1, wordt 
de derde alinea vervangen door:

Dit lid is niet van toepassing op 
overeenkomsten, besluiten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen die de 
verplichting inhouden identieke prijzen toe 
te passen of waardoor mededinging wordt 
uitgesloten.

"Dit lid is niet van toepassing op 
overeenkomsten, besluiten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen tussen 
verschillende producentenorganisaties of 
tussen verschillende verenigingen die de 
verplichting inhouden identieke prijzen toe 
te passen of waardoor mededinging wordt 
uitgesloten.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Het "witlof"-arrest en de omnibusrichtlijn vormen een belangrijke stap voor de versterking 
van het gewicht van de landbouwers in de toeleveringsketen via hun producentenorganisaties 
of hun verenigingen van producentenorganisaties. Het verbod op een clausule betreffende de 
prijs in dergelijke organisaties met identieke prijzen is dan ook moeilijk te begrijpen en te 
rechtvaardigen.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 219 – titel

Bestaande tekst Amendement

(26 ter) De titel van artikel 219 
wordt vervangen door:



PE623.922v01-00 48/83 PR\1167245NL.docx

NL

Maatregelen ter bestrijding van 
marktverstoringen

"Maatregelen ter bestrijding en voor het 
beheer van marktverstoringen".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Preventie is natuurlijk van belang, maar marktverstoringen moeten, eenmaal aanwezig, ook 
kunnen worden aangepakt.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 219 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(26 quater) In artikel 219, lid 1, wordt 
de eerste alinea vervangen door:

Teneinde efficiënt en doeltreffend te 
kunnen reageren op dreigende 
marktverstoringen als gevolg van 
aanzienlijke prijsstijgingen of -dalingen op 
interne of externe markten of andere 
gebeurtenissen en omstandigheden die de 
markt ernstig verstoren of dreigen te 
verstoren, voor zover deze situatie of de 
weerslag daarvan op de markt zou kunnen 
voortduren of verslechteren, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 227 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de 
maatregelen die nodig zijn om die situatie 
op de markt te verhelpen, zulks met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit overeenkomstig het 
VWEU gesloten internationale 
overeenkomsten en mits andere in deze 
verordening bedoelde maatregelen niet 
blijken te volstaan.

"Teneinde efficiënt en doeltreffend te 
kunnen reageren op dreigende 
marktverstoringen als gevolg van 
aanzienlijke prijsstijgingen of -dalingen op 
interne of externe markten of andere 
gebeurtenissen en omstandigheden die de 
markt ernstig verstoren of dreigen te 
verstoren, voor zover deze situatie of de 
weerslag daarvan op de markt zou kunnen 
voortduren of verslechteren, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 227 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de 
maatregelen die nodig zijn om die situatie 
op de markt te verhelpen, zulks met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit overeenkomstig het 
VWEU gesloten internationale 
overeenkomsten.".

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Dit artikel verleent de Commissie belangrijke bevoegdheden om tussen te komen in 
crisissituaties. Die bevoegdheden worden niet in detail beschreven, het is carte blanche. Dit 
artikel heeft als basis gediend om bij te dragen tot de vrijwillige verlaging van de 
melkproductie in 2016. Door het einde van de eerste alinea van 1) te schrappen, schrappen 
we een onjuist bepaalde voorwaarde die verhindert dat dit artikel met andere maatregelen 
wordt gebruikt.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 219 – lid 1 – alinea 4

Bestaande tekst Amendement

(26 quinquies)In artikel 219, lid 1, wordt 
de vierde alinea vervangen door:

Dergelijke maatregelen kunnen, voor zover 
en zolang dat nodig is om de 
marktverstoring of de dreiging daarvan te 
verhelpen, het toepassingsgebied, de 
looptijd of andere aspecten van in deze 
verordening bedoelde maatregelen 
uitbreiden of wijzigen, of voorzien in 
uitvoerrestituties, of de invoerrechten 
geheel of gedeeltelijk opschorten, inclusief 
voor bepaalde hoeveelheden of perioden 
wanneer dat nodig is.

"Dergelijke maatregelen kunnen, voor 
zover en zolang dat nodig is om de 
marktverstoring of de dreiging daarvan te 
verhelpen, het toepassingsgebied, de 
looptijd of andere aspecten van in deze 
verordening bedoelde maatregelen 
uitbreiden of wijzigen, of de controles op 
de invoer verscherpen, of de invoerrechten 
geheel of gedeeltelijk naar boven of naar 
beneden bijstellen, inclusief voor bepaalde 
hoeveelheden en/of perioden wanneer dat 
nodig is. Ze kunnen ook betrekking 
hebben op de aanpassing van het 
invoerprijssysteem voor fruit en groenten 
door overleg aan te gaan met de derde 
landen die naar de Unie uitvoeren.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Aangezien de Commissie artikelen 196 tot en met 204 betreffende de uitvoersubsidies heeft 
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geschrapt, dient de verwijzing ernaar in artikel 219 ook te worden geschrapt. Om het 
evenwicht te behouden tussen de te nemen maatregelen in geval van onevenwichtigheden, 
waardoor de interne prijzen stijgen of dalen, dient er bijgevolg te worden verwezen naar de 
mogelijkheid om de rechten naar boven of naar beneden bij te stellen en niet alleen om ze te 
schorsen, en vervolgens om de controles op de invoer te verscherpen.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 220 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 sexies) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 220 bis

Productieverminderingsregeling

1. In geval van ernstige 
onevenwichtigheden van de markt en als 
de productietechnieken het toelaten, is de 
Commissie bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen in 
overeenstemming met artikel 227 teneinde 
steun te verlenen aan de producenten in 
een in artikel 1, lid 2 bedoelde specifieke 
sector die, tijdens een bepaalde duur, de 
leveringen verminderen in vergelijking 
met dezelfde periode van het voorgaande 
jaar.

2. De steun wordt verleend op basis van 
het beginsel van een aanvraag door de 
producenten die wordt ingediend in de 
lidstaat waar de producenten zijn 
gevestigd, op basis van een methode die 
door de desbetreffende lidstaat is 
vastgelegd.

Lidstaten kunnen besluiten dat aanvragen 
voor steun voor productievermindering 
namens producenten moeten worden 
ingediend door erkende 
producentenorganisaties of door 
coöperaties die overeenkomstig het 
nationaal recht zijn gevestigd. In dat geval 
zorgen de lidstaten ervoor dat de steun 
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volledig wordt overgemaakt aan 
producenten die de facto hun levering 
hebben verminderd.

3. Als de deelname onvoldoende is om de 
markt opnieuw in evenwicht te brengen, is 
de Commissie bevoegd om 
productievermindering verplicht te maken 
voor alle producenten.

4. Om te zorgen dat deze regeling 
doeltreffend en naar behoren ten uitvoer 
wordt gelegd, is de Commissie gerechtigd 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, tot vaststelling 
van:

a) de maximale leveringsvolumes of -
hoeveelheden die moeten worden verlaagd 
op EU-niveau in het kader van de 
verminderingsregeling;

b) de duur van de verminderingsperiode 
en, zo nodig, de verlenging daarvan;

c) het steunbedrag in overeenstemming 
met het verminderde volume of de 
verminderde hoeveelheid en de financiële 
regelingen daarbij;

d) de criteria voor aanvragers om in 
aanmerking te komen voor steun en de 
criteria voor steunaanvragen om 
ontvankelijk te zijn;

e) de specifieke voorwaarden voor de 
uitvoering van deze regeling.

Or. fr

Motivering

Het gaat om de omzetting in de GMO-verordening van de steun voor 
melkproductievermindering, die in 2016 op grond van artikel 219 werd toegepast. Dankzij dit 
artikel kan deze regeling in de verordening worden opgenomen, waardoor het mogelijk wordt 
over te gaan van een logisch initiatief tot een logisch dwangmiddel.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 septies (nieuw)



PE623.922v01-00 52/83 PR\1167245NL.docx

NL

Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 222

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 septies) Artikel 222 wordt 
geschrapt.

Or. fr

Motivering

Dit artikel wordt een "pro-kartel"-artikel genoemd. Het artikel werd een keer gebruikt in 
2016 tijdens de melkcrisis, maar zonder resultaat. Het GLB moet daarentegen het middel zijn 
om de landbouwers en de consumenten te beschermen tegen misbruiken van de 
monopolievorming van de verwerkings- en distributieketens.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 223 – lid 1 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

(26 octies) In artikel 223, lid 1, wordt 
de tweede alinea vervangen door:

De verkregen gegevens kunnen worden 
doorgestuurd naar of ter beschikking 
gesteld van internationale organisaties en 
bevoegde autoriteiten in derde landen en 
openbaar worden gemaakt, op voorwaarde 
dat de persoonsgegevens worden 
beschermd en rekening wordt gehouden 
met het legitieme belang dat 
ondernemingen hebben bij het bewaren van 
hun zakengeheimen, onder meer op het 
gebied van prijzen.

"De verkregen gegevens kunnen worden 
doorgestuurd naar of ter beschikking 
gesteld van internationale organisaties, de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten, en bevoegde autoriteiten in derde 
landen en openbaar worden gemaakt, op 
voorwaarde dat de persoonsgegevens 
worden beschermd en rekening wordt 
gehouden met het legitieme belang dat 
ondernemingen hebben bij het bewaren van 
hun zakengeheimen, onder meer op het 
gebied van prijzen.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Motivering

De herziening van de richtlijnen die de Europese financiële markten reguleren, impliceert een 
verplichting tot samenwerking van de Commissie en de nationale autoriteiten met de 
financiële autoriteiten.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 nonies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 223 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 nonies) Aan artikel 223, lid 3, 
wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Om een passend niveau van 
transparantie van de markt te waarborgen 
en met inachtneming van het 
zakengeheim kan de Commissie, volgens 
de in lid 2 bedoelde procedure, 
maatregelen nemen waarbij de spelers 
van bijzonder ondoorzichtige markten 
verplicht worden hun transacties via een 
elektronisch uitwisselingsplatform te 
verrichten.".

Or. fr

Motivering

Artikel 223 verleent de Commissie belangrijke bevoegdheden om de transparantie op de 
markten te verbeteren. Net zoals bij de verordening betreffende de Europese 
marktinfrastructuur (Verordening (EU) nr. 648/2012) voor de financiële markten, zullen de 
regelgevende instanties van de landbouwmarkten de mogelijkheid hebben om ondoorzichtige 
otc-transacties verplicht via elektronische uitwisselingsplatforms te laten verrichten.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 225 – lid 1 – letter a tot en met d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) In artikel 225 worden de punten a) 
tot en met d) geschrapt;

(27) In artikel 225 worden de punten a),
c) en d) geschrapt;

Or. fr

Motivering

Van de 4 door de Commissie voorgestelde geschrapte tekstdelen, verzetten wij ons tegen het 
schrappen van punt b) betreffende de ontwikkeling van de melk- en zuivelmarkt.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 225 – lid 1 – letter b

Bestaande tekst Amendement

(27 bis) In artikel 225, lid 1, wordt 
letter b vervangen door:

b) uiterlijk op 30 juni 2014 en op 31 
december 2018 over de ontwikkeling van 
de marktsituatie in de sector melk en 
zuivelproducten, en met name betreffende 
de werking van de artikelen 148 tot en met 
151, artikel 152, lid 3 en artikel 157, lid 3, 
ter beoordeling van met name de gevolgen 
voor de melkproducenten en 
melkproducten in achterstandsgebieden, in 
het licht van de algemene doelstelling om 
de productie in deze gebieden te 
handhaven, en betrekking hebbend op 
eventuele initiatieven om de landbouwers 
aan te zetten tot het maken van 
gezamenlijke productieafspraken; Het 
verslag gaat, indien nodig, vergezeld van 
passende voorstellen;

"b) uiterlijk op 31 december 2018, op 31 
december 2021 en op 31 december 2024
over de ontwikkeling van de marktsituatie 
in de sector melk en zuivelproducten, en 
met name betreffende de werking van de 
artikelen 148 tot en met 151, artikel 152, 
lid 3 en artikel 157, lid 3, ter beoordeling 
van met name de gevolgen voor de 
melkproducenten en melkproducten in
achterstandsgebieden, in het licht van de 
algemene doelstelling om de productie in 
deze gebieden te handhaven, en betrekking 
hebbend op eventuele initiatieven om de 
landbouwers aan te zetten tot het maken 
van gezamenlijke productieafspraken; Het 
verslag gaat, indien nodig, vergezeld van 
passende voorstellen.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Motivering

Het beheer van de afschaffing van de melkquotaregeling is heel risicovol geweest. De 
Commissie moet verantwoording blijven afleggen over de activering van de middelen die ter 
beschikking zijn gesteld van de lidstaten om een betere organisatie van de producenten te 
waarborgen, maar ook over haar eigen acties inzake crisisbeheer.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 225 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 ter) Aan artikel 225 wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"d bis) uiterlijk op 30 juni 2019, over de 
strategie van de Commissie om de 
bepalingen van de verordening ten volle te 
benutten om crises op de binnenlandse 
landbouwmarkten die zich kunnen 
voordoen als gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk, te 
voorkomen en aan te pakken.".

Or. fr

Motivering

Dit artikel gelast de Commissie om verslagen op te stellen over onderwerpen die verband 
houden met de toepassing van de verordening. Rekening houdend met de geringe activiteit 
van de Commissie wat de evaluatie van de eerste pijler van het GLB betreft, en in het 
vooruitzicht van de brexit, is het belangrijk dat de Commissie een strategie voorstelt voor de 
preventie en aanpak van crises wanneer de belangrijkste scenario’s voor de brexit zijn 
vastgesteld.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 225 – alinea 1 – letter d ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 quater) Aan artikel 225 wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"d ter) uiterlijk op 31 december 2019, 
over de definiëring van de verschillende 
soorten crises van landbouwmarkten om 
het prestatiekader van de Commissie vast 
te stellen met het oog op een betere 
dialoog met het Europees Parlement en de 
Raad.".

Or. fr

Motivering

Er wordt ook een verslag gevraagd zodat de Commissie een referentiekader kan opstellen met 
betrekking tot de kenmerken van crises op landbouwmarkten; dit verslag dient als basis voor 
het prestatiekader van de Commissie en stelt de Commissie in staat in te grijpen indien nodig.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 225 – alinea 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 quinquies)Aan artikel 225 wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"d quater) uiterlijk op 31 december 2020, 
over de mogelijkheden van de nieuwe 
informatie- en 
communicatietechnologieën om de 
betrekkingen van de Commissie met 
nationale autoriteiten en ondernemingen 
te moderniseren, met name met het oog op 
grotere transparantie van de markten.".

Or. fr

Motivering

Hoewel vereenvoudiging en modernisering hoekstenen zijn voor de hervorming, formuleert de 
Commissie geen enkel concreet voorstel om nieuwe informatie- en 
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communicatietechnologieën aan te wenden om met name de uitwisseling met de lidstaten en 
ondernemingen wat transparantie van de markten betreft, te verbeteren.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 28 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 226 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 226 bis

Crisisbeheersplan

1. De Commissie stelt een 
crisisbeheersplan op om de Uniesteun die 
wordt gefinancierd uit het ELGF ten 
uitvoer te leggen ter verwezenlijking van 
de doelstellingen van het GLB die zijn 
vastgesteld in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, met name de doelstelling met 
betrekking tot het stabiliseren van de 
markten.

2. Op basis van het verslag dat de 
verschillende soorten crises definieert 
overeenkomstig artikel 225, onder c), en 
met name de evaluatie van de eerste pijler 
van het GLB, stelt de Commissie voor 
ieder soort crisis een interventiestrategie 
vast. Er wordt een SWOT-analyse 
uitgevoerd voor ieder beheersinstrument 
van de markten die door de onderhavige 
verordening worden vastgesteld, om 
mogelijke synergieën tussen de 
instrumenten te identificeren.

3. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen om de 
kwantitatieve streef- en tussentijdse 
waarden vast te stellen opdat de 
instrumenten van de onderhavige 
verordening kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen die 
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zijn vermeld in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie. De Commissie dient uiterlijk op 1 
januari 2020 een voorstel voor een 
crisisbeheersplan in bij het Europees 
Parlement en de Raad. Op basis daarvan 
leggen de lidstaten hun strategische 
plannen in verband met het GLB over aan 
de Commissie.

4. Het crisisbeheersplan omvat de periode 
van 1 januari 2021 tot 31 december 2027, 
met een tussentijdse herzieningsclausule 
op 30 juni 2024. Dan wordt de 
samenhang van alle strategische plannen 
van de lidstaten geoptimaliseerd met het 
oog op grotere doeltreffendheid bij de 
aanwending van overheidsmiddelen en 
een grotere toegevoegde waarde voor de 
Unie.".

Or. fr

Motivering

De artikels 91 en 113 van het voorstel voor een verordening Plannen en Strategieën, waarin 
de lidstaten hun keuze aan de Commissie moeten overleggen en motiveren, worden beknopt 
samengevat. De Commissie dient haar strategie met betrekking tot de crises te bepalen om 
verslag uit te brengen bij het Parlement en de Raad. De verduidelijking van haar strategie is 
een essentiële voorwaarde voor de lidstaten om op hun beurt hun prioriteiten te bepalen.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 28 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 226 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 226 ter

Prestatiekader

1. De Commissie legt een prestatiekader 
vast dat toelaat de prestaties van het 
crisisbeheersplan tijdens de 
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tenuitvoerlegging te volgen, te evalueren 
en er verslag over uit te brengen.

2. Het prestatiekader omvat de volgende 
elementen:

a) een aantal gemeenschappelijke 
indicatoren met betrekking tot de context, 
de uitvoering, de resultaten en de impact 
ervan, die het uitgangspunt vormen voor 
de follow-up, de evaluatie en het jaarlijkse 
prestatieverslag;

b) streefwaarden en jaarlijkse tussentijdse 
waarden die worden vastgesteld met 
betrekking tot de overeenkomstige 
specifieke doelstelling met behulp van de 
prestatie-indicatoren;

c) gegevensverzameling, -opslag, en -
transmissie;

d) jaarlijkse verslagen over de prestaties 
van het crisisbeheersplan voor alle 
betrokken producten in de loop van het 
jaar;

e) maatregelen met betrekking tot een 
doeltreffende aanwending van het gehele 
ELGF.

3. Het prestatiekader beoogt:

a) de impact, doeltreffendheid, efficiëntie, 
relevantie, samenhang en EU-
meerwaarde van het GLB te beoordelen;

b) verslag uit te brengen bij het Europees 
Parlement en de Raad over de toepassing 
van de bevoegdheden van de Commissie 
op het gebeid van crisispreventie en -
beheer;

c) de huidige benadering inzake de 
benutting van begrotingsmiddelen van het 
ELGF te verlaten;

d) een benadering van anticyclische 
sturing van landbouwmarkten en -
opbrengsten tot stand brengen waarbij de 
Commissie het gebruik van 
overheidsfondsen optimaliseert in functie 
van economische cycli, 
klimaatgebeurtenissen en geopolitieke 
spanningen.".
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Or. fr

Motivering

De artikels 91 en 113 van het voorstel voor een verordening Plannen en Strategieën, waarin 
de lidstaten hun keuze aan de Commissie moeten overleggen en motiveren, worden beknopt 
samengevat. De Commissie dient haar strategie met betrekking tot de crises te bepalen om 
verslag uit te brengen bij het Parlement en de Raad. De verduidelijking van haar strategie is 
een essentiële voorwaarde voor de lidstaten om op hun beurt hun prioriteiten te bepalen.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 28 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 227 – lid 2

Huidige tekst Amendement

(28 quater) Artikel 227, lid 2, wordt 
vervangen door:

2. De bevoegdheid om de in deze 
verordening bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn van 
zeven jaar met ingang van 20 december 
2013. De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het verstrijken van de 
termijn van zeven jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

"2. De bevoegdheid om de in deze 
verordening bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn van 
zeven jaar met ingang van 20 december 
2020. De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het verstrijken van de 
termijn van zeven jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539764116757&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Motivering

Het gaat om een actualisering voor de volgende programmatie.
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage II – deel IX – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Aan bijlage II, deel IX, 
wordt het volgende punt toegevoegd:

"2 bis. Onder "bijenwas" wordt een 
substantie verstaan die afkomstig is van 
de afscheiding van de klieren van de 
werksters bij de honingbijen van de soort 
Apis Mellifera en die wordt gebruikt bij de 
bouw van honingraten.".

Or. fr

Motivering

Definitie van producten van de bijenteelt: bijenwas.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage II – deel IX – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) Aan bijlage II, deel IX, 
wordt het volgende punt toegevoegd:

"2 ter. Onder "koninginnengelei" wordt 
een natuurlijke substantie verstaan die 
wordt afgescheiden door de 
hypofaryngeale en de mandibulaire 
klieren van de voedsters bij de 
honingbijen van de soort Apis Mellifera. 
Deze substantie wordt voornamelijk 
gebruikt om larven en koninginnen te 
voeden; het is een vers, natuurlijk en 
onbehandeld product. Het kan worden 
gefiltreerd (zonder ultrafiltratie) hoewel 
geen andere substantie wordt 
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toegevoegd.".

Or. fr

Motivering

Definitie van producten van de bijenteelt: koninginnengelei.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage II – deel IX – punt 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 quater) Aan bijlage II, deel IX, 
wordt het volgende punt toegevoegd:

"2 quater. Onder "propolis" wordt een 
hars van louter natuurlijke en 
plantaardige oorsprong bedoeld, dat door 
de werksters bij de honingbijen van de 
soort Apis Mellifera op bepaalde 
plantenbronnen wordt vergaard en 
waaraan zij hun eigen afscheiding 
toevoegen (voornamelijk was en speeksel). 
Deze hars wordt hoofdzakelijk gebruikt 
voor bescherming van de bijenteelt.".

Or. fr

Motivering

Definitie van producten van de bijenteelt: propolis.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage II – deel IX – punt 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 quinquies)Aan bijlage II, deel IX, 
wordt het volgende punt toegevoegd:
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"2 quinquies. Onder "stuifmeelkorrels" 
worden de geaccumuleerde 
stuifmeelkorrels verstaan die werksters bij 
de honingbijen van de soort Apis 
Mellifera verzamelen, en die zij met hun 
achterpoten comprimeren met behulp van 
honing en/of nectar en de afscheiding van 
de bij.".

Or. fr

Motivering

Definitie van producten van de bijenteelt: stuifmeelkorrels.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage II – deel IX – punt 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 sexies) Aan bijlage II, deel IX, 
wordt het volgende punt toegevoegd:

"2 sexies. Onder "bijenstuifmeel" of 
"bijenbrood" worden stuifmeelkorrels 
verstaan die omhuld worden in de cellen 
van de honingraat door de honingbijen en 
die een natuurlijke behandeling 
ondergaan die ervoor zorgt dat er 
enzymen en commensale micro-
organismen ontstaan. Dit wordt door de 
voedsters bij de honingbijen gebruikt om 
het broedsel te voeden.".

Or. fr

Motivering

Definitie van producten van de bijenteelt: bijenstuifmeel of bijenbrood.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29 septies (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage II – deel IX – punt 2 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 septies) Aan bijlage II, deel IX, 
wordt het volgende lid toegevoegd:

"2 septies. Onder "bijengif" wordt de 
afscheiding van de gifklier van de 
honingbij verstaan, die door honingbijen 
wordt gebruikt om zich te verdedigen 
tegen aanvallen op de bijenkorf.".

Or. fr

Motivering

Definitie van producten van de bijenteelt: bijengif.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel I – titel

Huidige tekst Amendement

(31 bis) In bijlage VII wordt de titel
van deel I vervangen door:

Vlees van runderen die jonger zijn dan 12 
maanden

"Vlees van runderen en schapen die 
jonger zijn dan 12 maanden".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Motivering

De term lam maakt geen deel uit van een harmonisatie op Europees niveau. Nochtans wordt 
een belangrijk deel van de dieren ouder dan twaalf maanden op de Europese markt onder de 
term "lam" verkocht zonder dat deze beantwoorden aan de verwachtingen van de consument 
op het vlak van malsheid met name. In de context van een dalende consumptie van 
schapenvlees, de brexit en de onderhandeling van handelsovereenkomsten met Australië en 
Nieuw-Zeeland blijkt het noodzakelijk om iedere onrechtmatige benaming van lamsvlees te 
voorkomen.
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Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel I – punt II – titel

Huidige tekst Amendement

(31 ter) In bijlage VII, deel I wordt 
de titel van punt II vervangen door:

II. Indeling in het slachthuis van vlees van 
runderen die jonger zijn dan 12 maanden

"II. Indeling in het slachthuis van vlees 
van runderen en schapen die jonger zijn 
dan 12 maanden".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Motivering

De term lam maakt geen deel uit van een harmonisatie op Europees niveau. Nochtans wordt 
een belangrijk deel van de dieren ouder dan twaalf maanden op de Europese markt onder de 
term "lam" verkocht zonder dat deze beantwoorden aan de verwachtingen van de consument 
op het vlak van malsheid met name. In de context van een dalende consumptie van 
schapenvlees, de brexit en de onderhandeling van handelsovereenkomsten met Australië en 
Nieuw-Zeeland blijkt het noodzakelijk om iedere onrechtmatige benaming van lamsvlees te 
voorkomen.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel I – punt II – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 quater) Aan bijlage VII, deel I, 
punt II, alinea 1, wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

"Op het moment van het slachten delen 
de marktdeelnemers, onder toezicht van 
de bevoegde autoriteit, alle runderen die 
jonger zijn dan twaalf maanden, in één 
van de volgende twee categorieën in:



PE623.922v01-00 66/83 PR\1167245NL.docx

NL

Categorie A: karkassen van schapen die 
jonger zijn dan twaalf maanden

Identificatieletter: A.".

Or. fr

Motivering

De term lam maakt geen deel uit van een harmonisatie op Europees niveau. Nochtans wordt 
een belangrijk deel van de dieren ouder dan twaalf maanden op de Europese markt onder de 
term "lam" verkocht zonder dat deze beantwoorden aan de verwachtingen van de consument 
op het vlak van malsheid met name. In de context van een dalende consumptie van 
schapenvlees, de brexit en de onderhandeling van handelsovereenkomsten met Australië en 
Nieuw-Zeeland blijkt het noodzakelijk om iedere onrechtmatige benaming van lamsvlees te 
voorkomen.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel I – punt II – alinea 2 bis (nieuw)

Huidige tekst Amendement

(31 quinquies)In bijlage VII, deel I, punt 
II, wordt de tweede alinea vervangen 
door:

Deze indeling vindt plaats op basis van het 
paspoort waarvan de runderen vergezeld 
gaan, of, bij gebrek daaraan, op basis van 
de gegevens uit het gecomputeriseerde 
gegevensbestand als bedoeld in artikel 5 
van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van 
het Europees Parlement en de Raad (1).

"Deze indeling vindt plaats op basis van 
het paspoort waarvan de runderen en 
schapen vergezeld gaan, of, bij gebrek 
daaraan, op basis van de gegevens uit het 
gecomputeriseerde gegevensbestand als 
bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) 
nr. 1760/2000.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 sexies (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel I – punt III – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 sexies) Aan bijlage VII, deel I, 
punt III, wordt het volgende punt 
toegevoegd:

"1 bis. Vlees van runderen die jonger zijn 
dan twaalf maanden, mag in de 
verschillende lidstaten slechts worden 
afgezet onder de volgende, voor iedere 
lidstaat vastgestelde 
verkoopbenaming(en):

Land van afzet:

Verplichte verkoopbenaming: lam.".

Or. fr

Motivering

De term lam maakt geen deel uit van een harmonisatie op Europees niveau. Nochtans wordt 
een belangrijk deel van de dieren ouder dan twaalf maanden op de Europese markt onder de
term "lam" verkocht zonder dat deze beantwoorden aan de verwachtingen van de consument 
op het vlak van malsheid met name. In de context van een dalende consumptie van 
schapenvlees, de brexit en de onderhandeling van handelsovereenkomsten met Australië en 
Nieuw-Zeeland blijkt het noodzakelijk om iedere onrechtmatige benaming van lamsvlees te 
voorkomen.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel I – punt III – lid 3 – alinea 1

Huidige tekst Amendement

(31 septies) In bijlage VII, deel I, punt 
III, lid 3, wordt de eerste alinea vervangen 
door:

De verkoopbenamingen voor categorie V
die in deel A) van de tabel in lid 1 zijn 
opgenomen, en eventuele nieuwe 
benamingen die van die 
verkoopbenamingen zijn afgeleid, mogen 
uitsluitend worden gebruikt indien aan alle 

"De verkoopbenamingen voor categorie 
rund V en categorie schaap A die in deel 
A) van de tabel in lid 1 zijn opgenomen, en 
eventuele nieuwe benamingen die van die 
verkoopbenamingen zijn afgeleid, mogen 
uitsluitend worden gebruikt indien aan alle 
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eisen van deze bijlage wordt voldaan. eisen van deze bijlage wordt voldaan.".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Motivering

De term lam maakt geen deel uit van een harmonisatie op Europees niveau. Nochtans wordt 
een belangrijk deel van de dieren ouder dan twaalf maanden op de Europese markt onder de 
term "lam" verkocht zonder dat deze beantwoorden aan de verwachtingen van de consument 
op het vlak van malsheid met name. In de context van een dalende consumptie van 
schapenvlees, de brexit en de onderhandeling van handelsovereenkomsten met Australië en 
Nieuw-Zeeland blijkt het noodzakelijk om iedere onrechtmatige benaming van lamsvlees te 
voorkomen.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel I – punt III – lid 3 – alinea 2

Huidige tekst Amendement

(31 octies) In bijlage VII, deel I, punt 
III, lid 3, wordt de tweede alinea 
vervangen door:

Meer bepaald mag in een 
verkoopbenaming of op een etiket van 
vlees van runderen die ouder zijn dan 12 
maanden, geen gebruik worden gemaakt 
van de termen "veau", "teleci", "Kalb", 
"μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", 
"vitello", "vitella", "kalf", "vitela" en 
"teletina".

"Meer bepaald mag in een 
verkoopbenaming of op een etiket van 
vlees van runderen die ouder zijn dan 12 
maanden, geen gebruik worden gemaakt 
van de termen "veau", "teleci", "Kalb", 
"μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", 
"vitello", "vitella", "kalf", "vitela" en 
"teletina". Evenmin mag in een 
verkoopbenaming of op een etiket van 
vlees van schapen die ouder zijn dan 
twaalf maanden, gebruik worden gemaakt 
van de term "lam".".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)
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Motivering

De term lam maakt geen deel uit van een harmonisatie op Europees niveau. Nochtans wordt 
een belangrijk deel van de dieren ouder dan twaalf maanden op de Europese markt onder de 
term "lam" verkocht zonder dat deze beantwoorden aan de verwachtingen van de consument 
op het vlak van malsheid met name. In de context van een dalende consumptie van 
schapenvlees, de brexit en de onderhandeling van handelsovereenkomsten met Australië en 
Nieuw-Zeeland blijkt het noodzakelijk om iedere onrechtmatige benaming van lamsvlees te 
voorkomen.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 32
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – deel II – punt 18 en 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) In bijlage VII, deel II, worden de 
volgende punten (18) en (19) toegevoegd:

Schrappen

"(18) de term "alcoholvrij" mag in 
combinatie met de in de punten (1) en (4) 
tot en met (9) bedoelde 
wijnbouwproducten worden gebruikt, 
wanneer het product:

a) is verkregen uit wijn zoals 
omschreven in punt (1), mousserende 
wijn zoals omschreven in punt (4), 
mousserende kwaliteitswijn zoals 
omschreven in punt (5), aromatische 
mousserende kwaliteitswijn zoals 
omschreven in punt (6), mousserende 
wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, 
zoals omschreven in punt (7), parelwijn 
zoals omschreven in punt (8) of parelwijn 
waaraan koolzuurgas is toegevoegd, zoals 
omschreven in punt (9);

b) is gedealcoholiseerd volgens de in 
bijlage VIII, deel I, afdeling E, vermelde 
processen; en

c) een totaal alcoholgehalte van ten 
hoogste 0,5 % vol heeft.

(19) De term "met verlaagd 
alcoholgehalte" mag in combinatie met de 
in de punten (1) en (4) tot en met (9) 
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bedoelde wijnbouwproducten worden 
gebruikt, wanneer het product:

a) is verkregen uit wijn zoals 
omschreven in punt (1), mousserende 
wijn zoals omschreven in punt (4), 
mousserende kwaliteitswijn zoals 
omschreven in punt (5), aromatische 
mousserende kwaliteitswijn zoals 
omschreven in punt (6), mousserende 
wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, 
zoals omschreven in punt (7), parelwijn 
zoals omschreven in punt (8) of parelwijn 
waaraan koolzuurgas is toegevoegd, zoals 
omschreven in punt (9);

b) is gedealcoholiseerd volgens de in 
bijlage VIII, deel I, afdeling E, vermelde 
processen; en

c) een totaal alcoholvolumegehalte 
van meer dan 0,5 % vol heeft en het totale 
alcoholgehalte na de processen als 
bedoeld in bijlage VIII, deel I, afdeling E, 
met meer dan 20 % in volume is verlaagd 
ten opzichte van het oorspronkelijke 
alcoholgehalte.".

Or. fr

Motivering

De ontwikkeling van deze nieuwe categorie gedealcoholiseerde wijnen stemt niet overeen met 
de definitie van wijn die is vastgesteld in bijlage VII, deel II van de GMO-verordening. Aan 
de gedealcoholiseerde wijnen dienen aroma's toegevoegd te worden om het verlies aan 
alcohol te compenseren en kunnen gelijkgesteld worden met industriële producten. Deze 
producten op basis van wijn vallen niet onder de bepalingen van de GMO, maar eerder onder 
Verordening 251/2014 inzake gearomatiseerde wijnen.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 33
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VIII – deel I – afdeling E

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) In deel I van bijlage VIII wordt de Schrappen
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volgende afdeling E toegevoegd:

"E. Dealcoholisatieprocessen

De volgende dealcoholisatieprocessen 
mogen afzonderlijk of in combinatie met 
elkaar worden gebruikt om het 
ethanolgehalte van de in bijlage VII, deel 
II, punten 1 en 4 tot en met 9, bedoelde 
wijnbouwproducten deels of bijna volledig 
te verlagen:

a) gedeeltelijke vacuümverdamping;

b) membraantechnieken;

c) distillatie.

De dealcoholisatieprocessen mogen geen 
organoleptische gebreken van het 
wijnbouwproduct veroorzaken. De 
verwijdering van ethanol uit het 
wijnbouwproduct mag niet gepaard gaan 
met een verhoging van het suikergehalte 
in de druivenmost.".

Or. fr

Motivering

De ontwikkeling van deze nieuwe categorie gedealcoholiseerde wijnen stemt niet overeen met 
de definitie van wijn die is vastgesteld in bijlage VII, deel II van de GMO-verordening. Aan 
de gedealcoholiseerde wijnen dienen aroma's toegevoegd te worden om het verlies aan 
alcohol te compenseren en kunnen gelijkgesteld worden met industriële producten. Deze 
producten op basis van wijn vallen niet onder de bepalingen van de GMO, maar eerder onder 
Verordening 251/2014 inzake gearomatiseerde wijnen.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 33 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage XI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Bijlage XIII wordt 
geschrapt.

Or. fr
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Motivering

De quotaregeling voor suiker is opgeheven. De Commissie heeft nagelaten om bijlage XI te 
schrappen.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 33 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage XII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 ter) Bijlage XIII wordt 
geschrapt.

Or. fr

Motivering

De quotaregeling voor suiker is opgeheven. De Commissie heeft nagelaten om bijlage XII te 
schrappen.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 33 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage XIII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 quater) Bijlage XIII wordt 
geschrapt.

Or. fr

Motivering

De quotaregeling voor suiker is opgeheven. De Commissie heeft nagelaten om bijlage XIII te 
schrappen.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
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Verordening (EU) nr. 1151/2012
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarvan de kwaliteit of de 
kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend 
zijn toe te schrijven aan de specifieke 
geografische omgeving met haar eigen
door de natuur en, waar van toepassing, de
mens bepaalde factoren;

b) waarvan de kwaliteit of de 
kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend 
zijn toe te schrijven aan de specifieke 
geografische omgeving met door natuur en 
mens bepaalde factoren;

Or. fr

Motivering

Dit amendement verzoekt om het behoud van de definiëring van de oorsprongsbenaming door 
deze af te stemmen op de Overeenkomst van Lissabon. Menselijke factoren zijn immers 
essentieel bij de karakterisering van een product met oorsprongsbenaming. Bovendien heeft 
de beperking van menselijke factoren gevolgen voor de bescherming van producten op 
internationaal niveau waar tegenstanders vaak gelijkenissen met de natuurlijke en 
geografische omgeving aanvoeren om de specifieke kenmerken van de 
oorsprongsbenamingen te verzwakken.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1151/2012
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In artikel 7, lid 1, wordt punt 
d)geschrapt;

(3) In artikel 7, lid 1, wordt punt 
d)vervangen door de volgende tekst:

"d) traceerbaarheidselementen tonen aan 
dat het product afkomstig is uit het in 
artikel 5, lid 1 of lid 2, bedoelde 
afgebakende geografische gebied;".

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1539769667287&uri=CELEX%3A32012R1151)

Motivering

De huidige formulering van punt d) over de definiëring van het afgebakende geografische 
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gebied opgenomen in het bestek is onduidelijk. Er wordt voorgesteld om dit licht te wijzigen 
door de nadruk te leggen op de traceerbaarheid van een product met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Verordening (EU) nr. 1151/2012
Artikel 15 – lid 2 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in lid 2 wordt de inleidende zin 
vervangen door: 

Schrappen

"Onverminderd artikel 14 kan de 
Commissie in gerechtvaardigde gevallen 
uitvoeringshandelingen vaststellen 
waarbij de in lid 1 van dit artikel vermelde 
overgangsperiode wordt verlengd wanneer 
wordt aangetoond dat:".

Or. fr

Motivering

Dit voorstel van de Commissie om niet langer een maximumtermijn te voorzien voor bepaalde 
overgangsperioden verzwakt de bescherming van de beschermde oorsprongsbenaming of de 
beschermde geografische aanduiding. De afwezigheid van een beperking in de tijd kan 
verwarring scheppen bij consumenten en kan een ongelijke behandeling voor de producenten 
met zich meebrengen.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Franse overzeese 
departementen: 267 580 000 EUR

– voor de Franse overzeese 
departementen: 278 410 000 EUR

Or. fr
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Motivering

Het amendement verzoekt om het behoud van de huidige enveloppe.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Azoren en Madeira: 
102 080 000 EUR

– voor de Azoren en Madeira: 
106 210 000 EUR

Or. fr

Motivering

Het amendement verzoekt om het behoud van de huidige enveloppe.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Canarische Eilanden: 
257 970 000 EUR.

– voor de Canarische Eilanden: 
268 420 000 EUR.

Or. fr

Motivering

Het amendement verzoekt om het behoud van de huidige enveloppe.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Franse overzeese 
departementen: 25 900 000 EUR

– voor de Franse overzeese 
departementen: 26 900 000 EUR

Or. fr

Motivering

Het amendement verzoekt om het behoud van de huidige enveloppe.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Azoren en Madeira: 
20 400 000 EUR

– voor de Azoren en Madeira: 
21 200 000 EUR

Or. fr

Motivering

Het amendement verzoekt om het behoud van de huidige enveloppe.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Canarische Eilanden: 
69 900 000 EUR.

– voor de Canarische Eilanden: 
72 700 000 EUR.

Or. fr

Motivering

Het amendement verzoekt om het behoud van de huidige enveloppe.
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Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Unie financiert de in de 
hoofdstukken III en IV vastgestelde 
maatregelen tot ten hoogste 
23 000 000 EUR.

2. De Unie financiert de in de 
hoofdstukken III en IV vastgestelde 
maatregelen tot ten hoogste 
23 930 000 EUR.

Or. fr

Motivering

Het amendement verzoekt om het behoud van de huidige enveloppe.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling kan ten 
hoogste 6 830 000 EUR worden 
toegewezen.

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling kan ten 
hoogste 7 110 000 EUR worden 
toegewezen.

Or. fr

Motivering

Het amendement verzoekt om het behoud van de huidige enveloppe.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De wijnen die op de markt werden 
gebracht of die werden geëtiketteerd vóór 
de toepassing van de desbetreffende 
bepalingen die niet voldoen aan de 
vereisten van deze verordening kunnen 
worden verhandeld tot uitputting van de 
voorraden.

Or. fr

Motivering

Dit amendement betreft de wijnen die werden geëtiketteerd voordat de nieuwe verordening in 
werking trad en met name het deel betreffende de nieuwe verplichtingen inzake etikettering.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 119, lid 1, onder g bis), artikel 119, 
lid 3 ter, en artikel 121, lid 2 bis, zijn van 
toepassing met ingang van ... [een jaar na 
de inwerkingtreding van de gedelegeerde 
handeling].

Or. fr

Motivering

De bepalingen met betrekking tot de verplichte etikettering van de energiewaarde treden in 
werking een jaar na de goedkeuring van de gedelegeerde handeling.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 119, lid 1, onder g ter) en artikel 
119, lid 3 bis, zijn van toepassing met 
ingang van ... [twee jaar na de 
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inwerkingtreding van de gedelegeerde 
handeling].

Or. fr

Motivering

De bepalingen met betrekking tot de verplichte etikettering van de lijst met ingrediënten 
treden in werking twee jaar na de goedkeuring van de gedelegeerde handeling.
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TOELICHTING

Het door de Commissie voorgestelde ontwerp voor de hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) mist het vermogen om de bestaande uitdagingen aan te pakken. Sinds 
2014 wordt het grootste deel van de landbouwproductie getroffen door de crisis van het 
landbouwbedrijfsinkomen, waarbij de weerslag op de generatievernieuwing binnen de
landbouwbevolking zich sterker doet gevoelen. De Europese consument heeft nog nooit 
zoveel belang gehecht aan wat er op zijn bord ligt en begrijpt niet dat de Unie niet meer 
garantie biedt wat betreft de kwaliteit van de producten en de waardigheid van de
producenten.

Het is tijd om de balans op te maken van de fabels die in de jaren negentig zijn verkocht, toen 
marktgerichtheid werd verheven tot onaantastbaar kenmerk van het GLB, terwijl de 
monopolievorming van de landbouwtoelevering, de agrovoeding en de distributie nog nooit 
zo sterk is geweest. Nu het multilateralisme wegkwijnt en plaatsmaakt voor een ongekende 
handelsoorlog, moet de Unie voor een strategische autonomie zorgen en haar 
voedselzelfvoorziening zien terug te vinden; anders zal haar inefficiëntie de weg stap voor 
stap verder effenen voor degenen die de Europese integratie ter discussie willen stellen.

Zonder zich enige illusies te maken ten aanzien van de mogelijkheid om de onderhandelingen 
vóór het einde van de mandaatsperiode af te ronden – weggevaagd door een te laattijdige 
aftrap en onzekerheden omtrent het volgende meerjarig financieel kader –, heeft de rapporteur 
besloten het voorstel van de Commissie, hoewel uiterst ontoereikend, te benutten. Hiermee 
kan de idee hard worden gemaakt dat de GMO-verordening grondig moet worden herzien en 
omgevormd tot een echte verordening voor crisisbeheer in de landbouw.

De door de Commissie voorgestelde stopzetting van uitvoersubsidies is noodzakelijk in het 
licht van onze internationale verbintenissen. Dit houdt echter in dat er met het oog op de 
onevenwichtigheden van onze interne markt daadwerkelijk actie-instrumenten voor 
crisisbeheer moeten worden ontwikkeld. De verordening bevat al instrumenten, die door de 
hervorming van 2013 nog verder zijn versterkt. De invoering van steun voor een vrijwillige 
verlaging van de melkproductie in 2016 heeft aangetoond dat dit soort instrumenten 
doeltreffend zijn en consensus kunnen bereiken in de Unie. De instrumenten moeten echter 
sneller kunnen worden ingezet ten dienste van een echte sturing van de gemeenschappelijke 
markt; de door de Commissie voorgestelde herziening van de crisisreserve zal hieraan 
bijdragen. Volgens de rapporteur gaat het er niet om de voorrechten van de Commissie te 
beperken en terug te keren naar de automatische inwerkingstelling van instrumenten, 
integendeel: de Commissie moet verantwoordelijk worden gemaakt door haar, net als elke 
beheersautoriteit, de mogelijkheid te bieden een actiestrategie op te stellen in een 
prestatiekader dat de dialoog met het Parlement en de Raad moet ondersteunen.

Overheidsinterventie (openbare opslag) moet een laatste vangnet blijven vormen als de 
prijzen ruim onder hun evenwichtspeil zitten, maar de inzet van de andere instrumenten moet 
ervoor zorgen dat er geen te grote voorraden worden aangelegd. De rapporteur stelt voor dat 
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het merendeel van de voor steun voor particuliere opslag in aanmerking komende productie 
eveneens van het openbare vangnet kan profiteren. Daarnaast stelt hij een nieuw criterium 
voor toepassing van aanvullende invoerrechten voor met het oog op het opnieuw bijstellen 
van de reactieprijzen en -volumes die al meer dan twintig jaar niet meer zijn gewijzigd.

Om met de uitwerking van de actiestrategie van de Commissie inzake crisisbeheer aan de slag 
te gaan, vraagt de rapporteur om de opstelling van twee verslagen: een eerste over de wijze 
waarop moet gereageerd op eventuele crises na de brexit; en een tweede over de 
karakterisering van de verschillende soorten landbouwmarktcrises. 

De verantwoordelijkheid voor het GLB kan niet volledig op de lidstaten en nationale 
strategische plannen worden afgeschoven. De Commissie moet de integriteit van de 
gemeenschappelijke markt ten aanzien van crises blijven waarborgen. Zonder aanmerkelijke 
verbetering van de vergoedingsvoorwaarden voor landbouwers middels een betere 
marktregulering die landbouwers bij de ecologische overgang kan veilig stellen, zal het GLB 
ondoeltreffend blijven op milieugebied en ten aanzien van de klimaatverandering.

De rapporteur steunt de opzet van de Commissie ten gunste van een grotere 
verantwoordingsplicht van de lidstaten en landbouwers via met name sterkere 
producentenorganisaties. Dit mag echter niet ten nadele van de regio's geschieden. Ook moet 
de Commissie haar rol qua openbaar crisisbeheer afbakenen om te komen tot een goede 
complementariteit met particulier risicobeheer door landbouwers en hun organisaties. 
Oplossingen in de trant van verzekeringen en onderlinge fondsen mogen niet in de plaats 
komen van de overheidsinterventie, omdat zij op geen enkel wijze uitkomst bieden ten 
aanzien van blijvend zwakke of vanwege ongelijkheid in de onderhandelingspositie 
verstoorde markten.

Om de verantwoordingsplicht van marktdeelnemers naar een hoger niveau te tillen stelt de 
rapporteur voor om – voortbouwend op de belangrijke werkzaamheden van het Parlement in 
de onderhandelingen over de omnibusverordening – de laatste onzekerheden weg te werken 
wat betreft de aan landbouwers geboden mogelijkheden om zich beter te organiseren, in
verband met het witlofarrest. De rapporteur vraagt echter wel om de schrapping van het 
zogeheten "prokartel"-artikel 222, omdat het toestaan van afspraken, ook al zijn die van 
tijdelijke aard, om het hoofd te bieden aan de gevolgen van een buitensporige deregulering 
niet aanvaardbaar is.

De rapporteur stelt voor de bepalingen met betrekking tot beheersing van het nu geldende 
aanbod voor kaas, ham en wijn niet alleen uit te breiden tot alle producten met een 
beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding, maar ook tot 
alle producten met een officieel kwaliteitslabel en alle aanvullende nieuwe facultatieve 
gereserveerde vermeldingen die met name betrekking hebben op gezondheid.

Als de producenten beter zijn georganiseerd, kunnen zij een eerlijker aandeel in de 
toegevoegde waarde binnen de ketens genieten. De complementariteit tussen particulier en 
openbaar crisisbeheer moet uitmonden in een betere marktwerking en dus in een toename van 
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het aandeel van het landbouwbedrijfsinkomen uit de afzet van producten.

De rapporteur stelt daarom een clausule voor tussentijdse herziening op 30 juni 2024 voor om 
de coherentie en efficiëntie van alle verordeningen inzake strategische plannen en de GMO-
verordening te verbeteren. Hierbij zal moeten worden gekeken naar mogelijkheden om af te 
stappen van ontkoppelde steun die door onze internationale partners steeds meer zal worden 
bekritiseerd naar voorbeeld van de recente aanval door de Verenigde Staten op Spaanse 
tafelolijven. Op de langere termijn zullen we af moeten van de silobenadering om alle 
middelen op elkaar af te stemmen ten behoeve van een anticyclische markt- en 
inkomenssturing; hieronder vallen ook een aanzienlijk verscherpt programma voor 
voedselsteun en een flexibel beleid voor agrobrandstoffen om de prioriteit te geven aan 
voedselzekerheid boven niet voor voeding bestemde gebruiksdoeleinden en om als 
schokdemper te fungeren voor de instabiliteit van de landbouwmarkten.

De rapporteur stelt vast dat het voorstel van de Commissie geen enkele bepaling bevat over de 
regelgevende wijzigingen naar aanleiding van de herziening van de financiële richtlijnen en 
verordeningen (de zogenaamde Barnier-richtlijnen), terwijl landbouwgrondstoffen nu onder 
het door de met de regulering van de financiële markten belaste autoriteiten gedekte 
toezichtkader vallen. In artikel 25, lid 1, van Verordening (EU) nr. 596/2014 en in artikel 79, 
lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU wordt onderhavige verordening echter vermeld en wordt 
voorzien in samenwerkingsverplichtingen voor de Commissie wat landbouwproducten 
betreft.

Om dit karakteristieke verzuim van de met landbouw belaste diensten binnen de Commissie 
te ondervangen, stelt de rapporteur voor om verwijzingen naar deze 
samenwerkingsverplichting op te nemen en bepalingen toe te voegen die voorzien in de 
automatische overdracht van informatie van de lidstaten naar de Commissie, met name 
aangaande invoercertificaten of openbare voorraden. Bovendien moet artikel 223 worden 
vervolledigd door de Commissie de bevoegdheid te geven het gebruik van elektronische 
uitwisselingsplatformen op te leggen, teneinde de transparantie van de meest ondoorzichtige 
onderhandse aanbestedingen te vergroten.

Meer in het algemeen vraagt de rapporteur om de opstelling van een verslag over het gebruik 
van nieuwe informatie- en communicatietechnieken – en met name blockchaintechnologie –
om de marktwerking te verbeteren en de administratieve last te verlichten. Hoewel dit 
onderwerp in het verslag van de taskforce over de werking van de landbouwmarkten van 2016 
werd aangesneden, heeft de Commissie geen enkel voorstel ter zake ingediend, terwijl 
vereenvoudiging en modernisering geacht worden sleutelwoorden te zijn.

De rapporteur doet ook voorstellen om de prerogatieven van brancheorganisaties op het 
gebied van transparantie en kwaliteit uit te breiden. Wat het voorstel van de Commissie over 
de naleving van communautaire normen voor wijnen in doorvoer betreft, stelt de rapporteur 
voor het aantal producten waarop de afzetvoorschriften van toepassing zijn, uit te breiden ten 
behoeve van een gelijkere behandeling van Europese producenten en producenten uit derde 
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landen.

Met het oog op de bepalingen ten aanzien van de wijnbouwsector vraagt de rapporteur om de 
voortzetting van de regeling voor vergunningen voor nieuwe aanplant na 2030, met behoud 
van de verplichting van evaluatie in 2023 om feedback van beroepsorganisaties mogelijk te 
maken. De rapporteur is gekant tegen het voorstel van de Commissie om de definitie van 
beschermde oorsprongsbenamingen te wijzigen met het oog op afstemming ervan op de 
definitie in de TRIPS-overeenkomst; hij pleit ervoor dat de definitie van de internationale 
Overeenkomst van Lissabon wordt overgenomen. De rapporteur schaart zich achter het 
voorstel van de Commissie om het gebruik van nieuwe wijndruivenrassen toe te staan, ook 
voor wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming.

De rapporteur is van mening dat alcoholvrije wijnen niet onder dezelfde regeling als wijn 
mogen vallen, omdat zij niet voldoen aan de definitie als bedoeld in bijlage VII, deel II, van 
de GMO-verordening. De afwezigheid van alcohol moet worden gecompenseerd door de 
toevoeging van kunstmatige aroma's, wat een industrieel proces meebrengt. De rapporteur is 
van oordeel dat het van belang is tegemoet te komen aan de vraag om transparantie van de 
consument. Het moet mogelijk zijn informatie over het caloriegehalte en de ingrediënten van 
wijn op het etiket, of voor die laatste ook in immateriële vorm, te vermelden.
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