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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de mogelijke uitdagingen en doelstellingen 
voor het toekomstig gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) in de periode na 
2020 uiteengezet en daarbij aangegeven 
welke richting het GLB in die periode 
mogelijk zal uitgaan. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, 
moet aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeiende 
administratieve lasten voor de 
begunstigden moet helpen verminderen.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de mogelijke uitdagingen en doelstellingen 
voor het toekomstig gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) in de periode na 
2020 uiteengezet en daarbij aangegeven 
welke richting het GLB in die periode 
mogelijk zal uitgaan. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer gericht moet zijn op een 
leefbaar inkomen voor landbouwers, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, in overeenstemming 
met de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en de Overeenkomst van 
Parijs, en de uit de wetgeving van de Unie 
voortvloeiende administratieve lasten voor 
de begunstigden moet helpen verminderen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd. In het 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen over 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers bereiken. Door 
een grotere subsidiariteit wordt het 
mogelijk om beter rekening te houden met 
lokale omstandigheden en behoeften, 
waarbij de steun beter wordt toegesneden 
zodat die maximaal bijdraagt aan de 
doelstellingen van de Unie.

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua multilevel 
governance, moeten regionale en lokale 
autoriteiten en belanghebbenden bij het 
GLB worden betrokken, moet het beter 
presteren ten aanzien van de doelstellingen 
van de Unie en moeten de administratieve 
lasten aanzienlijk worden verminderd. In 
het GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen over 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers bereiken. Door 
een grotere subsidiariteit wordt het 
mogelijk om beter rekening te houden met 
lokale omstandigheden en behoeften, 
waarbij de steun beter wordt toegesneden 
zodat die maximaal bijdraagt aan de 
doelstellingen van de Unie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Krachtens artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) dient de 
tenuitvoerlegging van het GLB in 
overeenstemming te zijn met de 
doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Ten behoeve van de coherentie 
moeten alle interventies van het 
toekomstige GLB deel uitmaken van een 
strategisch steunplan waarin bepaalde 
sectorale interventies worden opgenomen 
die waren vastgesteld in Verordening (EU) 
nr. 1308/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad10.

(3) Ten behoeve van de coherentie 
moeten alle interventies van het 
toekomstige GLB stroken met de 
beginselen van duurzame ontwikkeling, 
gendergelijkheid en de grondrechten, en 
moeten zij deel uitmaken van een 
strategisch steunplan waarin bepaalde 
sectorale interventies worden opgenomen 
die waren vastgesteld in Verordening (EU) 
nr. 1308/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad10.

_________________ _________________
10 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 671).

10 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 671).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) De lidstaten kunnen, op 
verzoek, besluiten om een 
producentenorganisatie die in diverse 
sectoren actief is, meer dan één erkenning 
te verlenen, mits de 
producentenorganisatie voldoet aan de 
voorwaarden als bedoeld in artikel 154, 
lid 1, van onderhavige verordening.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)



PE630.370v02-00 6/15 AD\1174338NL.docx

NL

Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Aan artikel 16 wordt het volgende 
lid toegevoegd: 
"3 bis.  De lidstaten publiceren informatie 
over de identiteit van de ondernemingen 
die toegang hebben tot publieke 
interventie en over de identiteit van de 
kopers van openbare 
interventievoorraden."

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 81 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een wijndruivenras mag in de indeling 
van de lidstaten worden opgenomen 
indien:

Uitsluitend wijndruivenrassen die voldoen 
aan de volgende voorwaarden mogen in 
de indeling van de lidstaten worden 
opgenomen:

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 81 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het betrokken ras behoort tot de 
soort Vitis vinifera of Vitis labrusca; of

a) het betrokken ras behoort tot de 
soort Vitis vinifera of is verkregen uit een 
kruising van deze soort met andere 
soorten van het geslacht Vitis;

Motivering

Vitis labrusca is een druif van een veel lagere kwaliteit dan Vitis vinifera en levert druiven op 
die over het algemeen niet worden gebruikt voor het produceren van wijn. Daarnaast kan de 
invoering van nieuw plantmateriaal ziekten verspreiden die ernstiger zijn dan de te bestrijden 
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ziekten, zoals indertijd is gebeurd met de druifluis phylloxera, die in Europa werd 
geïntroduceerd in de zoektocht naar resistentie tegen schimmelziekten.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 1038/2013
Artikel 81 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het betrokken ras voortkomt uit een 
kruising van de soort Vitis vinifera, Vitis 
labrusca en andere soorten van het 
geslacht Vitis.

b) het ras is niet een van de volgende 
rassen: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, 
Clinton of Herbemont.

Motivering

Vitis labrusca is een druif van een veel lagere kwaliteit dan Vitis vinifera en levert druiven op 
die over het algemeen niet worden gebruikt voor het produceren van wijn. Daarnaast kan de 
invoering van nieuw plantmateriaal ziekten verspreiden die ernstiger zijn dan de te bestrijden 
ziekten, zoals indertijd is gebeurd met de druifluis phylloxera, die in Europa werd 
geïntroduceerd in de zoektocht naar resistentie tegen schimmelziekten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 222 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis)  Aan artikel 222 wordt het 
volgende lid 1 bis toegevoegd:
1 bis. De overeenkomsten en besluiten 
die op grond van het voorgaande lid zijn 
vastgesteld door erkende 
producentenorganisaties, unies van 
erkende producentenorganisaties of 
erkende brancheorganisaties, kunnen 
overeenkomstig artikel 164 worden 
verlengd zonder dat deze overeenkomsten 
een van de in lid 4 van dit artikel 
genoemde doelstellingen hebben en onder 
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de door de lidstaat vastgestelde 
voorwaarden.

Motivering

Producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties of brancheorganisaties moeten 
de mogelijkheid krijgen om het toepassingsgebied van overeenkomsten die met het oog op de 
toepassing van artikel 222 zijn gesloten, uit te breiden naar ernstige crisissituaties.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 228/2013
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende overweging 20 bis wordt 
toegevoegd:
"(20 bis) De brancheorganisaties in de 
landbouwsector die zijn erkend krachtens 
artikel 157 van Verordening 
nr. 1308/2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten, zijn als 
marktdeelnemer onmisbaar voor de 
ontwikkeling van op diversificatie gerichte 
landbouwsectoren in de ultraperifere 
regio's, met name in de veeteeltsector. 
Vanwege de beperkte omvang en het 
insulaire karakter van de ultraperifere 
regio's worden de lokale markten van 
deze gebieden immers in hoge mate 
blootgesteld aan prijsschommelingen die 
samenhangen met de invoerstroom van de 
rest van het continent of het derde land. 
De brancheorganisaties in de 
landbouwsector verenigen alle 
marktdeelnemers die actief zijn op de 
markt, zowel stroomopwaarts als 
stroomafwaarts. In dit verband nemen ze 
collectieve maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de lokale productie kan 
standhouden op de markt, met name via 
maatregelen voor het verzamelen van 
gegevens of het verspreiden van 
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informatie. Met het oog daarop en 
onverminderd de artikelen 28, 29 en 110 
van het VWEU, moet de betrokken 
lidstaat de sectorale overeenkomsten en de 
bijdragen die door deze organisaties 
worden ontvangen in het kader van deze 
overeenkomsten kunnen uitbreiden naar 
alle landbouwproducten die op de lokale 
markt worden gebracht, ongeacht de 
herkomst ervan, ook als met de opbrengst 
van deze bijdragen maatregelen worden 
gefinancierd die enkel gericht zijn op 
lokale producten of als deze bijdragen 
worden afgehouden in een ander 
handelsstadium."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea -1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgende artikel 22 bis wordt 
ingevoegd:
"Artikel 22 bis
Sectorale overeenkomsten
1. Een lidstaat kan een sectorale 
overeenkomst in overleg met de betrokken 
actoren uitbreiden en besluiten dat het 
geheel van de individuele 
marktdeelnemers of groepen 
marktdeelnemers die actief zijn op de 
markt van een ultraperifere regio 
financiële bijdragen moeten betalen die 
nauwkeurig worden vastgesteld in deze 
overeenkomst, voor zover: 
- de sectorale overeenkomst is gesloten 
door een brancheorganisatie in de 
landbouwsector die is erkend uit hoofde 
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van artikel 157 van Verordening 
nr. 1308/2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en die 
actief is in een ultraperifere regio; en 
- de sectorale overeenkomst 
landbouwproducten betreft die uitsluitend 
bestemd zijn voor de lokale markt van 
diezelfde ultraperifere regio. De financiële 
bijdragen zijn bedoeld om de kosten te 
dekken die verband houden met de 
uitvoering van de door die sectorale 
overeenkomst beoogde activiteiten, met 
inbegrip van activiteiten die uitsluitend 
gericht zijn op lokale producten. 
2. De uitbreiding van de overeenkomst is 
geldig voor één jaar, met mogelijkheid tot 
verlenging. 
3. De lidstaat stelt de Commissie in kennis 
van eventuele overeenkomsten die uit 
hoofde van dit artikel worden uitgebreid."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Amendement 13

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

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Azoren en Madeira: 
102 080 000 EUR

— voor de Azoren en Madeira: 
106 210 000 EUR

Amendement 15

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.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Franse overzeese 
departementen: 25 900 000 EUR

— voor de Franse overzeese 
departementen: 35 000 000 EUR

Amendement 17

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
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Amendement 18

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.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea -1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 32 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

Artikel 32, lid 4, wordt als volgt gewijzigd:
4. In de analysen, studies en 
evaluaties die de Commissie verricht in 
het kader van handelsovereenkomsten en 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
neemt zij een specifiek hoofdstuk op voor 
elke materie die van bijzonder belang is 
voor de ultraperifere gebieden.

"4. Voorafgaand aan de opening van 
eventuele handelsbesprekingen die 
gevolgen kunnen hebben voor de 
landbouw in de ultraperifere gebieden, 
verricht de Unie studies, analyses en 
effectbeoordelingen van de mogelijke 
gevolgen van deze besprekingen en stemt 
ze haar onderhandelingsmandaat af op de 
specifieke beperkingen van de 
ultraperifere gebieden en op het 
vermijden van eventuele negatieve 
effecten in deze regio's. De Commissie 
hanteert voor de effectbeoordelingen de 
criteria die de VN op dit gebied heeft 
opgesteld."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)
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Amendement 20

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.

Motivering

Met dit amendement wordt verzocht om het behoud van het huidige totaalbedrag.

Amendement 21

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.

Motivering

Met dit amendement wordt verzocht om het behoud van het huidige totaalbedrag.
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