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1. Agenda 2000 *

a) A4-0444/98

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(98)0158 - C4-0298/98 - 98/0112(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen( ):1

Door de Commissie voorgestelde tekst( ) Amendementen2

(Amendement 1)
Derde overweging

overwegende dat de afdeling Garantie van het overwegende dat de afdeling Garantie van het
Fonds in het bijzonder moet dienen voor de Fonds in het bijzonder moet dienen voor de
financiering van de uitgaven voor de financiering van de uitgaven voor de
gemeenschappelijke ordening van de gemeenschappelijke ordening van de
landbouwmarkten, de maatregelen voor landbouwmarkten, agro-rurale maatregelen voor
plattelandsontwikkeling ter begeleiding van plattelandsontwikkeling (milieumaatregelen op
marktondersteuningsmaatregelen, bepaalde landbouwgebied, schadeloosstellingen,
uitgaven voor visserij, bepaalde uitgaven voor maatregelen op het gebied van de bosbouw en
veterinaire maatregelen, alsmede de de bevordering van het gebruik van
maatregelen voor informatie over het landbouwgrondstoffen voor andere dan
gemeenschappelijk landbouwbeleid; voedingsdoeleinden), bepaalde uitgaven voor

visserij, bepaalde uitgaven voor veterinaire
maatregelen, alsmede de maatregelen inzake de
kwaliteit van landbouwproducten, het gebruik
van landbouwproducten voor non-food
doeleinden en de maatregelen voor informatie
over het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

(Amendement 50)
Derde overweging bis (nieuw)

overwegende dat de financiering uit het
EOGFL-Garantie van maatregelen die voorheen
niet werden gefinancierd door de afdeling
Garantie, geen belemmering mag vormen voor
het beheer en de toepassing van de maatregelen
die ook voorheen door de afdeling Garantie
werden gefinancierd;
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(Amendement 2)
Derde overweging ter (nieuw)

overwegende dat de financiering door de
afdeling Garantie van het Fonds geen
belemmering mag vormen voor het beheer en
de tenuitvoerlegging van de voorheen niet door
de afdeling Garantie gefinancierde maatregelen;

(Amendement 3)
Derde overweging quater (nieuw)

overwegende dat alle maatregelen voor de
ontwikkeling van het platteland en voor alle
andere door de afdeling Garantie van het fonds
gefinancierde maatregelen die niet
samenhangen met gemeenschappelijke
marktordeningen als niet-verplicht dienen te
worden ingedeeld, waarbij echter moet worden
gewaarborgd dat maatregelen die samenhangen
met milieuprogramma's door de lidstaten
verplicht worden gefinancierd;

(Amendement 4)
Derde overweging quinquies (nieuw)

overwegende dat de huidige criteria voor de
vaststelling van het landbouwrichtsnoer moeten
worden gehandhaafd;

(Amendement 5)
Derde overweging sexies (nieuw)

overwegende dat de kosten in verband met de
pretoetreding niet zijn inbegrepen in de kosten
van agro-rurale maatregelen ter ontwikkeling
van het platteland, die een horizontale
financiering ontvangen in het kader van het
landbouwrichtsnoer;

(Amendement 6)
Derde overweging septies (nieuw)

overwegende dat de eventuele invoering van het
principe van co-financiering voor de uitgaven
van het EOGFL-Garantie alleen zin heeft indien
dit gebeurt in de context van een hervorming
van het GLB die leidt tot een evenwichtiger
verdeling en een grotere bijdrage aan de
economische en sociale samenhang in de
plattelandsregio's van Europa;
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(Amendement 51)
Derde overweging octies (nieuw)

overwegende dat de kosten van agro-rurale
maatregelen ter ontwikkeling van het platteland,
die een horizontale financiering ontvangen in
het kader van het landbouwrichtsnoer, niet de
kosten in verband met de pretoetreding
omvatten;

(Amendement 7)
Vierde overweging bis (nieuw)

Overwegende dat in sommige lidstaten de
bevoegdheden op landbouwgebied volledig bij
de regionale overheden liggen;

(Amendement 8)
Zestiende overweging bis (nieuw)

Overwegende dat het Europees Parlement als
kwijtingsautoriteit onmiddellijk in kennis dient
te worden gesteld van elk besluit inzake
goedkeuring van de rekeningen en van elk
besluit inzake van de communautaire
financiering uit te sluiten uitgaven en op gezette
tijden dient te worden geïnformeerd over de
voorgenomen, lopende of afgesloten
conformiteitscontroles:

(Amendement 9)
Artikel 1, lid 2, sub b) bis (nieuw)

b bis) de rechtstreekse inkomenssteun als
bedoeld in de gemeenschappelijke
marktordeningen;

(Amendement 10)
Artikel 1, lid 2, sub d)

d) maatregelen voor begeleiding van de d) maatregelen voor begeleiding van de
herstructurering van de vissersvloten buiten herstructurering van de vissersvloten buiten
regio’s van doelstelling 1 en alle regio’s van doelstelling 1 en doelstelling 2 en
structuurmaatregelen voor de visserijsector alle structuurmaatregelen voor de visserijsector
buiten de regio’s van doelstelling 1 en buiten de regio’s van doelstelling 1 en
doelstelling 2, overeenkomstig de wetgeving doelstelling 2, overeenkomstig de wetgeving
voor de visserijsector; voor de visserijsector;



4  /PE 276.698 G:\PV_SEANC\DEFINITI\ADOPTES\99-01-28.nl

(Amendement 11)
Artikel 1, lid 2, sub f)

f) maatregelen voor informatie over het f) maatregelen voor informatie over het
gemeenschappelijk landbouwbeleid. gemeenschappelijk landbouwbeleid alsmede

acties ter evaluatie van en controle op de door
het EOGFL-Garantie gefinancierde
maatregelen.

(Amendement 12)
Artikel 1, lid 2, sub f) bis (nieuw)

f bis) maatregelen voor de verbetering van de
kwaliteit van landbouwproducten, de
bevordering van de productie en afzet van
traditionele regionale producten, de bevordering
van gedecentraliseerde regionale verwerkings-
en afzetorganisaties en voor de bevordering van
de verwerking van kwaliteitsproducten door
middel van financiering met een aanzuigende
werking;

(Amendement 13)
Artikel 1, lid 2, sub f) ter (nieuw)

f ter) maatregelen voor stimulering van de
productie van landbouwproducten voor non-
food doeleinden;

(Amendement 14)
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Alle maatregelen voor
plattelandsontwikkeling, almede alle overige uit
de afdeling Garantie van het Fonds
gefinancierde uitgaven die niet samenhangen
met de gemeenschappelijke ordening van de
markten, worden als niet verplicht ingedeeld.

(Amendement 15)
Artikel 1, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. De financiering door de afdeling Garantie
van het Fonds mag geen belemmering vormen
voor het beheer en de tenuitvoerlegging van de
voorheen niet door de afdeling Garantie
gefinancierde maatregelen.
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(Amendement 16)
Artikel 1, lid 4

4. Uitgaven voor administratie– en 4. Uitgaven voor administratie– en
personeelskosten van de lidstaten en van personeelskosten van de lidstaten en van
degenen die bijstand van het Fonds ontvangen, degenen die bijstand van het Fonds ontvangen,
neemt het Fonds niet voor zijn rekening neemt het Fonds niet voor zijn rekening. De

subsidies worden volledig uitgekeerd aan de
begunstigden. De uitbetaling van de subsidies
vindt in beginsel plaats op het in de
desbetreffende verordening vastgelegde tijdstip.
Onverlet de vastlegging van dit tijdstip dienen
echter alle subsidies uiterlijk per 31 oktober van
het desbetreffende jaar aan de begunstigden te
zijn uitbetaald.

(Amendement 17)
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De rechtstreekse inkomenssteun die
wordt uitgekeerd volgens de communautaire
voorschriften in het kader van de
gemeenschappelijke ordening van de
landbouwmarkten, wordt gefinancierd
overeenkomstig artikel 1, lid 2, sub b) bis.

(Amendement 18)
Artikel 2, lid 3

3. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad 3. Op voorstel van de Commissie en na
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen raadpleging van het Europees Parlement stelt de
zo nodig de procedure voor de financiering van Raad met gekwalificeerde meerderheid van
de in lid 1 en lid 2 bedoelde maatregelen vast. stemmen zo nodig de procedure voor de

financiering van de in lid 1 en lid 2 bedoelde
maatregelen vast.

(Amendement 19)
Artikel 3, lid 1, eerste alinea bis (nieuw)

De middelen uit het EOGFL, afdeling Garantie,
die aan het eind van het begrotingsjaar niet op
grond van dit artikel zijn uitgegeven, worden
overgeschreven naar een speciale reserve,
waarin de middelen voor de komende jaren
beschikbaar blijven.

(Amendement 20)
Artikel 3, lid 5

5. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel 5. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel
worden vastgesteld volgens de procedure van worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 13. artikel 43 van het EG-Verdrag.
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(Amendement 21)
Artikel 4, lid 5

5. Elke lidstaat beperkt, met inachtneming van 5. Elke lidstaat beperkt, met inachtneming van
zijn grondwettelijke bepalingen en zijn zijn grondwettelijke bepalingen, zijn
staatsinrichting, het aantal erkende staatsinrichting en de bevoegdheden van zijn
betaalorganen tot het kleinste aantal dat nodig is regionale overheden, het aantal erkende
voor een in administratief en boekhoudkundig betaalorganen tot het kleinste aantal dat nodig
opzicht bevredigende afwikkeling van de in de is voor een in administratief en
artikelen 2 en 3 bedoelde uitgaven. boekhoudkundig opzicht bevredigende

afwikkeling van de in de artikelen 2 en 3
bedoelde uitgaven.

(Amendement 22)
Artikel 5 lid -1 (nieuw)

-1. De Commissie stelt de lidstaten de nodige
kredieten ter beschikking om de aangewezen
diensten en instanties in staat te stellen om,
overeenkomstig de communautaire
voorschriften en de nationale wetgevingen, over
te gaan tot de in artikel 2 bedoelde betalingen.

De lidstaten zien erop toe dat deze kredieten
onmiddellijk en uitsluitend voor deze
doelstellingen worden gebruikt.

(Amendement 23)
Artikel 5, lid 1, eerste alinea

1. De Commissie stelt de financiële middelen 1. De Commissie stelt de financiële middelen
ter dekking van de in de artikelen 2 en 3 ter dekking van de in de artikelen 2 en 3
bedoelde uitgaven ter beschikking van de bedoelde uitgaven ter beschikking van de
lidstaten via voorschotten op de eindafrekening lidstaten.
van de in een referentieperiode gedane
uitgaven. In het geval van programma's ter ontwikkeling

van het platteland geschiedt de verdeling van de
middelen tussen hetzij de lidstaten hetzij de
Europese regio's gedurende het eerste
toepassingsjaar van deze verordening op
verzoek van de lidstaten/Europese regio's.

(Amendement 24)
Artikel 5, lid 2

2. Totdat deze voorschotten op de 2. Totdat deze voorschotten op de
eindafrekening van gedane uitgaven betaald eindafrekening van gedane uitgaven betaald
zijn, worden de middelen voor deze uitgaven zijn, worden de middelen voor deze uitgaven
door de lidstaten ter beschikking gesteld naar door de lidstaten onverwijld ter beschikking
gelang van de behoeften van hun erkende gesteld naar gelang van de behoeften van hun
betaalorganen. erkende betaalorganen.
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(Amendement 25)
Artikel 7, lid 2, tweede alinea

De uitgaven in oktober worden gerekend tot de De uitgaven in oktober worden gerekend tot de
maand oktober indien zij in de periode van 1 tot maand oktober indien zij in de periode van 1 tot
en met 15 oktober, en tot de maand november en met 31 oktober zijn gedaan. De voorschotten
indien zij in de periode van 16 tot en met 31 worden aan de lidstaat uitbetaald uiterlijk op de
oktober zijn gedaan. De voorschotten worden derde werkdag van de tweede maand na die
aan de lidstaat uitbetaald uiterlijk op de derde waarin de uitgaven zijn gedaan.
werkdag van de tweede maand na die waarin de
uitgaven zijn gedaan.

(Amendement 26)
Artikel 7, lid 4, eerste alinea

4. De Commissie neemt een besluit over de 4. De Commissie neemt een besluit over de
bedragen die van de in de artikelen 2 en 3 bedragen die van de in de artikelen 2 en 3
bedoelde communautaire financiering moeten bedoelde communautaire financiering moeten
worden uitgesloten, wanneer zij constateert dat worden uitgesloten, wanneer zij constateert dat
de desbetreffende uitgaven niet in de desbetreffende uitgaven niet in
overeenstemming waren met de communautaire overeenstemming waren met de communautaire
voorschriften. voorschriften.  Om het wettige karakter van de

uitgaven door de uitbetalende instanties vast te
stellen houdt de Commissie ook rekening met
de bepalingen die in elke lidstaat gelden met
betrekking tot overheidsbetalingen.

(Amendement 27)
Artikel 7, lid 4, zesde alinea bis (nieuw)

De Commissie stelt het Europees Parlement
onmiddellijk in kennis van elk besluit inzake
goedkeuring van de rekeningen van de
betaalorganen en van elk besluit inzake van de
communautaire financiering uit te sluiten
uitgaven en verstrekt het Parlement om de drie
maanden gedetailleerde informatie omtrent de
stand van de goedkeuringsprocedure en over de
voorgenomen, lopende of afgesloten
conformiteitscontroles.

(Amendement 28)
Artikel 8, lid 3

3. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad 3. Op voorstel van de Commissie en na
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen raadpleging van het Europees Parlement stelt de
de algemene voorschriften voor de toepassing Raad met gekwalificeerde meerderheid van
van dit artikel vast. stemmen de algemene voorschriften voor de

toepassing van dit artikel vast.
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(Amendement 29)
Artikel 9, lid 3

3. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad 3. Op voorstel van de Commissie en na
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen raadpleging van het Europees Parlement stelt de
zo nodig de algemene voorschriften voor de Raad met gekwalificeerde meerderheid van
toepassing van dit artikel vast. stemmen zo nodig de algemene voorschriften

voor de toepassing van dit artikel vast.

(Amendement 30)
Artikel 13, lid 2, eerste alinea

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt 2. Op voorstel van de Commissie en na
het Comité een ontwerp voor van de te nemen raadpleging van het Europees Parlement stelt de
maatregelen. Het Comité brengt advies uit over Raad met gekwalificeerde meerderheid van
dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter stemmen zo nodig de algemene voorschriften
kan vaststellen naar gelang van de urgentie van voor de toepassing van dit artikel vast. De
de materie. Het Comité spreekt zich uit met de vertegenwoordiger van de Commissie legt het
meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid Comité een ontwerp voor van de te nemen
2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de maatregelen. Het Comité brengt advies uit over
aanneming van de besluiten die de Raad op dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter
voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij vaststelt naar gelang van de urgentie en met als
stemming in het Comité worden de stemmen doel het voorkomen van vertraging bij de
van de vertegenwoordigers van de lidstaten uitvoering van de programma's en de betalingen
gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De aan de eindbegunstigden. Het Comité spreekt
voorzitter neemt niet aan de stemming deel. zich uit met de meerderheid van stemmen die in

artikel 148, lid 2, van het Verdrag is
voorgeschreven voor de aanneming van de
besluiten die de Raad op voorstel van de
Commissie dient te nemen. Bij stemming in het
Comité worden de stemmen van de
vertegenwoordigers van de lidstaten gewogen
overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter
neemt niet aan de stemming deel.



( ) Na aanneming van de amendementen werd de zaak overeenkomstig artikel 60, lid 2 van het1

Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.
( ) PB C 170 van 4.6.1998, blz. 93.2
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b) A4-0480/98

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften
voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (COM(98)0158 - C4-0299/98 - 98/0113(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen( ):1

Door de Commissie voorgestelde tekst( ) Amendementen2

(Amendement 51)
Tweede overweging

overwegende dat de bevoegde nationale overwegende dat de bevoegde nationale
autoriteiten de betalingen waarin de autoriteiten de betalingen waarin de
communautaire steunregelingen voorzien, communautaire steunregelingen voorzien,
volledig aan de begunstigden dienen uit te keren volledig aan de begunstigden dienen uit te
onverminderd de verlagingen waarin deze keren, rekening houdend met de toepassing van
verordening uitdrukkelijk voorziet, uit correcte beroepspraktijken voortvloeiende

milieu- en dierenbeschermingsmaatregelen
waaraan minimaal moet worden voldaan,
onverminderd de verlagingen waarin deze
verordening uitdrukkelijk voorziet,

(Amendement 37)
Tweede overweging bis (nieuw)

overwegende dat bij de opstelling van de
gemeenschappelijke marktordeningen niet
alleen moet worden gekeken naar kwantitatieve
aspecten, maar dat meer belang moet worden
gehecht aan de gevolgen van landbouw voor het
milieu, de werkgelegenheid en de ruimtelijke
o r d e n in g ;  d a t  r e c h t s t r e e k s e
landbouwuitkeringen moeten worden gezien als
een bijdrage van de samenleving aan de rol die
landbouwbedrijven vervullen bij de
instandhouding van het milieu en de
maatschappelijke structuren op het platteland,
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(Amendementen 52 en 21)
Derde overweging

overwegende dat, met het oog op een betere overwegende dat, met het oog op een betere
integratie van het milieu in de integratie van het milieu en  het welzijn van
gemeenschappelijke marktordeningen, de dieren in de gemeenschappelijke
lidstaten passende milieumaatregelen dienen toe marktordeningen, de lidstaten passende milieu-
te passen ten aanzien van de landbouwgrond en en dierenbeschermingsmaatregelen dienen toe
de landbouwproductie; dat de lidstaten over de te passen ten aanzien van de landbouwgrond en
gevolgen van de niet-inachtneming van de landbouwproductie; dat bedrijven die op
dwingende milieu-eisen moeten beslissen en de goede en deskundige wijze worden
mogelijkheid dienen te hebben om bij geëxploiteerd, het volledige steunbedrag
veronachtzaming van dergelijke milieu-eisen de ontvangen wanneer voldaan is aan de overige,
uit de steunregelingen voortvloeiende voordelen in deze verordening gestelde voorwaarden; dat
te verminderen of zelfs in te trekken; dat de landbouwers op communautair niveau een
dergelijke maatregelen door de lidstaten dienen redelijk inkomen dient te worden gegarandeerd;
te worden genomen onverminderd de dat de lidstaten in het kader van de door de
mogelijkheid om steun te verlenen voor Raad vastgestelde milieu- en
verbintenissen die vrijwillig worden aangegaan dierenbeschermingsmaatregelen waaraan
in het kader van de milieumaatregelen in de minimaal moet worden voldaan over de
landbouw, gevolgen van de niet-inachtneming van

dwingende milieu-eisen moeten beslissen en de
mogelijkheid dienen te hebben om bij
veronachtzaming van dergelijke milieu-eisen de
uit de steunregelingen voortvloeiende voordelen
te verminderen of zelfs in te trekken; dat
dergelijke maatregelen door de lidstaten dienen
te worden genomen onverminderd de
mogelijkheid om steun te verlenen voor
verbintenissen die vrijwillig worden aangegaan
in het kader van de milieumaatregelen in de
landbouw,

(Amendement 16)
Derde overweging bis (nieuw)

overwegende dat het noodzakelijk is in de
Europese Unie een strategie te volgen die
gericht is op de ontwikkeling van niet voor de
voedselvoorziening bestemde teelten, en dat het
van belang is juist deze teelten te betrekken bij
de hervorming van het GLB; 

(Amendement 17)
Derde overweging ter (nieuw)

overwegende dat niet voor de
voedselvoorziening bestemde teelten
beantwoorden aan de noodzaak van beheersing
van de voedselproductie en van diversifiëring
van de Europese landbouw, een positief effect
hebben op werkgelegenheid en ruimtelijke
ordening en een aanzienlijke vooruitgang bij de
bescherming van de biosfeer betekenen,
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(Amendement 53)
Vierde overweging

overwegende dat, om de werkgelegenheid in de overwegende dat voor de rechtstreekse
landbouw stabiel te houden en zo bij te dragen betalingen een algemeen plafond dient te gelden
tot een redelijke levensstandaard voor de om rekening te houden met schaalvoordelen en
landbouwbevolking, met inbegrip van alle in de om te voorkomen dat aan individuele
landbouw werkzame personen, de lidstaten begunstigden buitensporig hoge betalingen
dienen te worden gemachtigd de rechtstreekse worden toegekend; dat de toepassing van een
betalingen aan landbouwers te verlagen in die dergelijk plafond de verwezenlijking van de in
gevallen waarin de arbeidsbezetting op hun artikel 39, lid 1, van het Verdrag omschreven
bedrijf kleiner is dan een nader te bepalen doelstellingen de landbouwbevolking een
minimum; dat echter, vooral om de redelijke levensstandaard te verzekeren en de
productiviteit in de landbouw in stand te markten te stabiliseren niet in de weg mag
houden, een dergelijke verlaging niet meer mag staan; dat een algemeen plafond voor de
bedragen dan 20% van het totaalbedrag aan rechtstreekse betalingen zo moet worden
betalingen, toegepast dat een degressief effect wordt

bereikt; dat bij de vaststelling van dit plafond
rekening moet worden gehouden met de
economische omvang van het bedrijf en met
werkgelegenheidsfactoren, zoals de effectieve
arbeidsbezetting in het bedrijf; dat de Raad
gemeenschappelijke beginselen zal bepalen
teneinde een billijke toepassing van de plafonds
te garanderen;

(Zesde overweging komt te vervallen.)

(Amendementen 22 en 54)
Vijfde overweging

Overwegende dat de lidstaten de bepalingen Overwegende dat de lidstaten de bepalingen
inzake het om milieuredenen of wegens een inzake het om milieuredenen verlagen van de
ontoereikende arbeidsbezetting verlagen van de betalingen moeten vaststellen op basis van
betalingen moeten vaststellen op basis van objectieve criteria, uitgaande van het beginsel
objectieve criteria; dat aan de lidstaten de van een goede en deskundige exploitatie; dat
mogelijkheid dient te worden geboden de door aan de lidstaten de mogelijkheid dient te
verlagingen van de betalingen beschikbaar worden geboden de door verlagingen van de
komende bedragen te gebruiken voor extra betalingen beschikbaar komende bedragen te
milieumaatregelen in de landbouw in het kader gebruiken voor extra maatregelen ter
van de steun voor plattelandsontwikkeling bevordering van de plattelandsontwikkeling in
waarin is voorzien bij verordening (EG) nr. ..., het kader van de steun voor

plattelandsontwikkeling waarin is voorzien bij
verordening (EG) nr. ...,



12  /PE 276.698 G:\PV_SEANC\DEFINITI\ADOPTES\99-01-28.nl

(Amendement 55)
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis

Lijst van steunregelingen

De Raad stelt op voorstel van de Commissie en
na raadpleging van het Europees Parlement de
lijst vast van de steunregelingen die onder de
werkingssfeer van deze verordening vallen.

(Amendement 56)
Artikel 2

De betalingen op grond van de steunregelingen De betalingen op grond van de steunregelingen
moeten volledig aan de begunstigden worden moeten volledig aan de begunstigden worden
uitgekeerd. uitgekeerd, met inachtneming van uit correcte

beroepspraktijken voortvloeiende milieu- en
dierenbeschermingsmaatregelen waaraan
minimaal moet worden voldaan.

(Amendementen 23, 57, 24 en 25)
Artikel 3

Combinatie met milieubepalingen Combinatie met verbindende minimum
milieubepalingen

-1. De lidstaten ontwikkelen en bevorderen op
actieve wijze de code voor een goede en
milieuvr iendelijke landbouw in
overeenstemming met de door de Europese
Commissie te ontwikkelen richtsnoeren.

-1 bis. De Raad stelt, op voorstel van de
Commissie en na raadpleging van het Europees
Parlement, het kader vast voor de milieu- en
dierenbeschermingsmaatregelen waaraan
minimaal moet worden voldaan, en dat als basis
dient voor de vaststelling van nationale
maatregelen.

1. De lidstaten nemen de milieumaatregelen  die 1. De lidstaten nemen de milieumaatregelen
zij passend achten gezien de specifieke situatie die zij passend achten gezien de specifieke
wat de gebruikte landbouwgrond en de situatie wat de gebruikte landbouwgrond en de
productie betreft. Tot deze maatregelen kunnen productie betreft. Tot deze maatregelen kunnen
behoren de verlening van steun als behoren de verlening van steun als
tegenprestatie voor verbintenissen in het kader tegenprestatie voor verbintenissen in het kader
van de milieumaatregelen in de landbouw, het van de milieumaatregelen in de landbouw, het
stellen van dwingende algemene milieu-eisen stellen van dwingende algemene milieu-eisen
en het stellen van specifieke milieu-eisen en het stellen van specifieke milieu-eisen die
waaraan moet worden voldaan om voor de gericht zijn op handhaving van goede
rechtstreekse betalingen in aanmerking te landbouwpraktijken.
komen.
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2. De lidstaten stellen de sancties vast, die 2. De lidstaten stellen de sancties vast, die
moeten passen bij en in verhouding moeten moeten passen bij en in verhouding moeten
staan tot de ernst van de ecologische gevolgen staan tot de ernst van de ecologische gevolgen
van niet-inachtneming van de dwingende van niet-inachtneming van de dwingende
milieu-eisen. Zij kunnen bepalen dat de uit de milieu- en dierenbeschermingseisen. Zij
betrokken steunregelingen voortvloeiende bepalen dat de uit de betrokken steunregelingen
voordelen worden verlaagd of eventueel voortvloeiende voordelen worden verlaagd of
ingetrokken indien niet aan deze specifieke eventueel ingetrokken indien niet aan deze
milieu-eisen wordt voldaan. specifieke milieu- en dierenbeschermingseisen

wordt voldaan. Bedrijven die volgens het
beginsel van goed en deskundig beheer worden
geëxploiteerd, ontvangen het volledige
steunbedrag wanneer voldaan is aan de overige,
in deze verordening gestelde voorwaarden.

(Amendement 18)
Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis

Niet voor de voedselvoorziening
bestemde teelten

Om de ontwikkeling van niet voor de
voedselvoorziening bestemde teelten te
ondersteunen, wordt er steun aan de
producenten toegekend.

(Amendement 10)
Artikel 4, lid 2

2. De uit de toepassing van lid 1 voortvloeiende 2. De uit de toepassing van lid 1 voortvloeiende
verlaging van de voor een bepaald kalenderjaar verlaging van de voor een bepaald kalenderjaar
aan een landbouwer toe te kennen steun mag aan een landbouwer toe te kennen steun mag
niet meer bedragen dan 20% van het niet meer bedragen dan 20% van het
totaalbedrag aan betalingen dat, indien lid 1 totaalbedrag aan betalingen.
buiten beschouwing wordt gelaten, voor het
betrokken kalenderjaar aan de landbouwer zou
worden toegekend.

(Amendement 2)
Artikel 5, lid 1, alinea bis

Om de gelijke behandeling van de landbouwers
op EU-niveau te waarborgen, stelt de
Commissie gemeenschappelijke beginselen
voor de toepassing van artikel 3 vast.  



14  /PE 276.698 G:\PV_SEANC\DEFINITI\ADOPTES\99-01-28.nl

(Amendement 59)
Artikel 5, lid 2

2. Het verschil tussen de bedragen die, indien de 2. Het verschil tussen de bedragen die, indien
artikelen 3 en 4 buiten beschouwing worden de artikelen 3 en 4 buiten beschouwing worden
gelaten, voor een kalenderjaar aan de gelaten, voor een kalenderjaar aan de
landbouwers in een lidstaat zouden worden landbouwers in een lidstaat zouden worden
betaald, en de na toepassing van die artikelen betaald, en de na toepassing van die artikelen
berekende bedragen wordt binnen een volgens berekende bedragen wordt binnen een volgens
de procedure van artikel 11 te bepalen termijn de procedure van artikel 12 te bepalen termijn
ter beschikking van de betrokken lidstaat ter beschikking van de betrokken lidstaat
gesteld bij wijze van extra communautaire steun gesteld bij wijze van extra communautaire steun
voor milieumaatregelen in de landbouw als voor maatregelen ter bevordering van de
bedoeld in de artikelen 20 tot en met 22 van ontwikkeling van plattelandsgebieden als
ve r o r dening  ( E G)  nr .  . . . . bedoeld in de artikelen 20 tot en met 22 van
[pla ver o r dening  ( E G)  nr .  . . . .

[plattelandsontwikkeling] en voor verhoging
van de steun aan landbouwers en veehouders
die in een kalenderjaar recht hebben op minder
dan 15.000 euro.

(Amendement 12)
Artikel 6, alinea bis (nieuw)

Deze maatregel heeft een verplicht karakter en
wordt in alle lidstaten op dezelfde wijze
toegepast.

(Amendement 4)
Artikel 7

De steunregelingen worden toegepast De steunregelingen worden toegepast
onverminderd de mogelijkheid deze op elk onverminderd de mogelijkheid dat de Raad
tijdstip in het licht van de marktontwikkelingen deze, na advies van het Europees Parlement, op
te herzien. elk tijdstip in het licht van de

marktontwikkelingen aan het eind van het
verkoopseizoen voor het betrokken product
bijstelt, indien nodig naar boven toe.

(Amendement 60)
Artikel 9

Om de effectiviteit van de betalingen in het Om de effectiviteit van de betalingen in het
kader van de steunregelingen te meten worden kader van de steunregelingen te meten worden
deze betalingen geëvalueerd met het doel hun deze betalingen geëvalueerd met het doel hun
invloed aan de beoogde doelstellingen te toetsen invloed en proportionaliteit aan de beoogde
en hun effecten op de desbetreffende markten te doelstellingen te toetsen en hun effecten op de
analyseren. desbetreffende markten te analyseren. De

Commissie brengt deze evaluatie ter kennis van
het Europees Parlement.
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(Amendement 61)
Artikel 9 bis (nieuw)

Artikel 9 bis
Kosteneffectiviteit

De lidstaten verzamelen via de organen die de
EOGFL-betalingen beheren de administratieve
gegevens die noodzakelijk zijn voor de
toekenning van directe inkomenssteun, zodat de
kostenefficiency van de gebruikte instrumenten
goed kan worden geëvalueerd en een grondslag
kan worden gevormd voor toekomstige
politieke besluiten.

De met het beheer van de uitgaven van het
EOGFL in de lidstaten belaste instanties:

a) verwerken de statistische gegevens over de
betalingen, waarbij zij gegevens verzamelen
over de omvang van de steun, de betrokken
arealen en het aantal begunstigden per regio, en
een onderscheid aanbrengen  naar gelang het
type maatregel en de ontvangen steuntranches;

b) stellen de statistische diensten van de
lidstaten en de Commissie in kennis van de
volledige resultaten van deze statistische
verwerking.

(Amendement 62)
Artikel 10

De lidstaten verstrekken de Commissie De lidstaten verstrekken de Commissie
uitvoerige informatie over de voor de uitvoerige informatie over de voor de
toepassing van deze verordening genomen toepassing van deze verordening genomen
maatregelen. maatregelen en de  gegevens die nodig zijn om

de in artikel 9 van deze verordening bedoelde
evaluatie te kunnen uitvoeren.

(Amendement 15)
Artikel 11, sub a)

a) wordt onder "landbouwer" of "bedrijfshoofd" a) wordt onder "landbouwer" of "bedrijfshoofd"
verstaan: de individuele landbouwproducent, verstaan: de individuele landbouwproducent,
natuurlijke of rechtspersoon dan wel groep natuurlijke of rechtspersoon dan wel groep
natuurlijke of rechtspersonen, ongeacht de natuurlijke of rechtspersonen, ongeacht de
rechtspositie van de groep en haar leden rechtspositie van de groep en haar leden
volgens het nationale recht, waarvan het bedrijf volgens het nationale recht, waarvan het bedrijf
zich bevindt op het grondgebied van de zich bevindt op het grondgebied van de
Gemeenschap; Gemeenschap; in het geval van rechtspersonen

of groepen natuurlijke en rechtspersonen gelden
alle meewerkende en aansprakelijke vennoten
van gemeenschappelijke bedrijven als
bedrijfshoofden; 
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(Amendement 63)
Artikel 12

De uitvoeringsbepalingen van deze De uitvoeringsbepalingen van deze
verordening, waaronder met name: verordening, waaronder met name de

- de lijst van de in artikel 1 bedoelde de gevolgen van het bepaalde in de artikelen 3
steunregelingen, en 4 te voorkomen, worden door de Commissie
- de maatregelen die nodig zijn om ontwijking vastgesteld volgens de procedure van artikel ..
van de gevolgen van het bepaalde in de van verordening (EG) nr. ....
artikelen 3, 4 en 6 te voorkomen, [akkerbouwgewassen] dan wel de procedure

worden door de Commissie vastgesteld volgens [rundvlees] of van de overeenkomstige artikelen
de procedure van artikel .. van verordening van de andere verordeningen houdende een
(EG) nr. .... [akkerbouwgewassen] dan wel de gemeenschappelijke ordening van
procedure van artikel 39 van verordening (EG) landbouwmarkten, naar gelang van het geval.
nr. ... [rundvlees] of van de overeenkomstige Het Parlement heeft, binnen een vastgestelde
artikelen van de andere verordeningen termijn, het recht van inspraak ten aanzien van
houdende een gemeenschappelijke ordening van de voorstellen van de Commissie voor
landbouwmarkten, naar gelang van het geval. uitvoeringsbepalingen, voordat een definitief

maatregelen die nodig zijn om ontwijking van

van artikel 39 van verordening (EG) nr. ...

besluit wordt genomen.



( ) Na aanneming van de amendementen werd de zaak overeenkomstig artikel 60, lid 2 van het Reglement naar de1

bevoegde commissie terugverwezen.
( ) PB C 170 van 4.6.1998, blz. 13.2
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c) A4-0494/98

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (COM(98)0158 - C4-0294/98 - 98/0109(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen( ):1

Door de Commissie voorgestelde tekst( ) Amendementen2

(Amendement 100)
Overweging 2

(2) overwegende dat het gemeenschappelijk (2) overwegende dat het gemeenschappelijk
landbouwbeleid tot doel heeft de in artikel 39 landbouwbeleid tot doel heeft de in artikel 39
van het Verdrag vermelde doelstellingen te van het Verdrag vermelde doelstellingen te
bereiken; dat, om de markten te stabiliseren en bereiken; dat, om een maximaal gebruik van de
de landbouwbevolking een redelijke productiefactoren,  met name de
levensstandaard te verzekeren, in de arbeidskrachten te garanderen, de landbouwers
rundvleessector maatregelen inzake de interne een redelijke levensstandaard te bieden, de
markt moeten worden genomen die met name markten te stabiliseren, en de
voorzien in rechtstreekse betalingen voor bevoorradingszekerheid te garanderen, en bij dit
rundvleesproducenten en in een steunregeling alles rekening te houden met de sociale
voor de particuliere opslag, structuur en de structurele en natuurlijke

verschillen tussen de diverse
landbouwgebieden;  in de gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees
maatregelen inzake de interne markt moeten
worden genomen die met name voorzien in
r echt s t r eekse bet alingen voor
rundvleesproducenten en in een regeling van
openbare interventie,

(Amendement 67)
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) overwegende dat 60% van de
rundvleesproductie afkomstig is van melkvee;
dat de productiebeheersing een essentiële factor
vormt voor het voorkomen van structurele
overschotten van rood vlees;  voorts
overwegende dat de premie per zoogkoe in de
eerste plaats ten goede moet komen aan de
kleine en middelgrote producenten, zonder de
grotere producenten te vergeten;
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(Amendement 121)
Overweging 3

(3) overwegende dat, om de vleesconsumptie in (3) overwegende dat voor het opnieuw in
de Gemeenschap opnieuw in evenwicht te evenwicht brengen van de rundvleesconsumptie
brengen, ten gunste van de rundvleessector, en in de Gemeenschap en de verbetering van het
de concurrentiepositie van deze producten op de concurrentievermogen van dat product,
internationale markten te verbeteren, het niveau hoofdzakelijk op de interne markt, een matige
van de marktsteun geleidelijk moet worden verlaging van de marktsteun gerechtvaardigd is,
verlaagd; dat, gelet op de gevolgen daarvan opdat het concurrerend blijft tegenover blank
voor de producenten, de op grond van de vlees; dat, gelet op de gevolgen daarvan voor de
gemeenschappelijke marktordening verleende producenten, de op grond van de
inkomenssteun moet worden aangepast en gemeenschappelijke marktordening verleende
hervormd; dat het dienstig is daartoe een inkomenssteun moet worden aangepast en
uitgebreid systeem van rechtstreekse betalingen hervormd; dat het dienstig is daartoe een
voor de producenten vast te stellen; dat de uitgebreid systeem van betalingen in te stellen
bedragen van die betalingen hoger moeten dat de verlaging van de marktsteun praktisch
worden naarmate geleidelijk de marktsteun geheel moet compenseren, gezien de
wordt verlaagd, inkomensachterstand die deze sector heeft en

het belang ervan voor het milieu, het landschap
en de werkgelegenheid,

(Amendementen 122 en 21)
Overweging 4

(4) overwegende dat, wegens de uiteenlopende (4) overwegende dat, wegens de uiteenlopende
activiteiten in de rundveehouderij, de activiteiten in de rundveehouderij, de
rechtstreekse betalingen onder meer moeten rechtstreekse betalingen onder meer moeten
worden toegekend in de vorm van een speciale worden toegekend in de vorm van een speciale
premie voor stieren en ossen, een premie voor premie voor stieren en ossen, een premie voor
het aanhouden van zoogkoeien en een het aanhouden van zoogkoeien; dat de
melkkoeienpremie; dat de toekenning van deze toekenning van deze premies niet tot een
premies niet tot een toename van de totale toename van de totale productie mag leiden; dat
productie mag leiden; dat het aantal voor een het aantal voor een premie in aanmerking
premie in aanmerking komende mannelijke komende mannelijke runderen en zoogkoeien
runderen en zoogkoeien daarom moet worden daarom moet worden beperkt door toepassing
beperkt door toepassing van respectievelijk van regionale maxima en, voor de speciale
regionale en individuele maxima en, voor de premie, een maximumaantal dieren; dat het
speciale premie, een maximumaantal dieren per regionale maximum voor de speciale premie op
bedrijf; dat voor de melkkoeienpremie een het bestaande niveau moet worden
analoge beperking geldt op basis van de gehandhaafd,
individuele referentiehoeveelheden van de
betrokken producenten, die dienen als
basisreferentie voor de berekening van het
steunbedrag; dat het regionale maximum voor
de speciale premie op het bestaande niveau
moet worden gehandhaafd; 
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(Amendement 58)
Overweging 12 bis (nieuw)

(12 bis) overwegende dat de speciale premie
slechts wordt toegekend voor dieren met een
geslacht gewicht van meer dan 200 kg; dat
slachtkalveren ook door de prijsdaling worden
getroffen; dat derhalve een nieuwe premie voor
slachtkalveren aan de speciale premie moet
worden toegevoegd,

(Amendement 5)
Overweging 14

(14) overwegende dat, om de extensivering van (14) overwegende dat, om de extensivering van
de productie zodanig te bevorderen dat de de productie zodanig te bevorderen dat de
milieudoeleinden efficiënter kunnen worden milieudoeleinden efficiënter kunnen worden
nagestreefd, een aanvullend bedrag moet nagestreefd, aan producenten die aan strenge en
worden toegekend aan producenten die aan verantwoorde eisen inzake de veebezetting
strenge en verantwoorde eisen inzake de voldoen,  gedifferentieerde en degressieve
veebezetting voldoen; dat, om te voorkomen dat aanvullende bedragen moeten worden
het totale niveau van de steun sterk wordt toegekend, naar gelang de graad van belasting,
gewijzigd en om de uitgaven binnen redelijke
perken te houden, moet worden voorzien in de
mogelijkheid om het aanvullende bedrag zo
nodig aan te passen,

(Aparte stemming)
Overweging 15

(15) overwegende dat in verband met de
verlaging van de marktsteun in de
rundvleessector ook inkomenssteun voor
melkproducenten moet worden verleend in de
vorm van een melkkoeienpremie; dat deze steun
moet worden toegekend op basis van de
individuele referentiehoeveelheden van de
betrokken producenten en de gemiddelde
melkgift in de lidstaat waar hun bedrijf is
gevestigd; dat de melkkoeienpremie
eenvoudigheidshalve moet worden beheerd en
toegekend samen met de overeenkomstige
inkomenssteun voor melkkoeien in het kader
van de gmeenschappelijke marktordening voor
melk en zuivelproducten; dat bij deze steun
rekening wordt gehouden met de gemiddelde
melkgift in de Gemeenschap; dat daartoe bij de
berekening van de bedragen van de
melkkoeienpremie per lidstaat rekening moet
worden gehouden met het verschil tussen de
gemiddelde melkgift in de Gemeenschap en die
in de betrokken lidstaat;
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(Amendement 124)
Overweging 16

(16) overwegende dat de omstandigheden voor (16) overwegende dat de omstandigheden voor
de rundvleesproductie in de onderscheiden de rundvleesproductie in de onderscheiden
productiegebieden van de Gemeenschap sterk productiegebieden van de Gemeenschap sterk
kunnen verschillen; dat een voor de hele kunnen verschillen en dat sommige
Gemeenschap geldende regeling met uniforme reglementaire beperkingen die bedoeld zijn om
betalingen voor alle producenten te star zou zijn een beheersing van de productie en een band
om adequaat te kunnen inspelen op de tussen veehouderij en landschap te bereiken, te
structurele en natuurlijke verschillen en op de zeer in het nadeel werken van sommige
uiteenlopende behoeften die daaruit veehouderijen voor jonge runderen, dient op
voortvloeien; dat het daarom dienstig is een communautaire schaal een stelsel in het leven te
flexibel kader te scheppen voor extra worden geroepen voor de instelling van een
communautaire betalingen die de lidstaten premie voor elk geslacht dier (mannelijke
binnen vastgestelde totaalbedragen vaststellen runderen, zoogkoeien, vaarzen, slachtkalveren)
en verrichten overeenkomstig bepaalde dat gebaseerd is op gemeenschappelijke criteria
gemeenschappelijke criteria; dat de van een historisch plafond van communautaire
totaalbedragen aan de lidstaten moeten worden en nationale slacht om de productiebepaling te
toegewezen op basis van hun aandeel in de handhaven en op premieplafonds per type
rundvleesproductie van de Gemeenschap dat de geslacht dier om concurrentiedistorsies tussen
gemeenschappelijke criteria onder meer tot doel de lidstaten van de Unie te voorkomen.
hebben te voorkomen dat de extra betalingen
discriminerend werken, en volledig rekening te
houden met de desbetreffende multilaterale
verbintenissen van de Gemeenschap; dat het
met name van essentieel belang is de lidstaten
ertoe te verplichten hun discretionaire
bevoegdheden uitsluitend op basis van
objectieve criteria te gebruiken, het beginsel
van gelijke behandeling volledig in acht te
nemen en markt- en concurrentiedistorsies te
voorkomen; dat dient te worden bepaald welke
vormen de extra betalingen mogen aannemen;
dat het hierbij om veebetalingen voor bepaalde
categorieën runderen en om areaalbetalingen
moet gaan;

(Aparte stemming)
Overweging 17

(17) overwegende dat voor de extra Schrappen.
veebetalingen kwantitatieve beperkingen
moeten worden opgelegd om de productie
binnen redelijke perken te houden; dat ook het
totaalbedrag van de steun die per dier en, indien
van toepassing, per jaar mag worden toegekend,
moet worden beperkt; dat de lidstaten voorts
ook een aanpak met eisen inzake de
veebezetting moeten volgen;
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(Amendement 125)
Overweging 20

(20) overwegende dat het gebruik van bepaalde (20) overwegende dat het gebruik van bepaalde
stoffen in de rundvleesproductie krachtens de stoffen in de rundvleesproductie krachtens de
wetgeving van de Gemeenschap verboden is; wetgeving van de Gemeenschap verboden is;
dat passende sancties moeten worden toegepast dat passende sancties moeten worden toegepast
als de betrokken bepalingen niet worden als de betrokken bepalingen niet worden
nageleefd, nageleefd, in het bijzonder, in geval van

vastgestelde fraude, de onmiddellijke
opschorting van de steun en de terugbetaling
van het onrechtmatig ontvangen bedrag,

(Amendement 59)
Overweging 21

(21) overwegende dat openbare interventie in de (21) overwegende dat het, in verband met een
vorm van aankoop door interventiebureaus en structurele overproductie en cyclische en
openbare opslag, in het kader van de in deze seizoensbepaalde productievariaties absoluut
verordening vastgestelde prijsregelingen en noodzakelijk is de openbare interventies in de
inkomenssteunregeling niet langer onontbeerlijk vorm van aankoop door interventiebureaus te
is om de markt in evenwicht te houden, maar tot handhaven om het evenwicht op de markt in
aanzienlijke uitgaven zou leiden; dat die crisisperiodes te garanderen; dat de noodzaak
interventie bijgevolg geleidelijk moet worden van een regelmatige openbare interventie steeds
afgebouwd; dat evenwel moet worden voorzien kleiner zal worden wegens het positieve effect
in steun voor particuliere opslag om bij te dat uitgaat van de beheersing van de
dragen tot een stabilisering van de marktprijzen vleesproductie; dat moet worden bepaald dat de
op een peil dicht bij de basisprijs, die het steunregeling voor openbare interventie moet
gewenste niveau voor marktondersteuning worden toegepast op basis van het
aangeeft; dat, om dat doel te bereiken, de indelingsschema dat is vastgesteld bij
Commissie moet worden gemachtigd om tot verordening (EEG) nr. 1208/81 van de Raad
toekenning van steun voor particuliere opslag te van 28 april 1981 tot vaststelling van het
besluiten zodra de marktprijs minder dan 103 % communautaire indelingsschema voor geslachte
van de basisprijs bedraagt; dat moet worden volwassen runderen; dat de Commissie met het
bepaald dat de steunregeling voor particuliere oog op een grotere mate van flexibiliteit en
opslag moet worden toegepast op basis van het kosteneffectiviteit moet worden gemachtigd om
indelingsschema dat is vastgesteld bij tot toekenning van steun voor particuliere
verordening (EEG) nr. 1208/81 van de Raad opslag te besluiten wanneer zij dit passend acht;
van 28 april 1981 tot vaststelling van het
communautaire indelingsschema voor geslachte
volwassen runderen; 
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(Amendement 127)
Overweging 22

(22) overwegende dat de eenmaking van de (22) overwegende dat de eenmaking van de
communautaire markt voor rundvlees gepaard communautaire markt voor rundvlees gepaard
moet gaan met de invoering van een uniforme moet gaan met de invoering van een uniforme
regeling van het handelsverkeer aan de regeling van het handelsverkeer aan de
buitengrenzen van de Gemeenschap; dat de buitengrenzen van de Gemeenschap; dat de
communautaire markt in beginsel zal worden communautaire markt in beginsel zal worden
gestabiliseerd als de maatregelen voor de gestabiliseerd als de maatregelen voor de
interne markt worden aangevuld met een interne markt worden aangevuld met een
regeling van het handelsverkeer die regeling van het handelsverkeer die
invoerrechten en uitvoerrestituties omvat; dat de invoerrechten en uitvoerrestituties omvat; dat de
regeling van het handelsverkeer gebaseerd moet regeling van het handelsverkeer gebaseerd moet
zijn op de verbintenissen die zijn aangegaan bij zijn op de verbintenissen die zijn aangegaan bij
de multilaterale handelsbesprekingen van de de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguay-Ronde, Uruguay-Ronde, die niet mogen worden

gewijzigd door middel van nieuwe bilaterale
vrijhandelsovereenkomsten,

(Amendement 23)
Artikel 2, sub b)

b) maatregelen om de productie, de verwerking b) maatregelen om de productie, de verwerking
en de afzet beter te organiseren; en de afzet beter te organiseren en om een

grotere doorzichtigheid ( etikettering,
naspeurbaarheid..) en een betere communicatie
in het distributiekanaal te garanderen;

(Amendement 72)
Artikel 2, sub c)

c) maatregelen om de kwaliteit te verbeteren; c) maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
op het gebied van voedingsmiddelen en
hygiëne, marktdiversificatie, productkeuren..;

(Amendement 73)
Artikel 2, sub e) bis (nieuw)

e) bis maatregelen om de deelname van de
producenten en hun organisaties aan de afzet te
vergroten.

(Amendement 8)
Artikel 3, sub g bis) (nieuw)

g) bis "slachtkalf": een mannelijk of vrouwelijk
rund met een geslacht gewicht van minder dan
200 kg,
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(Amendement 119)
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Met betrekking tot de nieuwe Duitse
deelstaten mag Duitsland tot 31 december 2003
afwijken van de toepassing van het maximum
van 90 dieren als bedoeld in artikel 4 k, lid 1,
sub d) van verordening 805/68.

(Amendement 26)
Artikel 4, leden 2 t/m 5

2. De speciale premie wordt ten hoogste: 2. Deze premie wordt één keer gedurende het
a) één keer toegekend voor elke stier van ten leven van elk rund toegekend.
minste 10 maanden oud,
b) twee keer toegekend voor elke os, namelijk:
- de eerste keer als het dier tien maanden oud is,
- de tweede keer nadat het dier 22 maanden oud
is geworden.

3. Om voor de speciale premie in aanmerking te 3. Om voor de speciale premie in aanmerking te
komen: komen: 
a) moet ieder dier waarvoor een aanvraag is a) moet ieder dier waarvoor een aanvraag is
ingediend, gedurende een nader te bepalen ingediend, gedurende een nader te bepalen
periode door de producent worden gemest, periode door de producent worden gemest,
b) moet ieder dier tot de slacht vergezeld gaan b) moet ieder dier tot de slacht vergezeld gaan
van een in artikel 6 van verordening (EG) nr. van een in artikel 6 van verordening (EG) nr.
820/97 van de Raad bedoeld dierenpaspoort 820/97 van de Raad 9 bedoeld dierenpaspoort
waarop alle relevante gegevens in verband met waarop alle relevante gegevens in verband met
de premie zijn vermeld, of, als een dergelijk de premie zijn vermeld, of, als een dergelijk
paspoort niet voorhanden is, van een paspoort niet voorhanden is, van een
gelijkwaardig administratief document. gelijkwaardig administratief document. 

4. Als in een regio het totale aantal stieren van 4. Als in een regio het totale aantal stieren van
ten minste 10 maanden oud en ossen van 10 tot ten minste 10 maanden oud en ossen van 10 tot
22 maanden oud, waarvoor een premie is 22 maanden oud, waarvoor een premie is
aangevraagd en die voldoen aan de aangevraagd en die voldoen aan de
voorwaarden voor de toekenning van de voorwaarden voor de toekenning van de
speciale premie, het in bijlage I vermelde speciale premie, het in bijlage I vermelde
regionale maximum overschrijdt, wordt het regionale maximum overschrijdt, wordt het
aantal dieren dat op grond van lid 2, onder a) en aantal dieren dat op grond van lid 2, onder a) en
b), voor een premie in aanmerking komt, in het b), voor een premie in aanmerking komt, in het
betrokken jaar per producent evenredig betrokken jaar per producent evenredig
verminderd. verminderd. 
In dit artikel wordt onder “regionaal maximum” In dit artikel wordt onder “regionaal maximum”
het aantal dieren verstaan waarvoor in een regio het aantal dieren verstaan waarvoor in een regio
en voor een bepaald kalenderjaar een speciale en voor een bepaald kalenderjaar een speciale
premie kan worden toegekend. premie kan worden toegekend.
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5. De lidstaten kunnen besluiten de speciale 5. De premies per dier kunnen voor maximum
premie toe te kennen bij het slachten van de een kalenderjaar worden toegekend in een
runderen. In dat geval wordt voor stieren het in bepaalde lidstaat voor een aantal dieren gelijk
lid 2, onder a), bedoelde leeftijdscriterium aan het gemiddeld aantal geslachte dieren, per
vervangen door een minimumgewicht van 200 categorie, gedurende de jaren 1997, 1998 en
kg. 1999, zulks op basis van de desbetreffende
De premie wordt uitbetaald of doorbetaald aan cijfers van Eurostat of van welke andere
de producent. officiële, door de Commissie erkende
Het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd in statistische bron.
Noord–Ierland een andere regeling voor de
toekenning van de speciale premie toe te passen De premie wordt uitsluitend toegekend voor
dan voor de rest van zijn grondgebied. volwassen runderen van meer dan 10 maanden

oud en voor slachtkalveren van minder dan 8
maanden oud.

(Amendement 82)
Artikel 4, lid 6, sub b)

b) per in aanmerking komende os en b) per in aanmerking komende os en
leeftijdstranche: leeftijdstranche:
- 130 ecu voor het kalenderjaar 2000, - 130 ecu voor het kalenderjaar 2000,
- 150 ecu voor het kalenderjaar 2001, - 150 ecu voor het kalenderjaar 2001,
- 170 ecu voor het kalenderjaar 2002 en de - 150 ecu voor het kalenderjaar 2002 en de
daaropvolgende kalenderjaren. daaropvolgende kalenderjaren.

(Amendement 20)
Artikel 6, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De aanvullende nationale
zoogkoeienpremie wordt onder de huidige
voorwaarden gehandhaafd.

(Amendement 29)
Artikel 8, lid 2, sub a)

a) nemen de nodige maatregelen om te a) nemen de nodige maatregelen om te
voorkomen dat premierechten door overdracht voorkomen dat premierechten door overdracht
terechtkomen buiten gevoelige zones of  buiten terechtkomen buiten gevoelige zones, regio’s
regio’s waar de rundveehouderij voor de waar de rundveehouderij voor de plaatselijke
plaatselijke economie van groot belang is; economie van groot belang is, berggebieden en

minder begunstigde regio's;

(Amendement 88)
Artikel 8, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Wanneer een producent zijn activiteiten
beëindigt en het bedrijf niet overdraagt, gaan de
aan hem toegewezen rechten naar de nationale
reserve van de desbetreffende lidstaat.
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(Amendement 30)
Artikel 9, lid 3

3. De lidstaten gebruiken hun nationale reserves 3. De lidstaten gebruiken hun nationale reserves
voor de toekenning, binnen de grenzen van deze voor de toekenning, binnen de grenzen van deze
reserves, van premierechten, met name aan reserves, van premierechten, met name aan
nieuwkomers, jonge landbouwers en andere nieuwkomers, jonge landbouwers, producenten
prioritaire producenten. in berggebieden en minder begunstigde regio's

en andere prioritaire producenten.

(Amendement 33)
Artikel 10, lid 1

1. Het totale aantal dieren waarvoor de speciale 1. Het totale aantal dieren waarvoor de speciale
premie en de zoogkoeienpremie kan worden premie en de zoogkoeienpremie kan worden
aangevraagd, wordt begrensd door de aangevraagd, wordt begrensd door de
toepassing van een veebezettingsgetal van 2 toepassing van een veebezettingsgetal van 2
GVE per hectare per kalenderjaar. Het GVE per hectare per kalenderjaar. Het
veebezettingsgetal geeft de verhouding weer veebezettingsgetal geeft de verhouding weer
tussen het aantal grootvee–eenheden (GVE) en tussen het aantal grootvee–eenheden (GVE) en
het areaal van het bedrijf dat voor de voedering het areaal van het bedrijf dat voor de voedering
van de dieren van hetzelfde bedrijf wordt van de dieren van hetzelfde bedrijf wordt
gebruikt. Een producent wordt echter vrijgesteld gebruikt. Een producent wordt echter vrijgesteld
van de toepassing van het veebezettingsgetal van de toepassing van het veebezettingsgetal
wanneer het aantal dieren op zijn bedrijf dat in wanneer het aantal dieren op zijn bedrijf dat in
aanmerking moet worden genomen voor de aanmerking moet worden genomen voor de
bepaling van het veebezettingsgetal, niet groter bepaling van het veebezettingsgetal, niet groter
is dan 15 GVE. is dan 20 GVE. 

(Amendement 10)
Artikel 10, lid 3, tweede streepje

- waarmee beoogd wordt te verhinderen dat de - waarmee beoogd wordt de controle op fraude
toepassing van het veebezettingsgetal wordt te intensiveren en te verhinderen dat de
omzeild. toepassing van het veebezettingsgetal wordt

omzeild.

(Amendement 11)
Artikel 11, lid 1

1. Producenten die de speciale premie en/of de 1. Producenten die de speciale premie en/of de
zoogkoeienpremie ontvangen, komen in zoogkoeienpremie ontvangen, komen in
aanmerking voor een aanvullend bedrag van aanmerking voor een aanvullend bedrag van
100 ecu per toegekende premie op voorwaarde a) 100 ecu per toegekende premie op
dat in het betrokken kalenderjaar: voorwaarde dat in het betrokken kalenderjaar
- de veebezetting van hun bedrijf lager is dan de veebezetting van hun bedrijf lager is dan 1,4
1,4 GVE/ha, GVE/ha,
- hun dieren tijdens de vegetatieperiode
werkelijk op grasland worden gehouden.
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b) 36 ecu per toegekende premie, op
voorwaarde dat in het betrokken kalenderjaar de
veebezetting van hun bedrijf tussen 1,4 en 2
GVE/ha ligt en dat in de loop van het betrokken
kalenderjaar hun dieren tijdens de
vegatatieperiode werkelijk op grasland worden
gehouden.

(Amendement 12)
Artikel 11, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Een bedrag van 50 ecu per toegekende
premie kan aan de producenten worden
uitbetaald, indien de veebezetting op het bedrijf
gedurende het betreffende kalenderjaar daalt tot
tussen de 1,0 GVE en 1,4 GVE/ha.

(Amendement 108/def.)
Artikel 13

1. Op jaarbasis doen de lidstaten aan de 1. Op jaarbasis doen de lidstaten aan de
producenten op hun grondgebied extra producenten op hun grondgebied extra
betalingen binnen de grenzen van de in bijlage betalingen binnen de grenzen van een bedrag
V vastgestelde totaalbedragen. Deze betalingen van 1,8 miljard ecu.
worden toegekend aan de hand van objectieve
criteria, waaronder met name de betrokken
productiestructuur en -omstandigheden, en op
zodanige wijze dat een gelijke behandeling van
de producenten wordt gewaarborgd en distorsies
op de markt en concurrentiedistorsies worden
voorkomen. Bovendien mogen deze betalingen
niet aan de schommelingen van de marktprijzen
worden gekoppeld.

2. De extra betalingen kunnen de vorm 2. De extra betalingen kunnen de vorm
aannemen van veebetalingen (artikel 14) en/of aannemen van slachtpremies.
areaalbetalingen (artikel 15).

(Amendement 109)
Artikel 14

1.Veebetalingen kunnen worden toegekend 1. Deze slachtpremie kan worden toegekend
voor: voor:
a) mannelijke runderen, a) mannelijke runderen,
b) zoogkoeien, b) zoogkoeien,
c) melkkoeien, c) melkkoeien,
d) vaarzen. d) vaarzen.

d bis) slachtkalveren

2. Voor de toekenning van veebetalingen 2. De toekenning van deze premie berust op de
gelden: volgende communautaire criteria:
a) de bijzondere bepalingen van bijlage VI,
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b) door de lidstaten vast te stellen specifieke - een communautair slachtmaximum dat op
eisen inzake de veebezetting. historische basis wordt berekend en vervolgens

per land verdeeld om stijging van de
communautaire productie te voorkomen,
hetgeen schadelijk is voor het marktevenwicht.

3. De specifieke eisen inzake de veebezetting - een maximumpremie per dier voor elk van de
worden vastgesteld: in lid 1 bedoelde categorieën om verstoringen

van de mededinging te voorkomen.

- op basis van het in artikel 10, lid 2, onder b),
bedoelde voedereareaal,

- met name rekening houdend met de gevolgen
van het betrokken productietype voor het
milieu, de milieugevoeligheid van het areaal dat
voor de rundveehouderij wordt gebruikt en de
maatregelen die zijn genomen om de toestand
van dat areaal uit milieuoogpunt te stabiliseren
of te verbeteren.

(Aparte stemming)
Artikel 16

Artikel 16 Schrappen.

Vóór 1 januari 2000 verstrekken de lidstaten de
Commissie uitvoerige informatie over hun
nationale regelingen inzake de toekenning van
extra betalingen. Eventuele wijzigingen in deze
regelingen moeten uiterlijk één maand na hun
goedkeuring aan de Commissie worden
meegedeeld.

(Aparte stemming)
Artikel 17

Artikel 17 Schrappen.

Vóór 1 april 2004 dienen de lidstaten uitvoerige
verslagen over de tenuitvoerlegging van de
bepalingen van deze afdeling bij de Commissie
in.

Vóór 1 januari 2005 evalueert de Commissie de
tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze
afdeling en onderzoekt zij de in bijlage V
vastgestelde verdeling van de communautaire
middelen over de lidstaten, met name rekening
houdend met de ontwikkeling van het aandeel
van de lidstaten in de communautaire
rundvleesproductie. Zo nodig doet de
Commissie passende voorstellen aan de Raad.
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(Amendement 54)
Artikel 18 bis (nieuw)

Artikel 18 bis

Teneinde een evenwicht tussen vraag en aanbod
te bereiken, stelt de Commissie aanvullende
maatregelen voor ter beheersing van de
productie, bestaande uit ofwel het verminderen
van het gewicht van de karkassen, ofwel het
instellen van individuele quota van premies
voor mannelijke runderen; deze maatregelen
worden genomen volgens de procedure in
artikel 43, lid 2 van het Verdrag.

(Amendement 32)
Artikel 19

Om in aanmerking te komen voor rechtstreekse Om in aanmerking te komen voor rechtstreekse
betalingen op grond van deze titel, behalve voor betalingen op grond van deze titel, moet een
de in artikel 15 bedoelde areaalbetalingen, moet dier geïdentificeerd en geregistreerd zijn
een dier geïdentificeerd en geregistreerd zijn overeenkomstig verordening (EG) nr. 820/97.
overeenkomstig verordening (EG) nr. 820/97.

(Amendement 91)
Hoofdstuk I, Titel 2 (titel)

Titel 2 - Particuliere opslag Titel 2 - Interventieregeling

(Aparte stemming)
Artikel 24

1. Vanaf 1 juli 2002 kan worden besloten steun Schrappen.
voor particuliere opslag toe te kennen als op de
markt van de Gemeenschap de gemiddelde prijs
voor geslachte volwassen runderen,
geconstateerd op basis van het in verordening
(EEG) nr. 1208/81 vastgestelde communautaire
indelingsschema, lager is en waarschijnlijk
lager zal blijven dan 103% van de basisprijs.

2. De basisprijs bedraagt 1 950 ecu per ton. Schrappen.

3. De steun voor de particuliere opslag kan Schrappen.
worden toegekend voor vers of gekoeld vlees
van volwassen runderen, aangeboden in de
vorm van hele dieren, halve dieren,
"compensated quarters", voorvoeten of
achtervoeten overeenkomstig de indeling van
het in verordening (EEG) nr. 1208/81
opgenomen communautaire indelingsschema.
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4. De Raad kan volgens de procedure van Schrappen.
artikel 43, lid 2, van het Verdrag:

- de basisprijs wijzigen, met name rekening
houdend met het feit dat die prijs moet
worden vastgesteld op een niveau dat tot
de stabilisering van de marktprijzen
bijdraagt zonder evenwel tot structurele
overschotten in de Gemeenschap te leiden,

- de lijst van lid 3 met producten die voor
steun voor de particuliere opslag in
aanmerking komen, wijzigen.

5. De Commissie stelt de uitvoeringsbepalingen Schrappen.
inzake steun voor particuliere opslag vast
volgens de procedure van artikel 39 en besluit
tot toekenning van steun voor de particuliere
opslag volgens dezelfde procedure.

(Amendementen 92, 93, 114 en 118)
Artikel 24 bis (nieuw)

Artikel 24 bis

1. De interventiemaatregelen die worden
genomen om een grote prijsdaling te
voorkomen of te beperken bestaan uit de
aankoop door de interventiebureaus.

Deze interventiemaatregelen kunnen worden
genomen voor volwassen runderen en voor vers
en gekoeld vlees van deze dieren, in de vorm
van karkassen, halve-karkassen, 'compensated
quarters', voorvoeten en achtervoeten, die op
basis van het communautaire indelingsschema
van verordening (EEG) nr. 1208/81 zijn
ingedeeld 

2. Als aan de voorwaarden van lid 3 is voldaan,
kan worden besloten om de interventiebureaus
in een of meer lidstaten of een regio van een
lidstaat een of meer nader te bepalen
categorieën, kwaliteiten of groepen van
kwaliteiten vers of gekoeld vlees van de
GN-codes 0201 10 00 en 0201 20 20 tot en met
0201 20 50 van oorsprong uit de Gemeenschap
via openbare inschrijvingen te laten aankopen
om, met inachtneming van de seizoengebonden
ontwikkeling van de slacht, de markt in een
redelijke mate te ondersteunen.
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Per jaar mogen deze aankopen voor de hele
Gemeenschap op niet meer dan 350 000 ton
betrekking hebben.

De Raad kan op voorstel van de Commissie met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen
besluiten deze hoeveelheid te wijzigen.

3. Voor elke kwaliteit of groep van kwaliteiten
die voor interventie in aanmerking komt,
kunnen overeenkomstig lid 8 openbare
inschrijvingen worden gehouden wanneer in
een lidstaat of in een regio van een lidstaat
gedurende twee opeenvolgende weken
gelijktijdig aan de twee volgende voorwaarden
wordt voldaan:

- de gemiddelde prijs op de markt van de
Gemeenschap, geconstateerd op basis van het
communautaire indelingsschema voor geslachte
volwassen runderen, is lager dan 84% van de
interventieprijs;

- de gemiddelde marktprijs in de lidstaat of
lidstaten, of de regio's van een lidstaat,
geconstateerd op basis van genoemd
indelingsschema, is lager dan 80% van de
interventieprijs.

De interventieprijs bedraagt:
- 3 475 ECU per ton voor de periode van
1 januari tot en met 30 juni 2000,
- 3 301,25 ECU per ton voor de periode van
1 juli 2000 tot en met 30 juni 2002.

4. De inschrijvingen voor een of meer
kwaliteiten of groepen van kwaliteiten worden
geschorst wanneer zich een van de volgende
twee situaties voordoet:

- gedurende twee opeenvolgende weken wordt
niet meer gelijktijdig voldaan aan de twee in lid
3 vermelde voorwaarden; 
- er is, gelet op de in lid 2 vermelde criteria, niet
langer aanleiding tot het verrichten van
interventieaankopen.
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5. Voorts wordt tot interventie overgegaan
indien gedurende twee opeenvolgende weken
de op basis van het communautaire
indelingsschema voor geslachte volwassen
runderen geconstateerde gemiddelde
communautaire marktprijs voor jonge
ongecastreerde mannelijke dieren van minder
dan twee jaar of voor gecastreerde mannelijke
dieren lager is dan 78% van de interventieprijs
en indien in een lidstaat of regio's van een
lidstaat de op basis van het communautaire
indelingsschema voor geslachte volwassen
runderen geconstateerde gemiddelde marktprijs
voor jonge ongecastreerde mannelijke dieren
van minder dan twee jaar of
voor gecastreerde mannelijke dieren lager is dan
60% van de interventieprijs; in dat geval
worden voor de betrokken categorieën de
aankopen verricht in de lidstaten of de regio's
van een lidstaat waar het prijsniveau onder deze
grens ligt.

Onverminderd lid 6 worden voor deze
aankopen alle offertes aanvaard.
De overeenkomstig dit lid aangekochte
hoeveelheden worden niet meegerekend bij de
toepassing van het in lid 2 bedoelde
aankoopmaximum.

6. Voor de in de leden 2 en 5 bedoelde
aankoopregelingen komen alleen offertes in
aanmerking die niet hoger zijn dan de in een
lidstaat of een regio van een lidstaat
geconstateerde gemiddelde marktprijs,
verhoogd met een aan de hand van objectieve
criteria te bepalen bedrag.
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7. Voor iedere voor interventie in aanmerking
komende kwaliteit of groep van kwaliteiten
worden de aankoopprijzen en de voor
interventie geaccepteerde hoeveelheden
vastgesteld in het kader van openbare
inschrijvingen; deze aankoopprijzen en
hoeveelheden kunnen in bijzondere
omstandigheden per lidstaat of regio van een
lidstaat aan de hand van de geconstateerde
gemiddelde marktprijzen worden vastgesteld.
Door middel van de openbare inschrijvingen
moet ervoor worden gezorgd dat alle
betrokkenen gelijkelijk toegang krijgen tot de
interventie. Voor de inschrijvingen gelden
voorwaarden die nader worden vastgesteld, zo
nodig met inachtneming van de
handelsstructuren.

8. Volgens de procedure van artikel 39:
- wordt bepaald welke categorieën, kwaliteiten
of groepen van kwaliteiten van producten voor
interventie in aanmerking komen; 
- wordt besloten tot het houden of het opnieuw
houden van openbare inschrijvingen en tot
schorsing ervan in het in lid 4, laatste streepje,
bedoelde geval; 
- worden de aankoopprijzen en de voor
interventie geaccepteerde hoeveelheden
vastgesteld; 
- wordt het bedrag van de in lid 6 bedoelde
verhoging vastgesteld; 
- worden de uitvoeringsbepalingen voor dit
artikel vastgesteld, en met name die welke een
dalende marktprijsspiraal moeten voorkomen;
- worden zo nodig overgangsbepalingen voor de
toepassing van deze regeling vastgesteld.

De Commissie besluit:
- tot opening van de in lid 5 bedoelde aankopen
en tot schorsing ervan als niet meer aan een of
meer van de in dat lid gestelde voorwaarden
wordt voldaan; 
- tot schorsing van de in lid 4, eerste streepje,
bedoelde aankopen.



G:\PV_SEANC\DEFINITI\ADOPTES\99-01-28.nl PE 276.698/  33

(Amendement 16)
Artikel 24 ter (nieuw)

Artikel 24 ter

1. De producten die de interventiebureaus
overeenkomstig artikel 24 bis van deze
verordening en de artikelen 5 en 6 van
verordening (EEG) nr. 805/68 hebben
aangekocht, worden op zodanige wijze afgezet
dat verstoringen van de markt worden
voorkomen, wordt gewaarborgd dat allen
gelijke toegang tot deze producten hebben en de
kopers op voet van gelijkheid worden
behandeld.

2. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
de algemene voorschriften voor de toepassing
van dit artikel vast.

3. De uitvoeringsbepalingen voor dit artikel,
met name ten aanzien van de verkoopprijzen en
van de voorwaarden voor de uitslag en, in
voorkomend geval, voor de verwerking van
door de interventiebureaus aangekochte
producten, worden door de Commissie
vastgesteld volgens de procedure van artikel 39.

(Amendement 96)
Hoofdstuk IV, Titel

Overgangs- en slotbepalingen Slotbepalingen

(Aparte stemming)
Artikel 43

1. Tot en met 30 juni 2002 kunnen de Schrappen.
interventiebureaus de producten die in lid 2,
juncto artikel 24, lid 1, zijn vermeld,
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel
aankopen om aanzienlijke prijsdalingen te
voorkomen of af te remmen.
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2. Als aan de voorwaarden van lid 3 is voldaan, Schrappen.
kan worden besloten om de interventiebureaus
in een of meer lidstaten of een regio van een
lidstaat een of meer nader te bepalen
categorieën, kwaliteiten of groepen van
kwaliteiten vers of gekoeld vlees van de GN-
codes 0201 10 00 en 0201 20 20 tot en met
0201 20 50 van oorsprong uit de Gemeenschap
via openbare inschrijvingen te laten aankopen
om, met inachtneming van de seizoengebonden
ontwikkeling van de slacht, de markt in een
redelijke mate te ondersteunen.

Per jaar mogen deze aankopen voor de hele
Gemeenschap op niet meer dan 350 000 ton
betrekking hebben.

De Raad kan op voorstel van de Commissie met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen
besluiten deze hoeveelheid te wijzigen.

3. Voor elke kwaliteit of groep van kwaliteiten Schrappen.
die voor interventie in aanmerking komt,
kunnen overeenkomstig lid 8 openbare
inschrijvingen worden gehouden wanneer in
een lidstaat of in een regio van een lidstaat
gedurende twee opeenvolgende weken
gelijktijdig an de twee volgende voorwaarden
wordt voldaan:

- de gemiddelde prijs op de markt van de
Gemeenschap, geconstateerd op basis van
het communautaire indelingsschema voor
geslachte volwassen runderen, is lager dan
84% van de interventieprijs;

- de gemiddelde marktprijs in de lidstaat of
lidstaten, of de regio's van een lidstaat,
geconstateerd op basis van genoemd
indelingsschema, is lager dan 80% van de
interventieprijs.

De interventieprijs bedraagt: Schrappen.

- 3 475 euro per ton voor de periode van 1
januari tot en met 30 juni 2000,

- 3 127,5 euro per ton voor de periode van 1
juli 2000 tot en met 30 juni 2001,

- 2 780 euro voor de periode van 1 juli 2001
tot en met 30 juni 2002.
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4. De inschrijvingen voor een of meer Schrappen.
kwaliteiten of groepen van kwaliteiten worden
geschorst wanneer zich een van de volgende
twee situaties voordoet:

- gedurende twee opeenvolgende weken
wordt niet meer gelijktijdig voldaan aan de
twee in lid 3 vermelde voorwaarden;

- er is, gelet op de in lid 2 vermelde criteria,
niet langer aanleiding tot het verrichten
van interventieaankopen.

5. Voorts wordt tot interventie overgegaan Schrappen.
indien gedurende twee opeenvolgende weken
de op basis van het communautaire
indelingsschema voor geslachte volwassen
runderen geconstateerde gemiddelde
communautaire marktprijs voor jonge
ongecastreerde mannelijke dieren lager is dan
78% van de interventieprijs en indien in een
lidstaat of regio's van een lidstaat de op basis
van het communautaire indelingsschema voor
geslachte volwassen runderen geconstateerde
gemiddelde marktprijs voor jonge
ongecastreerde mannelijke dieren van minder
dan twee jaar of voor gecastreerde mannelijke
dieren lager is dan 60% van de interventieprijs;
in dat geval worden door de betrokken
categorieën de aankopen verricht in de lidstaten
of de regio's van een lidstaat waar het
prijsniveau onder deze grens ligt.

Onverminderd lid 6 worden voor deze
aankopen alle offertes aanvaard.

De overeenkomstig dit lid aangekochte
hoeveelheden worden niet meegerekend bij de
toepassing van het in lid 2 bedoelde
aankoopmaximum.

6. Voor de in de leden 2 en 5 bedoelde Schrappen.
aankoopregelingen komen alleen offertes in
aanmerking die niet hoger zijn dan de in een
lidstaat of een regio van een lidstaat
geconstateerde gemiddelde marktprijs,
verhoogd met een aan de hand van objectieve
criteria te bepalen bedrag.
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7. Voor iedere voor interventie in aanmerking Schrappen.
komende kwaliteit of groep van kwaliteiten
worden de aankoopprijzen en de voor
interventie geaccepteerde hoeveelheden
vastgesteld in het kader van openbare
inschrijven; deze aankoopprijzen en
hoeveelheden kunnen in bijzondere
omstandigheden per lidstaat of regio van een
lidstaat aan de hand van de geconstateerde
gemiddelde marktprijs worden vastgesteld.
Door middel van de openbare inschrijvingen
moet ervoor worden gezorgd dat alle
betrokkenen gelijkelijk toegang krijgen tot de
interventie. Voor de inschrijvingen gelden
voorwaarden die nader worden vastgesteld, zo
nodig met inachtneming van de
handelsstructuren.

8.Volgens de procedure van artikel 39: Schrappen.

- wordt bepaald welke categorieën,
kwaliteiten of groepen van kwaliteiten van
producten voor interventie in aanmerking
komen;

- wordt besloten tot het houden of het
opnieuw houden van openbare
inschrijvingen en tot schorsing ervan in het
in lid 4, laatste streepje, bedoelde geval;

- worden de aankoopprijzen en de voor
interventie geaccepteerde hoeveelheden
vastgesteld;

- wordt het bedrag van de in lid 6 bedoelde
verhoging vastgesteld;

- worden de uitvoeringsbepalingen voor dit
artikel vastgesteld, en met name die welke
een dalende marktprijsspiraal moeten
voorkomen;

- worden zo nodig overgangsbepalingen
voor de toepassing van deze regeling
vastgesteld.
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De Commissie besluit:

- tot opening van de in lid 5 bedoelde
aankopen en tot schorsing ervan als niet
meer aan een of meer van de in dat lid
gestelde voorwaarden wordt voldaan;

- tot schorsing van de in lid 4, eerste
streepje, bedoelde aankopen.

(Aparte stemming)
Artikel 44

1. De producten die de interventiebureaus Schrappen.
overeenkomstig artikel 43 van deze verordening
en de artikelen 5 en 6 van verordening (EEG)
nr. 805/68 hebben aangekocht, worden op
zodanige wijze afgezet dat verstoringen van de
markt worden voorkomen, wordt gewaarborgd
dat allen gelijke toegang tot deze producten
hebben en de kopers op voet van gelijkheid
worden behandeld.

2. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad Schrappen.
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
de algemene voorschriften voor de toepassing
van dit artikel vast.

3. De uitvoeringsbepalingen voor dit artikel, Schrappen.
met name ten aanzien van de verkoopprijzen en
van de voorwaarden voor de uitslag en, in
voorkomend geval, voor de verwerking van
door de interventiebureaus aangekochte
producten, worden door de Commissie
vastgesteld volgens de procedure van artikel 39.

(Aparte stemming)
Artikel 45

1. Tot en met 30 juni 2002 kan worden besloten Schrappen.
steun voor de particuliere opslag van de in
artikel 24, lid 3, vermelde producten toe te
kennen.

2. De Commissie stelt de toepassingsbepalingen Schrappen.
inzake de steun voor de particuliere opslag vast
en besluit tot toekenning van steun voor de
particuliere opslag volgens de procedure van
artikel 39.
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(Aparte stemming)
BIJLAGE V

Bijlage V wordt geschrapt.

(Aparte stemming)
BIJLAGE VI

Bijlage VI wordt geschrapt.



( ) Na aanneming van de amendementen werd de zaak overeenkomstig artikel 60, lid 2 van het Reglement naar de1

bevoegde commissie terugverwezen.
( ) PB C 170 van 4.6.1998, blz. 38.2
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d) A4-0446/98

I. Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (COM(98)0158 - C4-0295/98 - 98/0110(CNS)) 

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen( ):1

Door de Commissie voorgestelde tekst( ) Amendementen2

(Amendement 49)
Overweging 2 bis (nieuw)

2 bis. overwegende dat de hervorming van de
GMO dient te zorgen voor een waardig en
stabiel inkomen voor de melkproducenten in
alle regio's van de EU en rekening dient te
houden met de diversiteit van de
melkveehouderij in de EU,

(Amendement 75)
Overweging 3 bis (nieuw)

3 bis. overwegende dat een evenwichtige
ontwikkeling van de sector in alle
productieregio's moet worden gestimuleerd en
dat een redelijk inkomen voor alle producenten
moet worden gewaarborgd; dat het derhalve
noodzakelijk is een passend kader vast te stellen
v o o r  de reo rganisat ie-  en
herstructureringsprogramma's in de sector, in
het kader waarvan de aankoop van quota's moet
worden gefinancierd om die later onder jonge
landbouwers te verdelen, en om de
bedrijfsstructuur te kunnen verbeteren;
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(Amendement 50)
Overweging 4

(4) overwegende dat, om het verbruik van melk (4) overwegende dat, om het verbruik van melk
en zuivelproducten in de Gemeenschap te en zuivelproducten in de Gemeenschap te
bevorderen en de concurrentiepositie van deze bevorderen en de concurrentiepositie van deze
producten op de internationale markten te producten op de internationale markten te
verbeteren, het niveau van de marktsteun dient verbeteren, het niveau van de marktsteun dient
te worden verlaagd, met name door de richtprijs te worden verlaagd, met name door de richtprijs
en de interventieprijzen voor boter en magere- en de interventieprijzen voor boter en magere-
melkpoeder geleidelijk te verlagen, melkpoeder geleidelijk te verlagen; dat deze

verlaging adequaat dient te zijn en volledig
moet worden gecompenseerd door middel van
inkomenssteun voor de producenten waarop de
gemeenschappelijke marktordening van
toepassing is, waarbij rekening moet worden
gehouden met de verscheidenheid van de
productiestructuren binnen de Europese Unie,

(Amendement 51)
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) overwegende dat de communautaire
melksector en met name de familiebedrijven het
hoofd moeten bieden aan een toenemende
concurrentie en dat er derhalve een
communautair steunkader moet komen voor de
reorganisatie en herstructurering van de sector,
opdat de communautaire bedrijven en de sector
in zijn geheel hun structuur en hun
concurrentievermogen kunnen handhaven en
verbeteren;

(Amendement  53)
Overweging 10

(10) overwegende dat, om het melkverbruik (10) overwegende dat, om het verbruik van
door jongeren te bevorderen, de mogelijkheid melk en zuivelproducten door jongeren te
dient te worden geopend dat de Gemeenschap bevorderen, de mogelijkheid dient te worden
een deel voor haar rekening neemt van de geopend dat de Gemeenschap een deel voor
uitgaven die voortvloeien uit de toekenning van haar rekening neemt van de uitgaven die
steun voor de verstrekking van melk aan voortvloeien uit de toekenning van steun voor
leerlingen in onderwijsinstellingen, de verstrekking van melk en zuivelproducten

aan leerlingen in onderwijsinstellingen,
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(Amendement 39)
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) overwegende dat bij het niveau van de
premiebetalingen voor individuele
inkomenssteun rekening moet worden
gehouden met het feit, dat al vóór de bij deze
verordening ingevoerde prijsverlagingen, de
melkprijs sedert 1992 drastisch is gedaald,
zonder dat hier een compensatie via een
melkkoeienpremie tegenover stond,

(Amendement 55)
Overweging 13

(13) overwegende dat de omstandigheden voor (13) overwegende dat de omstandigheden voor
de melkproductie en de inkomenssituatie van de de melkproductie en de inkomenssituatie van de
producenten in de onderscheiden producenten in de onderscheiden
productiegebieden van de Gemeenschap sterk productiegebieden van de Gemeenschap sterk
verschillen; dat een voor de hele Gemeenschap verschillen; dat een voor de hele Gemeenschap
geldende regeling met betalingen voor geldende regeling met betalingen voor
melkkoeien die voor alle producenten uniform melkkoeien die voor alle producenten uniform
zijn, te star zou zijn om adequaat te kunnen zijn, te star zou zijn om adequaat te kunnen
inspelen op de structurele en natuurlijke inspelen op de structurele en natuurlijke
verschillen en op de uiteenlopende behoeften verschillen en op de uiteenlopende behoeften
die daaruit voortvloeien; dat het daarom die daaruit voortvloeien; dat het daarom
dienstig is een flexibel kader te scheppen voor dienstig is een flexibel kader te scheppen voor
extra communautaire betalingen die door de communautaire betalingen dat rekening houdt
lidstaten worden bepaald en verricht binnen met de onderscheiden productiesituaties en dat
vastgestelde totaalbedragen overeenkomstig redelijke inkomens voor alle producenten
bepaalde gemeenschappelijke criteria; dat de waarborgt;
totaalbedragen de lidstaten dienen te worden
toegewezen op basis van hun totale
referentiehoeveelheden voor melk; dat de
gemeenschappelijke criteria onder meer tot doel
hebben te voorkomen dat de extra betalingen
discriminerend werken, en volledig rekening te
houden met de desbetreffende multilaterale
verbintenissen van de Gemeenschap; dat het
met name van essentieel belang is de lidstaten
ertoe te verplichten hun discretionaire
bevoegdheden op basis van objectieve criteria te
gebruiken, het beginsel van gelijke behandeling
volledig in acht te nemen en markt- en
concurrentiedistorsies te voorkomen; dat dient
te worden bepaald welke vormen de extra
betalingen kunnen aannemen; dat het bij deze
vormen dient te gaan om premietoeslagen en
areaalbetalingen,



42  /PE 276.698 G:\PV_SEANC\DEFINITI\ADOPTES\99-01-28.nl

(Amendement 77)
Overweging 15

(15) overwegende dat extra areaalbetalingen (15) overwegende dat de instandhouding en het
slechts mogen worden toegekend voor blijvend beheer van blijvend grasland in eerste instantie
grasland waarvoor geen andere communautaire worden gewaarborgd door begrazing met
marktsteun wordt verleend; dat de melkvee en/of mestvee; dat, wanneer een
areaalbetalingen moeten worden toegepast bijzondere steunverlening voor blijvend
binnen de grenzen van regionale basisarealen grasland om redenen van milieubeheer
blijvend grasland, die de lidstaten aan de hand noodzakelijk lijkt, het aanbeveling verdient
van historische referentiegegevens moeten deze steun te verstrekken in het kader van
vaststellen; dat het maximumbedrag aan verordening (EG) nr. .../.. van de Raad
areaalbetalingen dat per hectare mag worden betreffende de bevordering van de
toegekend, inclusief extra areaalbetalingen in plattelandsontwikkeling door het Europees
het kader van de gemeenschappelijke Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
marktordening voor rundvlees, vergelijkbaar (EOGFL),
dient te zijn met de gemiddelde steun per
hectare in het kader van de steunregeling voor
de producenten van bepaalde
akkerbouwgewassen,

(Amendement 78)
Artikel 3, lid 1, sub 1, streepjes

- 29,66 voor de periode van 1 juli 2000 tot en - 30,05 voor de periode van 1 juli 2000 tot en
met 30 juni 2001, met 30 juni 2001,
- 28,35 voor de periode van 1 juli 2001 tot en - 29,12 voor de periode van 1 juli 2001 tot en
met 30 juni 2002, met 30 juni 2002,
- 27,04 voor de periode van 1 juli 2002 tot en - 28,19 voor de periode van 1 juli 2002 tot en
met 30 juni 2003, met 30 juni 2003,
- 25,72 vanaf 1 juli 2003. - 27,27 vanaf 1 juli 2003.

(Amendement 79)
Artikel 4, lid 1, sub a)

a) voor boter vastgesteld op: a) voor boter vastgesteld op:

- 315,89 voor de periode van 1 juli 2000 tot en - 319,99 voor de periode van 1 juli 2000 tot en
met 30 juni 2001, met 30 juni 2001,
- 303,59 voor de periode van 1 juli 2001 tot en - 311,78 voor de periode van 1 juli 2001 tot en
met 30 juni 2002, met 30 juni 2002,
- 291,28 voor de periode van 1 juli 2002 tot en - 303,58 voor de periode van 1 juli 2002 tot en
met 30 juni 2003, met 30 juni 2003,
- 278,97 vanaf 1 juli 2003, - 295,38 vanaf 1 juli 2003,

(Amendement 80)
Artikel 4, lid 1, sub b)

b) voor magere-melkpoeder vastgesteld op:  b) voor magere-melkpoeder vastgesteld op:
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- 197,81 voor de periode van 1 juli 2000 tot en - 200,38 voor de periode van 1 juli 2000 tot en
met 30 juni 2001, met 30 juni 2001,
- 190,11 voor de periode van 1 juli 2001 tot en - 195,24 voor de periode van 1 juli 2001 tot en
met 30 juni 2002, met 30 juni 2002,
- 182,40 voor de periode van 1 juli 2002 tot en - 190,10 voor de periode van 1 juli 2002 tot en
met 30 juni 2003, met 30 juni 2003,
- 174,69 vanaf 1 juli 2003. - 184,97 vanaf 1 juli 2003.

(Amendement 40)
Artikel 10

Volgens de procedure van artikel 41 worden Volgens de procedure van artikel 43 EGV
vastgesteld: worden vastgesteld:

a) de uitvoeringsbepalingen van deze titel, en a) de uitvoeringsbepalingen van deze titel, en
met name de voorschriften voor de vaststelling met name de voorschriften voor de kwaliteits-
van de marktprijzen voor boter, en hygiëne-eisen voor melkproducten en de

vaststelling van de marktprijzen voor boter, 

b) de in deze titel bedoelde steunbedragen voor b) de in deze titel bedoelde steunbedragen voor
particuliere opslag, particuliere opslag.

c) de andere besluiten en maatregelen die de Volgens de procedure van artikel 41 van deze
Commissie op grond van deze titel kan nemen. verordening worden de andere besluiten en

maatregelen vastgesteld die de Commissie op
grond van deze titel kan nemen.

(Amendement 81)
Artikel 14 bis (nieuw)

Artikel 14 bis

Naast de in de artikelen 11 t/m 14 genoemde
specifieke afzetmaatregelen voor melk en
zuivelproducten dienen door middel van
verdere maatregelen, in het bijzonder door
ondersteuning van de betreffende
producentenorganisaties, reclame en marketing
voor melk en zuivelproducten te worden
versterkt. De Commissie dient een daartoe
strekkend voorstel in.
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(Amendement 83)
Artikel 15, leden 2 en 3

2. Het bedrag per premie-eenheid wordt 2. De betalingen bij verlaging van de
vastgesteld op: oriëntatieprijs zijn gebaseerd op volledige
- 25 ecu voor het kalenderjaar 2000, compensatie van de prijsverlaging voor de
- 50 ecu voor het kalenderjaar 2001, nationale quota van de lidstaten.
- 75 ecu voor het kalenderjaar 2002,
- 100 ecu voor het kalenderjaar 2003 en de
verdere kalenderjaren.
Dit bedrag wordt aangevuld met het bedrag per
premie-eenheid dat voor de betrokken lidstaat
en het betrokken kalenderjaar is vastgesteld in
bijlage IV van verordening (EG) nr. ...
[rundvlees].

3. Het aantal premie-eenheden waarop een 3. De lidstaten hebben twee mogelijkheden bij
producent recht heeft, wordt bepaald door de in de betaling van compensatie als premierecht:
t onnen uitgedrukte individuele
referentiehoeveelheid melk die op 31 maart van - 1. basis: "nationale gemiddelde productie
het betrokken kalenderjaar op het bedrijf per melkkoe";
beschikbaar is, te delen door het getal 5,8, dat - 2. basis: "geregionaliseerde gemiddelde
overeenkomt met de gemiddelde melkproductie productie per melkkoe".
in de Gemeenschap.

Voor de toepassing van de vorige alinea worden
de individuele referentiehoeveelheden die op 31
maart van het betrokken kalenderjaar
overeenkomstig artikel 6 van verordening
(EEG) nr. 3950/92 tijdelijk zijn overgedragen,
geacht voor dat kalenderjaar beschikbaar te zijn
op het bedrijf van de overnemer.

Indien op 31 maart van een kalenderjaar de som
van alle individuele referentiehoeveelheden in
een lidstaat groter is dan de som van de
desbetreffende totale hoeveelheden voor die
lidstaat die voor het tijdvak van twaalf maanden
1999/2000 zijn vastgesteld, neemt die lidstaat
aan de hand van objectieve criteria de nodige
maatregelen om het totale aantal
premie-eenheden op zijn grondgebied voor het
betrokken kalenderjaar naar evenredigheid te
verlagen.

(Amendement 86)
Artikel 17, lid 2, inleiding

2. De melkkoeienpremie, de premietoeslag en 2. De melkkoeienpremie en de andere
de andere betalingen voor melkkoeien op grond betalingen voor melkkoeien op grond van
van verordening (EG) nr. ... (rundvlees), mogen verordening (EG) nr. ... (rundvlees), mogen in
in totaal per premie-eenheid per kalenderjaar totaal per premie-eenheid per kalenderjaar niet
niet meer bedragen dan: meer bedragen dan:
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(Aparte stemming)
Artikel 18

1. De areaalbetalingen worden toegekend per Schrappen.
hectare blijvend grasland:

a) die gedurende het betrokken kalenderjaar Schrappen.
voor een producent beschikbaar is,

b) die niet wordt gebruikt om te voldoen aan
de specifieke eisen inzake de veebezetting
als bedoeld in artikel 14, lid 3, van
verordening (EG) nr. ..../.. (rundvlees) en

c) waarvoor geen betalingen voor hetzelfde
jaar worden aangevraagd in het kader van
de steunregeling voor producenten van
bepaalde akkerbouwgewassen, de
steunregeling voor gedroogde
voedergewassen en communautaire
steunregelingen voor andere gewassen in
de sector meerjarige teelten of de sector
tuinbouw.

Het areaal blijvende grasland in een regio
waarvoor areaalbetalingen kunnen worden
toegekend, is ten hoogste gelijk aan het
desbetreffende regionale basisareaal.

2. Het regionale basisareaal wordt door de
lidstaat vastgesteld overeenkomstig artikel 15
van verordening (EG) nr. ..../.. (rundvlees).

3. Met inbegrip van de in artikel 15 van
verordening (EG) nr. ..../.. (rundvlees) bedoelde
areaalbetaling kan in totaal per hectare geen
hogere areaalbetaling worden toegekend dan:

- 210 ecu voor het kalenderjaar 2000,
- 280 ecu voor kalenderjaar 2001,
- 350 ecu voor het kalenderjaar 2002 en de
verdere kalenderjaren.

4. In dit artikel wordt onder "blijvend grasland"
verstaan grond die geen deel uitmaakt van een
vruchtwisseling en die blijvend (ten minste vijf
jaar) als grasland wordt gebruikt, ongeacht of
het ingezaaid dan wel natuurlijk grasland
betreft.
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(Amendement 60)
Artikel 19, lid 1

1. Vóór 1 januari 2000 verstrekken de lidstaten 1. Vóór 1 januari 2000 verstrekken de lidstaten
de Commissie uitvoerige informatie over hun de Commissie uitvoerige informatie over de
nationale regelingen inzake de toekenning van wijze waarop de extra betalingen worden
extra betalingen. Elke wijziging van deze toegekend. Elke wijziging van deze regelingen
regelingen moet binnen één maand na de moet binnen één maand na de vaststelling ervan
vaststelling ervan aan de Commissie worden aan de Commissie worden medegedeeld.
medegedeeld.

(Amendement 61)
Artikel 19, lid 2, tweede alinea

Vóór 1 januari 2005 evalueert de Commissie de Vóór 1 januari 2005 evalueert de Commissie de
tenuitvoerlegging van de artikelen 16 tot en met tenuitvoerlegging van de artikelen 16 tot en met
18 en onderzoekt zij de in bijlage I vastgestelde 18 en onderzoekt zij de verdeling van
verdeling van communautaire middelen over de communautaire middelen over de lidstaten. Zo
lidstaten. Zo nodig doet de Commissie passende nodig doet de Commissie passende voorstellen
voorstellen aan de Raad toekomen. aan de Raad toekomen.

(Amendement 62)
Artikel 23

De uitvoeringsbepalingen van deze titel worden De uitvoeringsbepalingen van deze titel worden
door de Commissie vastgesteld volgens de vastgesteld volgens de procedure van artikel 43
procedure van artikel 41. van het Verdrag.. 

(Amendement 45)
Artikel 24 bis (nieuw)

Artikel 24 bis

Vóór 31 maart 2003 dient de Commissie een
verslag in over de toepassing van de
prijsverlaging, over de rechtstreekse steun aan
de producenten en over het interventiestelsel;
ook dient zij voorstellen in voor aanpassing aan
de marktsituatie en de situatie met betrekking
tot de opslag van melk- en zuivelproducten.

(Aparte stemming)
BIJLAGE I

Bijlage I wordt geschrapt.



( ) Na aanneming van de amendementen werd de zaak naar de bevoegde commissie terugverwezen.1

( ) PB C 170 van 4.6.1998, blz. 60.2
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II. Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EEG) nr.
3950/92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten (COM(98)0158 -
C4-0296/98 - 98/0111 (CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen( ):1

Door de Commissie voorgestelde tekst( ) Amendementen2

(Amendement 1)
Eerste overweging bis (nieuw)

Overwegende dat er een koppeling moet komen
tussen enerzijds de in 1968 gestarte GMO in de
sector melk en het in 1984 ingevoerde stelsel
van extra heffing en anderzijds de regeling
inzake het gebruik van melk voor de bereiding
van kaas en zuivelproducten met een bij
verordening (EEG) nr. 2081/92( ) ingevoerde1

beschermde oorsprongsbenaming;

( ) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1.1

(Amendement 2)
Eerste overweging ter (nieuw)

Overwegende dat de Commissie moet worden
verzocht om vóór 31 december 2001 een
voorstel in te dienen waarin zij de na
31 maart 2006 in te voeren instrumenten voor
het beheer van de markt bekendmaakt;

(Aparte stemming)
Overweging 2

Overwegende dat de mate van Overwegende dat de mate van
prijsondersteuning in de zuivelsector met prijsondersteuning in de zuivelsector met
ingang van 1 juli 2000 geleidelijk met in totaal ingang van 1 juli 2000 geleidelijk zal worden
15% zal worden verlaagd in vier melkprijsjaren; verlaagd in vier melkprijsjaren; dat, gelet op het
dat, gelet op het effect van deze maatregel op effect van deze maatregel op het interne
het interne verbruik en op de uitvoer van melk verbruik en op de uitvoer van melk en
e n  zuivelproducten, de totale zuivelproducten, de totale referentiehoeveelheid
referentiehoeveelheid voor melk in de voor melk in de Gemeenschap met in totaal 2%
Gemeenschap met in totaal 2% moet worden moet worden verhoogd, eveneens in vier
verhoogd, eveneens in vier etappes, telkens na etappes, telkens na een prijsverlaging.
een prijsverlaging.
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(Amendement 3)
Derde overweging

Overwegende dat de individuele Overwegende dat de individuele
referentiehoeveelheid moet worden omschreven referentiehoeveelheid moet worden omschreven
als de hoeveelheid die op 31 maart 2000, de als de hoeveelheid die, rekening houdend met
einddatum van de in 1992 vastgestelde de verhogingen als gevolg van de extra
verlenging van de heffingsregeling met zeven referentiehoeveelheden, op 31 maart 2000, de
tijdvakken van twaalf maanden, beschikbaar is, einddatum van de in 1992 vastgestelde
ongeacht hoeveelheden die eventueel tijdelijk verlenging van de heffingsregeling met zeven
zijn overgedragen; tijdvakken van twaalf maanden, beschikbaar is,

ongeacht hoeveelheden die eventueel tijdelijk
zijn overgedragen;

(Amendement 4)
Derde overweging bis (nieuw)

Overwegende dat de verhogingen van de quota's
in de lidstaten in verhouding moeten staan tot
hun werkelijke productie, ten einde het ontstaan
van overschotten te voorkomen;

(Amendement 5)
Derde overweging ter (nieuw)

Overwegende dat een evenwichtige
ontwikkeling van de sector in alle
productieregio's moet worden gestimuleerd en
dat een redelijk inkomen voor alle producenten
moet worden gewaarborgd; dat het derhalve
noodzakelijk is een passend kader vast te stellen
v o o r  de reo rganisat ie-  en
herstructureringsprogramma's in de sector, in
het kader waarvan de aankoop van quota's moet
worden gefinancierd om die onder jonge
landbouwers te kunnen verdelen en om
verbetering te kunnen brengen op het punt van
de omvang van de bedrijven;



G:\PV_SEANC\DEFINITI\ADOPTES\99-01-28.nl PE 276.698/  49

(Amendement 31)
Vierde overweging

o ver wegende dat  de ext ra overwegende dat  de ext ra
referentiehoeveelheden zo moeten worden referentiehoeveelheden zo moeten worden
verdeeld dat de situatie van bepaalde verdeeld dat de situatie van bepaalde
categorieën van landbouwers die speciale steun categorieën van landbouwers die speciale steun
nodig hebben, wordt verbeterd; dat het dan ook nodig hebben, wordt verbeterd; dat het dan ook
dienstig is de lidstaten te verplichten deze dienstig is de lidstaten te verplichten deze
hoeveelheden bij voorrang toe te kennen aan hoeveelheden bij voorrang toe te kennen aan
jonge landbouwers die een zuivelproductie jonge landbouwers die een zuivelproductie
willen starten of uitbreiden, en aan landbouwers willen starten of uitbreiden, en aan landbouwers
in berggebieden; dat voorzorgsmaatregelen in berggebieden en probleemgebieden; dat
moeten worden getroffen om te voorkomen dat voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen
deze toekenningscriteria worden omzeild; dat, om te voorkomen dat deze toekenningscriteria
wat landbouwers in berggebieden betreft, in dit worden omzeild; dat, wat landbouwers in
verband zodanige maatregelen moeten worden berggebieden betreft, in dit verband zodanige
genomen dat de gevolgen van de verplaatsing maatregelen moeten worden genomen dat de
van extra referentiehoeveelheden naar gebieden gevolgen van de verplaatsing van extra
buiten de berggebieden in de eerste twee referentiehoeveelheden naar gebieden buiten de
tijdvakken van twaalf maanden na de toewijzing berggebieden in de eerste twee tijdvakken van
ongedaan worden gemaakt, twaalf maanden na de toewijzing ongedaan

worden gemaakt,

(Amendement 6)
Vijfde overweging bis (nieuw)

Overwegende dat de aan de nationale reserve
toegevoegde referentiehoeveelheden door de
lidstaten moeten worden toegekend aan
bedrijven met een bijzondere behoefte,
bijvoorbeeld starters of bedrijven in
probleemgebieden;

(Amendement 7)
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 1, tweede alinea (verordening (EEG) nr. 3950/92)

1 bis. De tweede alinea van artikel 1 wordt
vervangen door:

"De heffing wordt vastgesteld op 115% van de
richtprijs voor melk. In afwijking hiervan kan
de Raad, op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Europees Parlement, aan
het begin van het betrokken tijdvak van twaalf
maanden (1 april) de hoogte van de heffing
overeenkomstig de marktsituatie opnieuw
vaststellen."

(Amendement 24)
ARTIKEL 1, PUNT 1 TER (nieuw)

Artikel 2, lid 1, tweede alinea (verordening (EEG) nr. 3950/92)
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1 ter. Artikel 2, lid 1, tweede alinea wordt als
volgt gelezen:

De bijdrage van de producenten aan de betaling
van de verschuldigde heffing wordt naar keuze
van de lidstaat vastgesteld, al dan niet na
herverdeling van de ongebruikte
referentiehoeveelheden, hetzij op het niveau
van de koper voor wat betreft de leveringen of
op het niveau van het groepering van directe
verkopers voor wat betreft de directe verkopen,
naar gelang van de resterende overschrijding
nadat alle ongebruikte referentiehoeveelheden
zijn verdeeld in verhouding tot de
referentiehoeveelheden die ter beschikking
staan van elk van deze producenten, of in
voorkomend geval met inachtneming van de
maxima die boven bepaalde niveaus van
referentiehoeveelheden zijn vastgesteld, hetzij
op nationaal niveau naar gelang van de mate
waarin de voor elk van deze producenten
beschikbare referentiehoeveelheden zijn
overschreden.

(Amendement 8)
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 3, lid 2, eerste alinea (verordening (EEG) nr. 3950/92)

2. De in bijlage I en bijlage II vermelde 2. De in bijlage I vermelde hoeveelheden
hoeveelheden, inclusief de in artikel 4, lid 3 en worden vastgesteld, onverminderd een jaarlijkse
lid 4, vermelde extra referentiehoeveelheden, herziening door de Raad, na raadpleging van het
worden vastgesteld, onverminderd een Europees Parlement, in het licht van de
eventuele herziening in het licht van de algemene situatie van de markt en van de
algemene situatie van de markt en van de bijzondere omstandigheden in bepaalde
bijzondere omstandigheden in bepaalde lidstaten.
lidstaten.

(Amendement 9)
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 3, lid 2, vierde alinea bis (nieuw) (verordening (EEG) nr. 3950/92)

Wanneer de Raad besluit tot aanpassing van
bovengenoemde totale hoeveelheden aan de
situatie van de markt, worden de aanpassingen
uitgedrukt in de vorm van een percentage van
de voor het voorafgaande tijdvak geldende
totale hoeveelheden.
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(Amendement 10)
ARTIKEL 1, PUNT 4

Artikel 4, lid 1, eerste alinea bis (nieuw) (verordening (EEG) nr. 3950/92)

De per bedrijf beschikbare individuele
referentiehoeveelheden worden door de lidstaat
aan de producenten toegewezen. Om rekening
te houden met structurele bijzonderheden en de
specifieke kenmerken van het grondrecht,
worden de lidstaten gemachtigd tot toewijzing
van de individuele referentiehoeveelheden die
op 31 maart 2000 aan de producent waren
toegekend met inbegrip van de hoeveelheden
die op dat tijdstip door een niet-producent voor
gebruik met of zonder areaal aan hem waren
overgedragen. Voor de toewijzing geldt als
voorwaarde dat de producent in het tijdvak van
twaalf maanden voor 1 april 2000 als producent
actief is geweest. De lidstaten kunnen bepalen
dat in schrijnende gevallen met een kortere
afzetperiode kan worden volstaan. De
referentiehoeveelheden die overeenkomstig
artikel 6 door een andere producent tijdelijk tot
het einde van het tijdvak van twaalf maanden
aan de producent zijn overgedragen, worden
aan de cedent toegewezen. Er dient op te
worden toegezien dat bij de omzetting van een
quotum in een leveringsrecht door degene die
he t  quotum overneemt een
dienovereenkomstige schadeloosstelling aan de
cedent wordt betaald.

(Amendement 88)
ARTIKEL 1, PUNT 4

Artikel 4, lid 4, eerste alinea (verordening (EEG) nr. 3950/92)

4. De lidstaten moeten de in kolom d) van de 4. De lidstaten kunnen ook de in kolom d) van
tabellen van bijlage II vermelde extra de tabellen van bijlage II vermelde extra
referentiehoeveelheden toewijzen aan referentiehoeveelheden toewijzen aan
producenten van wie het volledige bedrijf producenten van wie het volledige bedrijf
gelegen is in een berggebied in de zin van gelegen is in een berggebied of in een
artikel 17 van verordening (EG) nr. ..../.. probleemgebied in de zin van artikel 17 van
[plattelandsontwikkeling]. verordening (EG) nr. ..../..

[plattelandsontwikkeling].



52  /PE 276.698 G:\PV_SEANC\DEFINITI\ADOPTES\99-01-28.nl

(Amendement 11)
ARTIKEL 1, PUNT 4 BIS (NIEUW)

Artikel 5, tweede alinea bis (nieuw) (verordening (EEG) nr. 3950/92)

4 bis. Na artikel 5, tweede alinea wordt de
volgende alinea toegevoegd:

"Wanneer een producent, behoudens naar
behoren gemotiveerde uitzonderingsgevallen,
gedurende twee opeenvolgende tijdvakken van
twaalf maanden, geen gebruik maakt van een
bepaald, door de lidstaat vastgesteld percentage
van zijn individuele referentiehoeveelheid,
wordt deze niet-gebruikte hoeveelheid definitief
aan de nationale reserve toegewezen."

(Amendement 89)
ARTIKEL 1, PUNT 6 BIS (nieuw)

Artikel 7, lid 2 bis (nieuw) (verordening 3950/92)

6 bis. Na artikel 7, lid 2 wordt het volgende lid
2 bis toegevoegd:

"2 bis. In afwijking van het bepaalde in de leden
1 en 2 kunnen de lidstaten die gebruik maken
van de bepaling in artikel 4, lid 1, eerste alinea
bis, om rekening te houden met structurele
bijzonderheden en de kenmerken van het
grondrecht, bepalen dat een producent
referentiehoeveelheden definitief aan een
andere producent kan overdragen zonder
overeenkomstige overdracht van grond. Indien
hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk door
middel van verkoop, verpachting of vererving
overdraagt, kan hij tegelijkertijd zijn
referentiehoeveelheid definitief of tijdelijk
overdragen. Dit laat het bepaalde in artikel 6
(leasing) onverlet.

De lidstaten kunnen bepalen dat
referentiehoeveelheden om structurele redenen
alleen binnen regionale grenzen of door
bepaalde categorieën producenten
overeenkomstig het bepaalde in de eerste alinea
kunnen worden overgedragen.

De lidstaten kunnen voor de uitvoering van de
eerste alinea voorzien in de oprichting van een
of meer instanties die onder door hen
vastgestelde voorwaarden de overdracht van
melkquota beheren, teneinde de markt
doorzichtiger te maken. Indien zulke instanties
worden opgericht, delen de lidstaten de
bijzonderheden aan de Commissie mee."
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(Amendement 12)
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 8, inleiding (verordening (EEG) nr. 3950/92)

Om de herstructurering van de melkproductie Om de herstructurering van de melkproductie
te voltooien of de milieusituatie te verbeteren, op de door de lidstaat gekozen territoriale
kunnen de lidstaten volgens door hen te bepalen schaal te voltooien of de milieusituatie te
nadere regels en met vrijwaring van de verbeteren, kunnen de lidstaten volgens door
legitieme belangen van de partijen, een of meer hen te bepalen nadere regels en met vrijwaring
van de volgende maatregelen nemen: van de legitieme belangen van de partijen, een

of meer van de volgende maatregelen nemen:

(Aparte stemming)
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 8, sub c) (verordening (EEG) nr. 3950/92)

c) bij overdracht van gronden met het oog op Schrappen.
verbetering van het milieu, aan de
vertrekkende producent de op het
betrokken bedrijf beschikbare
referentiehoeveelheid toewijzen, indien hij
voornemens is de melkproductie voort te
zetten;

(Aparte stemming)
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 8, sub d) (verordening (EEG) nr. 3950/92)

d) aan de hand van objectieve criteria bepalen Schrappen.
binnen welke regio's en
melkophaalgebieden met het oog op de
verbetering van de melkproductiestructuur
tussen producenten van bepaalde
categorieën referentiehoeveelheden mogen
worden overgedragen zonder
overeenkomstige overdracht van grond;

(Aparte stemming)
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 8, sub e) (verordening (EEG) nr. 3950/92)

e) op verzoek van de producent aan de Schrappen.
bevoegde autoriteit of de door haar
aangewezen instantie, de overdracht van
referent iehoeveelheden zonder
overeenkomstige overdracht van gronden
of andersom toestaan, ten einde de
structuur van de melkproductie op het
niveau van het bedrijf te verbeteren of bij
te dragen tot de extensivering van de
productie.
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(Amendementen 90 en 91)
ARTIKEL 1, PUNT 8

Artikel 8 bis (verordening (EEG) nr. 3950/92)

1. Wanneer door verpachting of op een andere In afwijking van artikel 5, tweede alinea kunnen
manier met vergelijkbare rechtsgevolgen, de lidstaten bepalen dat de
referentiehoeveelheden worden overgedragen, referentiehoeveelheden van producenten die
al dan niet met overeenkomstige overdracht van gedurende een tijdvak van twaalf maanden geen
grond, moet een door de lidstaat op basis van melk of andere zuivelproducten in de handel
objectieve criteria vast te stellen gedeelte van de hebben gebracht, aan de nationale reserve
overgedragen referentiehoeveelheden aan de worden toegevoegd voor hertoewijzing aan
nationale reserve worden teruggegeven voor producenten volgens de door de lidstaten vast te
hertoewijzing aan producenten. stellen uitvoeringsbepalingen, tenzij de

b e t r o k k e n  p r o d u c e n t  d e z e
referentiehoeveelheden definitief aan een
andere producent overdraagt.

Het bepaalde in de eerste alinea is niet van Wanneer bij toepassing van het bepaalde in de
toepassing voor gevallen waarin eerste alinea de betrokken producent de
referentiehoeveelheden die, al dan niet met productie van melk of zuivelproducten binnen
overeenkomstige overdracht van grond, waren een door de lidstaat vast te stellen termijn
overgedragen, terug worden overgedragen hervat, wordt hem uiterlijk op 1 april volgende
wegens het verstrijken van de op de datum van zijn verzoek, een
pachtovereenkomst of in situaties met r e fe r ent ieho evee lhe id  t o egekend
vergelijkbare rechtsgevolgen. overeenkomstig artikel 4, lid 1.

Op grond van objectieve criteria kunnen de De eerste alinea geldt niet voor tijdelijke
lidstaten besluiten de eerste alinea niet toe te overdrachten op grond van artikel 6.
passen voor bepaalde specifieke categorieën
producenten of in bepaalde specifieke gevallen,
als, rekening houdend met de betrokken
belangen, met de bepalingen van de eerste
alinea nagestreefde doeleinden door deze niet-
toepassing niet in gevaar komen.

2. De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer
referentiehoeveelheden die, al dan niet met
overeenkomstige overdracht van grond, waren
overgedragen, wegens het verstrijken van een
pachtovereenkomst of in situaties met
vergelijkbare rechtsgevolgen terug worden
overgedragen aan een producent die in het aan
de overdracht voorafgaande tijdvak van twaalf
maanden en tot bij de overdracht in het lopende
tijdvak van twaalf maanden geen melk of
zuivelproducten in de handel heeft gebracht, de
betrokken referentiehoeveelheden aan de
nationale reserve worden teruggegeven voor
hertoewijzing aan producenten volgens door de
lidstaten te bepalen regels, tenzij de betrokken
producent deze referentiehoeveelheden
definitief aan een andere producent overdraagt,
al dan niet met overeenkomstige overdracht van
grond.
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Wanneer, bij toepassing van het bepaalde in de
eerste alinea, de betrokken producent de
productie van melk of andere zuivelproducten
hervat binnen een door de lidstaat vast te stellen
termijn, wordt hem uiterlijk op 1 april volgend
op de datum van zijn verzoek, een
r e fe r ent iehoeveelheid t oegewezen
overeenkomstig artikel 4, lid 1.
Referentiehoeveelheden die op grond van het
bepaalde in deze alinea worden toegewezen,
mogen gedurende de twee tijdvakken van twaalf
maanden na de hertoewijzing niet worden
overgedragen, met of zonder overeenkomstige
overdracht van grond, via een
pachtovereenkomst of op een andere wijze met
vergelijkbare rechtsgevolgen.

3. Lid 1 en lid 2, eerste alinea, gelden niet voor
tijdelijke overdrachten op grond van artikel 6.

De lidstaten zien toe op de naleving van de
oorsprong van melk uit de geografische zones
die voor zuivelproducten met een in de zin van
verordening (EEG) nr. 2081/92 erkende
beschermde oorsprongsbenaming zijn
vastgesteld; te dien einde stellen zij homogene
gebieden vast voor de toepassing van
onderhavige verordening, en met name regels
voor:

- de hertoewijzing van niet-gebruikte
referentiehoeveelheden als bedoeld in de eerste
alinea van artikel 2 en van de hoeveelheden die
krachtens de artikelen 4, 5, 7, 8 en 8 bis aan de
nationale reserve zijn toegevoegd;

- de tijdelijke overdracht van de
referentiehoeveelheid, als bedoeld in artikel 6;

- overdrachten van de referentiehoeveelheid, als
bedoeld in de artikelen 7 en 8.

(Amendement 33)
Bijlage II, sub a), derde kolom

extra referentie-hoeveelheden voor extra referentie-hoeveelheden voor
berggebieden berggebieden en probleemgebieden

(Amendement 34)
Bijlage II, sub b), derde kolom

extra referentie-hoeveelheden voor extra referentie-hoeveelheden voor
berggebieden berggebieden en probleemgebieden
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(Amendement 35)
Bijlage II, sub c), derde kolom

extra referentie-hoeveelheden voor extra referentie-hoeveelheden voor
berggebieden berggebieden en probleemgebieden

(Amendement 36)
Bijlage II, sub d), derde kolom

extra referentie-hoeveelheden voor extra referentie-hoeveelheden voor
berggebieden berggebieden en probleemgebieden



( ) Na aanneming van de amendementen werd de zaak overeenkomstig artikel 60, lid 2 van het Reglement naar de1

bevoegde commissie terugverwezen.
( ) PB C 170 van 4.6.1998, blz. 1.2
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e) A4-0496/98

I. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1766/92
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen en tot intrekking
van verordening (EEG) nr. 2731/75 tot vaststelling van de standaardkwaliteit van zachte tarwe,
rogge, gerst, maïs en durumtarwe (COM(98)0158 - C4-0292/98 - 98/0107(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen( ):1

Tekst van de Commissie( ) Amendementen2

(Amendement  1)
Vierde overweging

overwegende dat interventie niet langer een Schrappen.
belangrijke factor op de interne markt behoort
te zijn; dat in verband met deze nieuwe rol van
de interventie het stelsel van maandelijkse
verhogingen dient te worden afgeschaft;

(Amendement 62)
Vierde overweging bis (nieuw)

overwegende dat vermindering van de
interventieprijs volledig dient te worden
gecompenseerd door areaalbetalingen,

(Amendement 63)
Zesde overweging bis (nieuw)

overwegende dat in de steunregeling voor de
sector zetmeelaardappelen rekening moet
worden gehouden met de noodzaak van een
evenwicht tussen de uit verschillende
grondstoffen gewonnen zetmelen, hetgeen altijd
het basisbeginsel van de zetmeelverordeningen
van de Gemeenschap is geweest,

(Amendement 41)
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 3, lid 1 (verordening (EEG) nr. 1766/92)
1. Voor granen die voor interventie in 1. Voor granen die voor interventie in
aanmerking komen, wordt een interventieprijs aanmerking komen, wordt een interventieprijs
vastgesteld op 95,35 ecu per ton. vastgesteld op 101, 31 ecu per ton.
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(Amendement 3)
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 3, lid 1 bis (nieuw) (verordening (EEG) nr. 1766/92)

1 bis. De prijzen gelden voor
standaardkwaliteit. De interventie- en
drempelprijzen worden maandelijks verhoogd
gedurende de gehele of gedeeltelijke duur van
het verkoopseizoen en beide prijzen kunnen
gelden gedurende verschillende perioden. De
standaardkwaliteit van elke graansoort die voor
interventie in aanmerking komt en het bedrag
en het aantal van de maandelijkse verhogingen
worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 43, lid 2 van het Verdrag.

(Amendement 4)
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (NIEUW)

Artikel 4, lid 1 (verordening (EEG) nr. 1766/92)

2 bis. Artikel 4, lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

"1. De door de lidstaten aangewezen
interventiebureaus kopen de hun aangeboden in
de Gemeenschap geoogste zachte tarwe,
durumtarwe, rogge, gerst, maïs en sorgho op,
voorzover de aangeboden producten voldoen
aan de vastgestelde voorwaarden, inzonderheid
ten aanzien van hoeveelheid en mate van
overeenstemming met een vast te stellen
standaardkwaliteit. De Commissie stelt bij wege
van een passende verordening volgens de
procedure van artikel 23 geleidelijk toe te
passen kwaliteitsnormen vast waaraan de ter
interventie aangeboden producten moeten
voldoen. Bij afwijking van deze
kwaliteitsnormen wordt de interventieprijs
dienovereenkomstig aangepast."
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(Amendement 6)
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 16 (verordening (EEG) nr. 1766/92)

6. Artikel 16 wordt vervangen door: Schrappen.

"Artikel 16

1. Wanneer de noteringen of de prijzen op de
wereldmarkt voor een of meer van de in artikel
1 bedoelde producten een peil bereiken waarbij
de beschikbaarheid van aanbod op de markt van
de Gemeenschap wordt verstoord of dreigt te
worden verstoord, en wanneer deze toestand
waarschijnlijk zal voortduren en ernstiger zal
worden, kunnen passende maatregelen worden
getroffen.

2. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel
worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 23."



( ) Na aanneming van de amendementen werd de zaak overeenkomstig artikel 60, lid 2 van het Reglement naar de1

bevoegde commissie terugverwezen.
( ) PB C 170 van 4.6.1998, blz. 4.2
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II. Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een steunregeling voor
producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (COM(98)0158 - C4-0293/98 - 98/0108(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen( ):1

Tekst van de Commissie( ) Amendementen2

(Amendement 78)
Elfde overweging bis (nieuw)

overwegende dat de maïsproductie op bevloeide
arealen een hogere opbrengst heeft dan andere
granen die in hetzelfde gebied worden
verbouwd, hetgeen een afwijkende behandeling
rechtvaardigt, en dat in sommige gebieden de
maïsproductie dreigt te verdwijnen, als het
afzonderlijke basisareaal van de huidige
regeling zou worden afgeschaft,

(Amendement 33)
Twaalfde overweging

overwegende dat een differentiatie van de overwegende dat een differentiatie van de
opbrengsten voor met en zonder bevloeiing opbrengsten voor met en zonder bevloeiing
beteelde oppervlakten kan worden toegestaan, beteelde oppervlakten kan worden toegestaan,
op voorwaarde dat een afzonderlijk basisareaal op voorwaarde dat een afzonderlijk basisareaal
voor met bevloeiing geteelde gewassen wordt voor met bevloeiing geteelde gewassen wordt
vastgesteld en het totale basisareaal niet wordt vastgesteld en het totale basisareaal niet wordt
vergroot, vergroot; dat er tevens een afzonderlijk

basisareaal voor maïs kan worden vastgesteld,

(Amendement 80)
Dertiende overweging

overwegende dat, om de areaalbetaling te overwegende dat, om de areaalbetaling
berekenen, een basisbedrag per ton dient te losgekoppeld van de productie te berekenen,
worden vermenigvuldigd met de gemiddelde een basisbedrag per ton dient te worden
graanopbrengst voor de betrokken regio, vermenigvuldigd met een graanopbrengst welke

voor een derde berekend wordt op basis van de
gemiddelde historische communautaire
graanopbrengst en voor twee derde op basis van
de historische graanopbrengst van de betrokken
regio,



G:\PV_SEANC\DEFINITI\ADOPTES\99-01-28.nl PE 276.698/  61

(Amendement 13)
Veertiende overweging

overwegende dat één areaalbetaling voor overwegende dat één areaalbetaling voor
akkerbouwgewassen moet worden vastgesteld; akkerbouwgewassen moet worden vastgesteld;
dat de basisbedragen per ton moeten worden dat de basisbedragen per ton moeten worden
verhoogd, rekening houdende met de verlaging verhoogd, rekening houdende met de verlaging
van de interventieprijs voor granen; dat van de interventieprijs voor granen; dat
gewasgebonden betalingen voor oliehoudende gewasgebonden betalingen voor oliehoudende
zaden en lijnzaad moeten worden afgeschaft; zaden en lijnzaad moeten worden gehandhaafd
dat een specifieke areaalbetaling moet gelden en aangepast aan de voorschriften van de WTO
voor eiwithoudende gewassen om deze en de ontwikkelingen op de markt; dat een
concurrerend met granen te houden, specifieke areaalbetaling moet gelden voor

eiwithoudende gewassen om deze concurrerend
met granen te houden,

(Amendement 8)
Achttiende overweging

Overwegende dat de braakleggingsverplichting Overwegende dat de braakleggingsverplichting
bij de huidige marktsituatie moet worden bij de huidige marktsituatie moet worden
vastgesteld op 0%; dat dat percentage opnieuw vastgesteld op 10%; dat dat percentage opnieuw
moet worden bezien in het licht van de moet worden bezien in het licht van de
ontwikkeling van de productie en de ontwikkeling van de productie en de
marktsituatie; marktsituatie;

(Amendementen 35 en 24)
Negentiende overweging

overwegende dat aan de verplichting om grond overwegende dat aan de verplichting om grond
uit productie te nemen een adequate uit productie te nemen een adequate
compensatie moet worden verbonden; dat de compensatie moet worden verbonden; dat de
compensatie moet overeenkomen met de voor compensatie moet overeenkomen met de voor
akkerbouwgewassen, andere dan eiwithoudende graangewassen toegekende areaalbetalingen; dat
gewassen, toegekende areaalbetalingen, deze compensatie ook moet worden verleend

als deze gronden worden bebouwd met in eerste
instantie niet voor voeding bestemde gewassen,

(Amendement 43)
Negenentwintigste overweging

overwegende dat het met het oog op de overwegende dat het met het oog op de
duidelijkheid en gezien deze aanpassingen in de duidelijkheid en gezien deze aanpassingen in de
thans geldende steunregeling en de reeds eerder thans geldende steunregeling en de reeds eerder
vastgestelde wijzigingen, dienstig is vastgestelde wijzigingen, dienstig is
verordening (EEG) nr. 1765/92 te vervangen verordening (EEG) nr. 1765/92 te vervangen
door een nieuwe verordening; door een nieuwe verordening; dat het met het

oog op het specifieke karakter van de sector
oliehoudende zaden en ander vlas dan vezelvlas
wenselijk is om daarvoor de huidige regeling te
handhaven;
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(Amendement 36)
Negenentwintigste overweging bis (nieuw)

overwegende dat het gezien het grote tekort van
de EU aanbevelenswaardig is de differentiëring
van de steun voor oliehoudende gewassen
enerzijds en granen anderzijds te handhaven,

(Amendement 25)
Artikel 3, lid 1, tweede alinea

In deze context houden de lidstaten bij de In deze context houden de lidstaten bij de
opstelling van hun regioplannen rekening met opstelling van hun regioplannen rekening met
specifieke situaties.  Met name kunnen zij de specifieke situaties.  Met name kunnen zij de
gemiddelde opbrengsten differentiëren om gemiddelde opbrengsten differentiëren om
rekening te houden met eventuele structurele rekening te houden met eventuele structurele
verschillen tussen productieregio’s. verschillen tussen productieregio’s. Voorts

wordt de status quo voor maïs gehandhaafd,
zodat de lidstaten in hun regioplannen voor
maïs een opbrengstniveau kunnen vaststellen
dat afwijkt van het niveau voor de overige
granen.

(Amendement 16)
Artikel 3, lid 1, derde alinea

De lidstaten kunnen in hun regioplannen de De lidstaten kunnen in hun regioplannen de
opbrengsten voor bevloeide oppervlakten en opbrengsten voor bevloeide oppervlakten en
niet–bevloeide oppervlakten differentiëren.  In niet–bevloeide maïsoppervlakten differentiëren.
dat geval stellen zij een afzonderlijk basisareaal In dat geval stellen zij een afzonderlijk
vast voor bevloeide gewassen. basisareaal vast voor bevloeide en

maïsgewassen.

(Amendement 44)
Artikel 4, lid 1

1. De areaalbetaling wordt berekend door het 1. De areaalbetaling wordt berekend door het
basisbedrag per ton te vermenigvuldigen met de basisbedrag per ton te vermenigvuldigen met de
in het regioplan voor de betrokken regio gemiddelde graanopbrengst zoals deze
vastgestelde gemiddelde graanopbrengst. voortvloeit uit een berekening waarbij voor een

derde uitgegaan wordt van de gemiddelde
historische graanopbrengst van de
Gemeenschap en voor twee derde van de
historische graanopbrengst van de betrokken
regio.

(Amendement 28)
Artikel 4 bis (nieuw)
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Artikel 4 bis

Verordening (EEG) 1765/92, met name de
artikelen 3, 5 en 11, blijft van toepassing op
oliehoudende zaden.
Voor vlas andere dan vezelvlas blijft de vorige
regeling (verordening 1872/94) van kracht.

(Amendement 9)
Artikel 6, lid 1, tweede alinea

De braakleggingsverplichting bedraagt De braakleggingsverplichting bedraagt
momenteel 0%. momenteel 10%. Dit percentage moet opnieuw

worden bezien in het licht van de ontwikkeling
van de productie en de marktsituatie.

(Amendement 52)
Artikel 6, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De wijziging van het
braakleggingspercentage geschiedt door de
Raad op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Parlement. Het besluit
inzake de wijziging van het
braakleggingspercentage voor het volgende
verkoopseizoen wordt steeds vóór 1 juli
genomen.

(Amendement 60)
Artikel 6, lid 3, eerste alinea bis (nieuw)

Peulgewassen die op het uit de productie
genomen areaal worden aangeplant, mogen
onder bepaalde voorwaarden in het
desbetreffend bedrijf  voor vervoedering
worden gebruikt.

(Amendement 53)
Artikel 6, lid 5
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5. De betaling voor braaklegging kan aan de 5. De betaling voor braaklegging kan aan de
producenten worden toegekend voor een producenten worden toegekend voor een
braaklegging die hun verplichting overschrijdt. braaklegging die hun verplichting overschrijdt.
In dit geval mag het braakgelegde areaal niet In dit geval mag het braakgelegde areaal niet
groter zijn dan een door de lidstaten met groter zijn dan een door de lidstaten met
inachtneming van de specifieke situaties vast te inachtneming van de specifieke situaties vast te
stellen oppervlakte die tevens een toereikende stellen oppervlakte die tevens een toereikende
mate van gebruik van de cultuurgrond mate van gebruik van de cultuurgrond
waarborgt.  Het braakgelegde areaal moet ten waarborgt.  Het braakgelegde areaal moet ten
minste 10% bedragen van het areaal dat met minste 5% bedragen van het areaal dat met
akkerbouwgewassen is ingezaaid en waarvoor akkerbouwgewassen is ingezaaid en waarvoor
een aanvraag wordt ingediend, alsmede het een aanvraag wordt ingediend, alsmede het
areaal dat op grond van deze verordening uit areaal dat op grond van deze verordening uit
productie wordt genomen.  De betaling voor productie wordt genomen.  De betaling voor
braaklegging mag voor meerdere jaren worden braaklegging mag voor meerdere jaren worden
toegekend, met een maximum van vijf jaar. toegekend, met een maximum van vijf jaar. Dit

vrijwillig braakgelegde areaal wordt als deel
van het verplicht braakgelegde areaal
beschouwd.



G:\PV_SEANC\DEFINITI\ADOPTES\99-01-28.nl PE 276.698/  65

(Amendement 54)
Artikel 8, lid 1

1. De betalingen worden uitgekeerd tussen 1. De areaalbetaling voor graan, eiwithoudende
1 januari en 31 maart volgende op de oogst. gewassen en vlaszaad, alsmede de betalingen ter

compensatie van braaklegging, worden uiterlijk
op 31 oktober van het desbetreffende oogstjaar
uitgekeerd.  

(Amendement 55)
Artikel 12 bis (nieuw)

Artikel 12 bis

Ter voorbereiding van de komende WTO-ronde
en ter versterking van haar
onderhandelingspositie bij de multinationale
handelsbesprekingen presenteert de Commissie
uiterlijk 6 maanden na de inwerkingtreding van
deze verordening een haalbaarheidsstudie over
de invoering van een "loan rate"-systeem in het
landbouwbeleid van de Unie. Hierin wordt met
name een analyse gegeven van de gevolgen
voor de landbouwers van het "loan rate"-
systeem als vangnet en van het
liquiditeitsprogramma.

(Amendement 93)
Artikel 13

Verordening (EEG) nr. 1765/92 wordt Verordening (EEG) nr. 1765/92 wordt
ingetrokken. ingetrokken, onverminderd het bepaalde in

artikel 4 bis.

(Amendement 22)
Bijlage I, tabel, punt III

0713 10 Erwten 0713 10 Erwten
0713 50 Tuinbonen, paardenbonen en 0713 50 Tuinbonen, paardenbonen en

duivenbonen duivenbonen
1209 29 50 Niet-bittere lupinen 1209 29 50 Niet-bittere lupinen

Gele lupinen (Lupinus luteus)



( ) PB C 291 van 20.11.1989, blz. 58.1

( ) PB C 336 van 30.12.1988, blz. 7 en PB C 303 van 2.12.1989, blz. 15.2

( ) PB C 80 van 16.3.1998, blz. 130.3
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2. Behandeling van voedsel met ioniserende straling ***III

A4-0008/99

I. Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke
ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en
voedselingrediënten met ioniserende straling (3631/98 - C4-0021/99 - 00/0169(COD))

(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst en de
daarop betrekking hebbende verklaringen (3631/98 - C4-0021/99 -00/0169(COD),

- gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies( ) inzake het  voorstel van de Commissie aan het1

Europees Parlement en de Raad COM(88)0654 en COM(89)0576( ),2

- gezien zijn besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt( ),3

- gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het
gemeenschappelijk standpunt (COM(98)0188 - C4-0214/98),

- gelet op artikel 189 B, lid 5 van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 77, lid 2 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A4-0008/99),

1. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel
191, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

3. verzoekt zijn secretaris-generaal in het kader van zijn bevoegdheden het besluit te ondertekenen
en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het
Publicatieblad;

4. verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.



( ) PB C 291 van 20.11.1989, blz. 58.1

( ) PB C 336 van 30.12.1988, blz. 7 en PB C 303 van 2.12.1989, blz. 15.2

( ) PB C 80 van 16.3.1998, blz. 133. 3
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II. Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke
ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling
van een communautaire lijst van voedsel en voedselingrediënten die mogen worden behandeld
met ioniserende straling (3632/98 - C4-0022/99 - 00/0169B(COD))

(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst en de
daarop betrekking hebbende verklaringen (3632/98 - C4-0022/99 - 00/0169B(COD),

- gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies( ) inzake het  voorstel van de Commissie aan het1

Europees Parlement en de Raad COM(88)0654 en COM(89)0576( ),2

- gezien zijn besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt( ),3

- gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het
gemeenschappelijk standpunt (COM(98)0188 - C4-0215/98),

- gelet op artikel 189 B, lid 5 van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 77, lid 2 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A4-0008/99),

1. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel
191, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

3. verzoekt zijn secretaris-generaal in het kader van zijn bevoegdheden het besluit te ondertekenen
en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het
Publicatieblad;

4. verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.



( ) PB C 364 van 25.11.1998, blz. 14.1

( ) PB C 210 van 6.7.1998, blz. 320.2

( ) PB C 108 van 7.4.1998, blz. 91.3
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3. Bijstand ten behoeve van ACS-leveranciers van bananen **II

A4-0012/99

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 60/98, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad tot instelling van een bijzondere
kaderregeling voor bijstand ten behoeve van de traditionele ACS-leveranciers van bananen
(10460/98 - C4-0583/98 - 98/0014(SYN))

(Samenwerkingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 10460/98 - 98/0014(SYN)( ),1

- gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies( ) inzake het voorstel van de Commissie aan de2

Raad COM(98)0005( ),3

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 189 C en artikel 130 W van het EG-Verdrag
(C4-0583/98),

- gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

- gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
(A4-0012/99),

1. wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Door het Parlement aangebrachte wijzigingen

(Amendement 1)
Eerste overweging

Overwegende dat in de vierde ACS-EEG- overwegende dat de Europese Unie gebonden is
Overeenkomst is bepaald dat geen enkele ACS- door de verplichtingen die zij ten aanzien van
staat bij uitvoer van bananen naar de markten de ACS-landen in de Overeenkomst van Lomé
van de Gemeenschap, ten aanzien van de is aangegaan, met name door protocol nr. 5 bij
toegang tot en de voordelen op zijn traditionele deze Overeenkomst, dat beoogt aan de ACS-
markten, minder gunstig mag worden behandeld landen het behoud te waarborgen van hun
dan vóór of op het ogenblik van het sluiten van voordelen op de Europese markt, de toegang tot
die overeenkomst; deze markt op voorwaarden die niet minder

gunstig mogen zijn dan vóór het sluiten van de
Overeenkomst, en verbetering van de productie
en afzetmogelijkheden van ACS-bananen;

(Amendement 2)
Eerste overweging bis (nieuw)

overwegende dat de communautaire
bananenordening en de daarmee verband
houdende handelspreferenties voor tal van
A C S - l a n d e n  w e r k e l i j k e
ontwikkelingsinstrumenten vormen;

(Amendement 3)
Vijfde overweging

Overwegende dat die wijzigingen de overwegende dat die wijzigingen de
marktsituatie voor de traditionele ACS- marktsituatie voor de traditionele ACS-
leveranciers ingrijpend hebben veranderd; leveranciers ingrijpend hebben veranderd en

met name voor de minst begunstigde
leveranciers nadelen zouden kunnen
meebrengen;

(Amendement 4)
Zevende overweging bis (nieuw)

overwegende dat faire handel ("fair trade") tot
doel heeft armoede te helpen bestrijden en bij te
dragen tot adequate sociale en milieu-
omstandigheden; overwegende dat dergelijke
initiatieven steun verdienen;
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(Amendement 5)
Zevende overweging ter (nieuw)

overwegende dat de Europese consumenten in
toenemende mate bereid zijn producten van de
faire handel te kopen en daarvoor ook iets
hogere prijzen te betalen; dat de Europese Unie
het streven steunt om in grotere omvang
bananen van producenten die zich aan bijzonder
strenge sociale en milieunormen houden, op de
Europese markt aan te bieden; dat de ACS-
bananenproducenten daarom bij het aanpassen
van hun plantages aan deze criteria en bij de
certificering ondersteund moeten worden;

(Amendement 6)
Zevende overweging quater (nieuw)

overwegende dat het noodzakelijk is
alternatieve economische activiteiten voor de
producenten die zich het slechtst aan nieuwe
marktvoorwaarden kunnen aanpassen, aan te
moedigen; dat het programma voor technische
en financiële steun daarom dient te worden
uitgebreid tot steun voor diversificatie; dat dit
alleen mogelijk is als het voor dit programma
uitgetrokken bedrag volstaat om aan de
werkelijke behoeften van de ACS-leveranciers
te voldoen en lang genoeg wordt toegekend om
de crisisperiode te overbruggen;

(Amendement 10)
Artikel 3, lid 2, sub a), eerste streepje

- verhoging van de productiviteit zonder schade - verhoging van de productiviteit zonder schade
aan het milieu, aan het milieu en sociale minimumnormen

inzake arbeidsomstandigheden,

(Amendement 11)
Artikel 3, lid 2, sub a), vierde streepje

- oprichting van telersverenigingen die ernaar - hulp aan producenten- en
streven de afzet en de concurrentiepositie van landbouwersorganisaties om het
hun producten te verbeteren en systemen voor c o nc u r r e n t iever mo gen en de
de certificering van milieuvriendelijke afzetmogelijkheden te verbeteren door steun te
productiemethoden te ontwikkelen, onder meer verlenen aan initiatieven met behulp waarvan de
voor "fair trade"-bananen, producenten kunnen voldoen aan de sociale en

milieucriteria die door Europese en
internationaal erkende importeurs en
verkooporganisaties van fair trade- en
biologisch geteelde producten zijn vastgesteld,
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(Amendement 12)
Artikel 3, lid 2, sub a), vijfde streepje

- ontwikkeling van een productie- en/of - ontwikkeling en toepassing -  in overleg met
afzetstrategie om in de context van de de producenten- en landbouwersorganisaties -
gemeenschappelijke marktordening voor van een productie- en/of afzetstrategie om in de
bananen te voldoen aan de eisen van de markt, context van de gemeenschappelijke

marktordening voor bananen te voldoen aan de
eisen van de markt,

(Amendement 13)
Artikel 3, lid 2, sub a), zesde streepje

- verlening van bijstand voor opleiding, - verlening van bijstand voor opleiding,
marktonderzoek, ontwikkeling van marktonderzoek, ontwikkeling van
milieuvriendelijke productiemethoden, onder milieuvriendelijke productiemethoden, onder
meer voor "fair trade"-bananen, verbetering van meer voor "fair trade"-bananen,
de distributie-infrastructuur en verbetering van tenuitvoerlegging van sociale projecten ter
de commerciële en financiële dienstverlening verbetering van de arbeids- en
ten behoeve van de bananentelers. levensomstandigheden van de werknemers,

verbetering van de distributie-infrastructuur en
verbetering van de commerciële en financiële
dienstverlening ten behoeve van de
bananentelers, in overleg met de producenten-
en landbouwersorganisaties.

(Amendement 14)
Artikel 3, lid 2, sub a), zesde streepje bis (nieuw)

- de producenten van fair trade-bananen en de
instanties die fair trade-certificaten afgeven, in
aanmerking te doen komen voor bijzondere
steunmaatregelen in verband met technische en
financiële bijstand.
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(Amendement 16)
Artikel 7, lid 1

1. Binnen het voor een bepaald jaar beschikbare 1. Binnen het voor een bepaald jaar beschikbare
totaalbedrag stelt de Commissie, rekening totaalbedrag stelt de Commissie, rekening
houdend met de concurrentiepositie en het houdend met het concurrentieverschil met
belang van de bananenproductie voor de bananen uit concurrerende derde landen en de
economie van het betrokken land, het sociaal-economische impact van de
maximumbedrag vast dat voor elke traditionele bananenproductie van het betrokken land,
ACS-leverancier ter beschikking wordt gesteld alsmede met de mate van regionale integratie en
voor de financiering van de in artikel 3, lid 2, diversificatie van de landbouwuitvoer, het
bedoelde programma’s. Indien alleen maximumbedrag vast dat voor elke traditionele
programma's als bedoeld in artikel 3, lid 2, ACS-leverancier ter beschikking wordt gesteld
worden vastgesteld, kent de Commissie een voor de financiering van de in artikel 3, lid 2,
bedrag toe dat overeenkomt met het bedrag dat bedoelde programma’s. Indien alleen
aan de andere traditionele leveranciers wordt programma's als bedoeld in artikel 3, lid 2,
toegekend. worden vastgesteld, kent de Commissie een

bedrag toe dat overeenkomt met het bedrag dat
aan de andere traditionele leveranciers wordt
toegekend.

(Amendement 17)
Artikel 7, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De beschikbare middelen dienen in de
eerste plaats ten goede te komen aan kleine
onafhankelijke producenten. Multinationale
ondernemingen, d.w.z. ondernemingen die in
meer dan één land over bananenplantages
beschikken, zijn uitgesloten van steun
overeenkomstig deze verordening.

(Amendement 18)
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis

De Commissie verplicht zich ertoe een
transparant technisch en financieel
steunmechanisme toe te passen dat de
producenten of producentenorganisaties in staat
stelt de steun door te geven of hiervan zo
rechtstreeks mogelijk gebruik te maken.
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(Amendement 20)
Artikel 9

De Commissie dient op 31 december 2000 en Op 31 december 2000 en daarna om de twee
elke twee jaar bij het Europees Parlement en de jaar brengt de Commissie aan het Europees
Raad een verslag in over de uitvoering van deze Parlement en de Raad verslag uit over de
verordening. Dit verslag gaat in voorkomend werking van deze verordening. In het verslag
geval vergezeld van voorstellen. dient bijzondere nadruk te vallen op verbetering

van het concurrentievermogen van de
bananensector in de ACS-landen die van
oudsher bananen leveren en over de
ontwikkeling van de inkomsten van de
bananenproducenten.



( ) PB C 123 van 22.4.1998, blz. 15.1
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4. Bescherming van legkippen *

A4-0481/98

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de
bescherming van legkippen in diverse houderijsystemen (COM(98)0135 - C4-0196/98 -
98/0092(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

Tekst van de Commissie( ) Amendementen1

(Amendement 50)
Achtste overweging

overwegende dat in afwijking van de algemene overwegende dat het gebruik van batterijkooien
eisen voor het houden van legkippen toegestaan geleidelijk moet worden afgeschaft, omdat het
mag worden dat het gebruik van kooien wordt Wetenschappelijk Veterinair Comité heeft
voortgezet onder bepaalde voorwaarden, geconcludeerd dat de momenteel gebruikte
inclusief verhoogde eisen inzake structuur en batterijkooi vanwege de geringe afmetingen en
ruimte, de kaalheid ervan ernstige nadelen heeft voor

het welzijn van de kippen,

(Amendement  1)
Negende overweging bis (nieuw)

overwegende dat het van groot belang is om op
evenwichtige wijze rekening te houden met alle
aspecten, met name de volksgezondheid, de
sociaal-economische gevolgen en het milieu;

(Amendement 2)
Elfde overweging

overwegende dat verordening (EG) nr. 950/97 overwegende dat verordening (EG) nr. 950/97
van de Raad betreffende de verbetering van de van de Raad betreffende de verbetering van de
doeltreffendheid van de landbouwstructuur doeltreffendheid van de landbouwstructuur
voorziet in de toekenning van investeringssteun voorziet in de toekenning van investeringssteun
voor de aanpassing van landbouwbedrijven, voor de aanpassing van landbouwbedrijven; dat

om mededingingsvervalsing bij de aanpassing
aan de verlangde nieuwe normen uit te sluiten
een aanvullend, van de productie onafhankelijk
subsidiestelsel ingevoerd dient te worden,
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(Amendement 3)
Twaalfde overweging

overwegende dat bij verordening (EEG) nr. overwegende dat bij verordening (EEG) nr.
1907/90 van de Raad betreffende bepaalde 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde
handelsnormen voor eieren algemene handelsnormen voor eieren algemene
voorschriften voor de etikettering van eieren en voorschriften voor de etikettering van eieren en
verpakkingen met eieren zijn vastgesteld; dat de verpakkingen met eieren zijn vastgesteld; dat de
Commissie passende voorstellen tot wijziging Commissie passende voorstellen tot wijziging
van die verordening zal doen om voor in de van die verordening zal doen om voor in de
Gemeenschap geproduceerde tafeleieren de Gemeenschap geproduceerde tafeleieren en
huidige facultatieve etikettering met betrekking eierproducten de huidige facultatieve
tot houderijsystemen te vervangen door een etikettering met betrekking tot
verplichte etikettering, houderijsystemen te vervangen door een

verplichte etikettering,

(Amendement  4)
Twaalfde overweging bis (nieuw) 

overwegende dat er bij uitbreiding van de
Europese Unie op moet worden toegezien, dat
deze regeling na passende en geharmoniseerde
overgangstermijnen volledig in de kandidaat-
lidstaten van toepassing wordt;

(Amendement 5)
Twaalfde overweging ter (nieuw)

overwegende dat passende voorstellen tot
wijziging van verordening (EEG) nr. 1907/90
van de Raad betreffende bepaalde
handelsnormen voor eieren moeten worden
gedaan om ervoor te zorgen dat bij invoer van
buiten de Gemeenschap geproduceerde
eiproducten, de daarin verwerkte eieren zijn
geproduceerd volgens de in de Gemeenschap
geldende minimumnormen voor de
bescherming van legkippen in diverse
houderijsystemen;

(Amendement 6)
Twaalfde overweging quater (nieuw)

overwegende dat snavelkappen een  verminking
is die voor legkippen in bepaalde
houderijsystemen zolang mag worden
toegestaan tot minder agressieve rassen van
legkippen zijn gefokt waardoor het
snavelkappen overbodig wordt,
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(Amendement 8)
Artikel 2, punt 4

4. Batterijkooi: een afgesloten ruimte voor 4. Traditionele kooi: een afgesloten, voor
legkippen; mensen niet begaanbare ruimte voor legkippen

met een installatie voor het voederen, drenken
en het leggen van eieren;

(Amendement 9)
Artikel 2, punt 5

5. Verrijkte kooi: een batterijkooi met strooisel, 5. Verrijkte kooi: een legkooi met strooisel,
zitstokken en een legnest. zitstokken en een legnest.

(Amendement  10)
Artikel 2, punt 5 bis (nieuw)

5 bis. Snavelkappen: verwijderen van de punt
aan de boven- of ondersnavel.

(Amendement 11)
Artikel 3, lid 1, inleiding

1. De lidstaten zien erop toe dat met ingang van 1. De lidstaten zien erop toe dat met ingang van
1 januari 1999 alle nieuw gebouwde en alle 1 januari 2001 alle nieuw gebouwde en alle
verbouwde houderijvoorzieningen, alsmede alle verbouwde houderijvoorzieningen, alsmede alle
voor het eerst in gebruik genomen voor het eerst in gebruik genomen
houderijvoorzieningen ten minste aan de houderijvoorzieningen, met uitzondering van
volgende eisen voldoen: die welke reeds in richtlijn 88/166/EEG zijn

behandeld, ten minste aan de volgende eisen
voldoen:

(Amendement 12)
Artikel 3, lid 1, sub a)

a) per acht legkippen moet ten minste één a) per zes legkippen moet ten minste één
individueel, voor het leggen van eieren geschikt individueel, voor het leggen van eieren geschikt
nest beschikbaar zijn of, wanneer nest beschikbaar zijn of, wanneer
gemeenschappelijke nesten worden gebruikt, gemeenschappelijke nesten worden gebruikt,
moet ten minste 1 m  nestruimte per 100 dieren moet ten minste 1 m  nestruimte per 100 dieren2

beschikbaar zijn. Wanneer de groepen bestaan beschikbaar zijn. Wanneer de groepen bestaan
uit minder dan acht legkippen, moet elke groep uit minder dan zes legkippen, moet elke groep
over ten minste één individueel nest over ten minste één individueel nest
beschikken; beschikken. De nesten moeten voorzien zijn

2

van strooisel of zachte bekleding zoals
kunstgras of gumminoppenmatten; voor
individuele nesten zijn ook kunststofschalen
mogelijk. Legnesten of nestplaatsen moeten om
eventuele vervuiling van de eieren tegen te gaan
kunnen worden afgesloten;
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(Amendementen 13 en 63)
Artikel 3, lid 1, sub b)

b) voor alle kippen moeten adequate zitstokken b) voor alle kippen moeten adequate zitstokken
aanwezig zijn, ten minste 10 cm boven de grond aanwezig zijn, ten minste 10 cm boven de vloer
of de vloer, zonder scherpe randen en met ten van stal of etage, zonder scherpe randen en met
minste 15 cm ruimte per dier; de horizontale ten minste 18 cm ruimte per dier; de horizontale
afstand tussen twee zitstokken mag niet meer afstand tussen twee zitstokken mag niet meer
dan één meter bedragen; dan één meter bedragen;

(Amendement  14)
Artikel 3, lid 1, sub c)

c) er moet strooisel aanwezig zijn zodat de c) tenminste een derde van de leefoppervlakte
dieren kunnen stofbaden; moet bedekt zijn met strooisel, zodat de dieren

kunnen bodempikken, scharrelen en stofbaden.
Het strooisel mag niet klitten.

(Amendement 15)
Artikel 3, lid 1, sub e)

e) bij gebruik van drinkgoten moet elk dier e) bij gebruik van drinkgoten moet elk dier
beschikken over ten minste 10 cm ruimte aan de beschikken over ten minste 3 cm en bij ronde
drinkgoot; bij gebruik van drinkbakjes of voederbakken ten minste 1,5 cm ruimte aan de
drinknippels moet ten minste één drinkbakje of drinkgoot; bij gebruik van drinkbakjes of
drinknippel per tien dieren beschikbaar zijn; drinknippels moet ten minste één drinkbakje of
wanneer de groepen bestaan uit minder dan tien drinknippel per tien dieren beschikbaar zijn;
dieren, moet elke groep kunnen beschikken wanneer de groepen bestaan uit minder dan tien
over ten minste twee drinknippels of dieren, moet elke groep kunnen beschikken
drinkbakjes; over ten minste twee drinknippels of

drinkbakjes;

(Amendement 16)
Artikel 3, lid 2, inleiding

2. Wanneer systemen worden gebruikt waarbij 2. Wanneer systemen worden gebruikt waarbij
de dieren vrij van het ene naar het andere niveau de dieren vrij van het ene naar het andere
kunnen gaan, of bij grondhuisvestingssystemen niveau kunnen gaan, moet, afgezien van het
moet, afgezien van het bepaalde in lid 1, aan de bepaalde in lid 1, aan de volgende aanvullende
volgende aanvullende eisen worden voldaan: eisen worden voldaan:

(Amendement  17)
Artikel 3, lid 2, sub -a) (nieuw)

-a) de bezettingsdichtheid mag 20 legkippen per
m  staloppervlakte niet te boven gaan, waarbij2

nestplaatsen niet als bestanddeel van de
staloppervlakte mogen worden beschouwd;

(Amendement 18)
Artikel 3, lid 2, sub a)

a) bij systemen met verschillende niveaus a) de vrije hoogte tussen twee niveaus bedraagt
bedraagt de vrije hoogte tussen twee niveaus ten ten minste 50 cm;
minste 50 cm;
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(Amendement 19)
Artikel 3, lid 2, sub d)

d) ten minste de helft van de vloeroppervlakte d) ten minste een derde van de vloeroppervlakte
moet bedekt zijn met strooisel. Het strooisel moet bedekt zijn met strooisel.
mag niet klitten, en bodempikken, scharrelen en
stofbaden moeten mogelijk zijn.

(Amendement 20)
Artikel 3, lid 2 bis (nieuw)

2 bis) Bij systemen met voor de dieren slechts
een te gebruiken niveau

a) zijn uitzonderingen op lid 1, sub b)
toegestaan;

b) mag onverlet de vereisten van lid 2, sub b)
t/m d) de bezettingsdichtheid zeven kippen per
m  vloeroppervlakte niet te boven gaan, waarbij2

nestplaatsen niet als bestanddeel van de
staloppervlakte mogen worden beschouwd.

(Amendement 21)
Artikel 3, lid 3, sub -a) (nieuw)

a) per dier moet ten minste 800 cm2

vloeroppervlakte, horizontaal gemeten, vrij
beschikbaar zijn;

(Amendement 22)
Artikel 3, lid 3, sub a) bis (nieuw)

a bis) de voorzijde van de kooien moet volledig
kunnen worden geopend of een daarmee
overeenkomende opening moet op een andere
plaats aanwezig zijn om verwonding van de
dieren te voorkomen;

(Amendement 23)
Artikel 3, lid 3, sub a) ter (nieuw)

a ter) tussen de rijen kooien moet telkens een
gangbreedte zijn van ten minste 1 m ten einde
het inspecteren, het plaatsen en het wegnemen
van de kippen te vergemakkelijken;
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(Amendement 62)
Artikel 3, lid 4

4. Onverminderd artikel 9, mogen de lidstaten 4. Het gebruik van batterijkooien is vanaf
evenwel uitzonderingen op het bepaalde in lid 1 januari 2009 niet langer toegestaan.
1, sub a), b) en c), toestaan om het gebruik van
batterijkooien mogelijk te maken, mits aan de
volgende eisen wordt voldaan:
a) per dier moet ten minste 800 cm²
vloeroppervlakte, horizontaal gemeten, vrij
beschikbaar zijn; 
b) de kooien moeten overal ten minste 50 cm
hoog zijn; 
c) de kooien moeten voorzien zijn van door de
bevoegde autoriteit goedgekeurde
voorzieningen om het doorgroeien van nagels
tegen te gaan en van aangepaste zitstokken; 
d) de voorzijde van de kooien moet volledig
kunnen worden geopend of een daarmee
overeenkomende opening moet op een andere
plaats aanwezig zijn om verwonding van de
dieren te voorkomen; 
e) tussen de rijen kooien moet telkens een
gangbreedte zijn van ten minste 1 m teneinde
het inspecteren, het plaatsen en het wegnemen
van de kippen te vergemakkelijken;
f) de vloerhelling mag niet meer bedragen dan
14% of 8°. Wanneer voor de vloeren een ander
materiaal dan een rechthoekig draadrooster is
gebruikt, mogen de lidstaten een steilere helling
toestaan; 
g) de snavels van de dieren mogen niet worden
gekapt.

(Amendement 32)
Artikel 4, lid 1, inleiding

1. De lidstaten staan toe dat tot en met 31 1. De lidstaten staan toe dat tot en met 31
december 2008 batterijkooien worden gebruikt december 2010 traditionele kooien worden
die in gebruik zijn op 1 januari 1999 en die op gebruikt die in gebruik zijn op 1 januari 2001
dat ogenblik nog niet ouder zijn dan tien jaar, en die op dat ogenblik nog niet ouder zijn dan
op voorwaarde dat zij ten minste aan de tien jaar, op voorwaarde dat zij ten minste aan
volgende eisen voldoen: de volgende eisen voldoen:

(Amendement 33)
Artikel 4, lid 2

2. Wanneer batterijkooien op 1 januari 1999 2. Wanneer traditionele kooien op 1 januari
ouder zijn dan tien jaar, kan de bevoegde 2001 ouder zijn dan tien jaar, kan de bevoegde
autoriteit in elk geval afzonderlijk beslissen het autoriteit in elk geval afzonderlijk beslissen het
gebruik ervan eventueel toe te staan voor een gebruik ervan eventueel toe te staan voor een
periode die in elk geval afloopt op 31 december periode die in elk geval afloopt op 31 december
2003, op voorwaarde dat de kooien ten minste 2005, op voorwaarde dat de kooien ten minste
aan de in lid 1 vastgestelde eisen voldoen. aan de in lid 1 vastgestelde eisen voldoen.
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(Amendement 34)
Artikel 4, lid 3

3. Vanaf 1 januari 2004 moet de in lid 1, onder 3. Vanaf 1 januari 2006 moet de in lid 1, onder
a), vastgestelde minimumvloeroppervlakte ten a), vastgestelde minimumvloeroppervlakte ten
minste 550 cm  per dier bedragen. minste 550 cm  per dier bedragen.2 2

(Amendement 35)
Artikel 6, lid 3

3. Om de twee jaar, en voor het eerst vóór 30 3. Om de twee jaar, en voor het eerst vóór 30
april 2001, stellen de lidstaten de Commissie april 2003, stellen de lidstaten de Commissie
vóór de laatste werkdag van april in kennis van vóór de laatste werkdag van april in kennis van
de resultaten van de controles die in de de resultaten van de controles die in de
voorafgaande twee jaren overeenkomstig dit voorafgaande twee jaren overeenkomstig dit
artikel zijn verricht, met opgave van het aantal artikel zijn verricht, met opgave van het aantal
verrichte controles gerelateerd aan het aantal verrichte controles gerelateerd aan het aantal
bedrijven op hun grondgebied. bedrijven op hun grondgebied. Deze resultaten

zijn toegankelijk voor het publiek.

(Amendement 36)
Artikel 7, eerste alinea

Veterinaire deskundigen van de Commissie Veterinaire deskundigen van de Commissie
kunnen, voorzover dat voor de uniforme voeren met het oog op de naleving en de
toepassing van deze richtlijn nodig is, in uniforme toepassing van deze richtlijn door de
samenwerking met de bevoegde autoriteiten lidstaten in samenwerking met de bevoegde
controles ter plaatse uitvoeren. De betrokken autoriteiten regelmatig vakkundige controles ter
controleurs dienen de nodige bijzondere plaatse uit. De betrokken controleurs dienen de
maatregelen op het gebied van de hygiëne te nodige bijzondere maatregelen op het gebied
treffen om ervoor te zorgen dat zij zelf geen van de hygiëne te treffen om ervoor te zorgen
ziekten kunnen overdragen. dat zij zelf geen ziekten kunnen overdragen. De

Commissie stelt regelmatig verslagen op over
de resultaten van deze controles. Deze
verslagen worden voorgelegd aan de Raad en
het Europees Parlement en zijn toegankelijk
voor het publiek.
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(Amendement 70)
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis

Om concurrentieverstoring bij de aanpassing
aan de nieuwe vereisten te voorkomen en een
snelle omschakeling op een diervriendelijker
productiewijze te bevorderen dient de
Commissie op basis van een verslag een
voorstel in voor een aanvullend subsidiestelsel,
dat los staat van de productie, qua tijd begrensd
is, degressief gestaffeld is en tenminste aan een
van de volgende voorwaarden voldoet:
- het mag geen vergroting van de totale
productie in een regio tot gevolg hebben;
- het mag geen vergroting van de productie van
een bedrijf tot gevolg hebben;

(Amendement 38)
Artikel 7 ter (nieuw)

Artikel 7 ter

Voor invoer uit derde landen gelden dezelfde
normen op het gebied van dierenbescherming,
op veterinair gebied en op dat van de hygiëne.
De algemene voorschriften voor de uitvoering
van dit artikel worden volgens de procedure van
artikel 8 vastgesteld.

(Amendementen 39 en 65)
Artikel 9, eerste alinea

Vóór 1 januari 2006 legt de Commissie, op Vóór 1 januari 2008 legt de Commissie, op
basis van een advies van het Wetenschappelijk basis van een advies van het Wetenschappelijk
Veterinair Comité, aan de Raad en het Europees Veterinair Comité, aan de Raad en het Europees
Parlement een rapport voor over de voor Parlement een rapport voor over de voor
legkippen gebruikte houderijsystemen die legkippen gebruikte houderijsystemen die
voldoen aan de in verband met het welzijn van voldoen aan de in verband met het welzijn van
de dieren in acht te nemen eisen uit een oogpunt de dieren in acht te nemen eisen uit een oogpunt
van pathologie, zoötechniek, fysiologie, van pathologie, zoötechniek, fysiologie,
ethologie en sociaal-economische aspecten, ethologie en sociaal-economische aspecten,
samen met adequate voorstellen voor de samen met adequate voorstellen voor de
geleidelijke afschaffing van houderijsystemen geleidelijke afschaffing van houderijsystemen
die niet aan de eisen voldoen. die niet aan de eisen voldoen en voor

alternatieve houderijsystemen waarbij de dieren
bewegingsvrijheid hebben in de open lucht.

(Amendement 40)
Artikel 10

Richtlijn 88/166/EEG van de Raad wordt Richtlijn 88/166/EEG van de Raad wordt
ingetrokken met ingang van 1 januari 1999. ingetrokken met ingang van 1 januari 2001.
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(Amendement 41)
Artikel 11, lid 1, eerste alinea

1. De lidstaten dienen vóór 1 januari 1999 de 1. De lidstaten dienen vóór 1 januari 2001 de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
vast te stellen en bekend te maken die nodig vast te stellen en bekend te maken die nodig
zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen
de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis. de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.
Zij passen deze bepalingen toe vanaf 1 januari Zij passen deze bepalingen toe vanaf 1 januari
1999. 2001.

(Amendement 42)
Bijlage, punt 3

3. Door middel van isolatie, verwarming en 3. Door middel van isolatie, verwarming en
ventilatie van het gebouw moet ervoor worden ventilatie van het gebouw moet ervoor worden
gezorgd dat de luchtcirculatie, het stofgehalte gezorgd dat de luchtcirculatie, het stofgehalte
van de lucht, de temperatuur, de relatieve van de lucht, de temperatuur, de relatieve
luchtvochtigheid en de gasconcentraties binnen luchtvochtigheid en de gasconcentraties binnen
grenzen worden gehouden die niet schadelijk grenzen worden gehouden die niet schadelijk
zijn voor de dieren. zijn voor de dieren en de daarin werkzame

mensen.

(Amendement 43)
Bijlage, punt 5, eerste alinea

5. Legkippen mogen niet permanent in het 5. Legkippen mogen niet permanent in het
duister worden gehouden. In verband met hun duister worden gehouden. In verband met hun
fysiologische en ethologische behoeften moet fysiologische en ethologische behoeften moet
derhalve, rekening houdend met de derhalve, rekening houdend met de
verschillende klimatologische omstandigheden verschillende klimatologische omstandigheden
in de lidstaten, worden gezorgd voor adequaat in de lidstaten, worden gezorgd voor adequaat
dag- of kunstlicht; bij verlichting met kunstlicht dag- of kunstlicht; bij verlichting met kunstlicht
moet worden verlicht gedurende een periode die moet worden verlicht gedurende een periode die
ten minste overeenkomt met de normale ten minste overeenkomt met de normale
daglichtperiode (9.00 uur tot 17.00 uur). daglichtperiode (9.00 uur tot 17.00 uur).
Bovendien moet een (vaste of verplaatsbare) Bovendien moet een (vaste of verplaatsbare)
verlichting aanwezig zijn die sterk genoeg is om verlichting aanwezig zijn die sterk genoeg is om
de dieren op elk moment te kunnen inspecteren. de dieren op elk moment te kunnen inspecteren.
Bij verlichting met kunstlicht moet de De lichtsterkte dient, gemeten op ooghoogte
lichtintensiteit dagelijks voldoende lang van het dier, minimaal 20 lux te bedragen. Bij
zodanig worden verminderd dat de dieren naar verlichting met kunstlicht moet de
behoren kunnen rusten. lichtintensiteit dagelijks voldoende lang

zodanig worden verminderd dat de dieren naar
behoren kunnen rusten.

(Amendement 44)
Bijlage, punt 5, tweede alinea

Bij grondhuisvestigingssystemen is een Schrappen
gelijkmatige lichtintensiteit vereist.
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Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen
in diverse houderijsystemen(COM(98)0135 - C4-0196/98 - 98/0092(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(98)0135 - 98/0092(CNS)( ),1

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig  artikel 43 van het EG-Verdrag (C4-0196/98),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming (A4-0481/98),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen
aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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5. Bescherming van het gezin en het kind

A4-0004/99

Resolutie over de bescherming van het gezin en het kind

Het Europees Parlement,

- gelet op de ontwerpresolutie van de heer Ribeiro (e.a.) over kinderarbeid in de Europese Unie (B4-
0692/98),

- gelet op de ontwerpresolutie van mevrouw Ferrer over volledige afschaffing van de kinderarbeid
(B4-0800/98),

- gelet op zijn resolutie van 9 juni 1983 over het gezinsbeleid van de Europese Gemeenschap( ), 1

- gelet op de conclusies van de Raad van Ministers voor gezinszaken van 29 september 1989( ),2

- gelet op de Overeenkomst van de Verenigde Naties van 20 november 1989 inzake de rechten van
het kind, die door alle lidstaten van de Europese Unie is geratificeerd,

- gelet op zijn resolutie van 14 december 1994 over de bescherming van het gezin en andere
gezinsvormen bij de afsluiting van het Internationaal Jaar van het Gezin( ),3

- gelet op richtlijn 92/85/EEG over de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie( ), die bepaalt dat dergelijke vrouwen recht4

hebben op een moederschapsverlof gedurende een onafgebroken periode van ten minste 14 weken
en dat zij beschermd moet worden tegen ontslag op grond van hun toestand,

- gelet op aanbeveling 92/241/EEG inzake de verzorging van kinderen( ), die de ontwikkeling van5

kinderopvangdiensten zoekt te bevorderen, aangezien die in de meeste landen van Europa nog
onvoldoende ontwikkeld zijn,

- gezien de Europese strategie voor het kind, die in januari 1996 door de Raad van Europa werd
goedgekeurd, en de Europese Overeenkomst van 25 januari 1996 inzake de uitoefening van de
rechten van het kind, waarin specifieke rechten worden gegarandeerd binnen het kader van het
gezinsrecht,

- gelet op richtlijn 96/34/EG betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten
raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof( ), waarin aan werknemers, zowel mannen als6

vrouwen, een verlof van ten minste drie maanden wordt toegekend in verband met de geboorte of
adoptie van een kind, opdat zij zich gedurende deze periode volledig aan het kind kunnen wijden,
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- gelet op richtlijn 97/81/EG betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten
raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid - Bijlage: Kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid( ) die,1

op basis van vrijwilligheid en zonder aanleiding te geven tot discriminatie, voorwaarden zoekt te
scheppen die het mogelijk maken de eisen van gezinsleven en beroepsleven beter met elkaar te
verzoenen,

- gelet op het advies van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid van
2 juli 1998 over de "bestrijding van de uitbuiting van kinderen en het sekstoerisme"( ),2

- gelet op artikel 148 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van de
Commissie rechten van de vrouw en de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken (A4-
0004/99),

A. overwegende dat de demografische, sociologische, technologische en wetenschappelijke
veranderingen, die zwaarwegende tendensen in de ontwikkeling van onze Europese samenlevingen
vertegenwoordigen, rechtstreekse gevolgen hebben voor de toekomst van onze stelsels van sociale
zekerheid en de solidariteit tussen de generaties enerzijds, en voor de ontwikkeling van het
gezinsbeleid anderzijds,

B. overwegende dat deze veranderingen problemen veroorzaken voor de sociale en menselijke
ontwikkeling,

C. overwegende dat het gezin één van de belangrijkste rollen speelt bij de schepping en handhaving
van de sociale samenhang en het beste middel vormt om het proces van isolement en
marginalisering te doorbreken; dat de bijdragen die het gezin levert aan de opvoeding van de
kinderen en de verzorging van bejaarde of gehandicapte familieleden van levensbelang zijn en
bijdragen tot het voorkomen van psychosociale tekorten,

D. overwegende dat de gezinslevensvormen, de vormen van onderlinge hulp en de hiermee verbonden
emotionele steun wezenlijke kwalitatieve welvaartselementen vormen en dat het in het belang van
de staten en de instellingen is om de gezinnen bij de uitoefening van deze taken te helpen zodat zij
noch in economische zin, noch vanuit sociaal en sociaal-cultureel oogpunt worden benadeeld,

E. overwegende dat de verzoening tussen de eisen van het beroepsleven en die van het gezinsleven
voor moeders en vaders een factor is die een centrale plaats inneemt in elk modern gezinsbeleid,

F. gelet op het belang van een beleid op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening dat aan
de behoeften van het gezin is aangepast en dat met name moet voorzien in toereikende woningen,
infrastructuur en de aanleg van recreatieruimten en opvangmogelijkheden voor kinderen en
infrastructuur voor de opvang van kleine kinderen, en de vestiging in woongebieden van vormen
van dienstverlening waar gezinnen in hun dagelijks leven behoefte aan hebben,

G. overwegende dat de maatschappij ervoor moet zorgen dat kinderen en jongeren op het platteland
niet het gevaar lopen om geïsoleerd te raken, maar de kans moeten krijgen deel uit te maken van
een groep,

H. overwegende dat de jaarverslagen van het Europees Waarnemingscentrum een nuttige bijdrage
hebben geleverd tot het onderkennen van de gemeenschappelijke problemen in de lidstaten, welke
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in het bijzonder samenhangen met het gezinsinkomen, de bescherming van het kind en de
solidariteit tussen de generaties,

I. overwegende dat de betekenis van het begrip sociale samenhang binnen het gezin en tussen de
generaties een nieuwe dimensie krijgt,

J. verontrust over de economische, sociale en culturele gevolgen van de vergrijzing van de Europese
bevolking en zich rekenschap gevend van de noodzaak zorg te dragen voor de instandhouding en
bevordering van deze sociale samenhang,

K. verontrust over de situatie van armoede, waarin miljoenen kinderen in de Europese Unie leven, 

L. verontrust over het feit dat kinderen, ook in de Europese Unie, worden uitgebuit, ontvoerd,
mishandeld, misbruikt voor prostitutie of het slachtoffer worden van pedofiele handelingen, 

M. bezorgd over de omstandigheid dat steeds meer misdrijven door steeds jongere daders worden
begaan,

N. ontzet over de enorme omvang van de seksuele handel in kinderen, vooral met behulp van de
moderne communicatiemogelijkheden,

O. overwegende dat de lidstaten de door het reeds negen jaar geleden aangenomen VN-Verdrag aan
het kind toegekende rechten moeten erkennen en concreet waarborgen en moeten zorgen voor hun
lichamelijke, psychische en materiële bescherming,

P. benadrukkend dat het gezin bij de jongeren de factor is waaraan zij het grootste belang hechten,

1. acht het noodzakelijk richtsnoeren vast te stellen voor een geïntegreerd gezinsbeleid, dat rekening
houdt met de diversiteit van de gezinsmodellen, verder gaat dan de strikt economische aanpak van
financiële steunverlening en rekening houdt met de noodzaak om de kansengelijkheid voor mannen
en vrouwen te bevorderen;

2. verwacht dat de lidstaten initiatieven zullen nemen om vaders meer dan voorheen bij de opvoeding
van kinderen te betrekken;

3. roept de lidstaten ertoe op een specifiek gezinsbeleid te voeren, dat het gezin financieel en bij zijn
opvoedende en sociale taak steunt en beschermt en de solidariteit tussen de generaties bevordert;
vraagt de lidstaten in hun beleid - de verscheidenheid van gezinsvormen in aanmerking nemende -
 rekening te houden met de noden en behoeften van gezinnen, o.a. door werk en vrije tijd beter op
elkaar af te stemmen, de solidariteit tussen de generaties te versterken en de sociale bescherming
zodanig te moderniseren dat zij doelmatiger en doeltreffender tegemoet kan komen aan de nieuwe
behoeften die zich in de samenleving voordoen;

4. wenst dat specifieke maatregelen worden getroffen ten behoeve van het gestaag toenemende aantal
eenoudergezinnen; dringt met name aan op specifieke maatregelen voor het veiligstellen van een
menswaardig inkomen, de sociale bescherming en de opvang van kinderen; 

5. verlangt de opstelling van een coherent en gecoördineerd gezinsbeleid, waarbij het kind een
centrale plaats krijgt in het Europese politieke debat en waarin de rechten en essentiële behoeften
van het kind erkend worden;

6. verlangt daarom dat alle voorstellen voor communautaire acties vergezeld gaan van een bijlage
inzake het effect dat deze acties zullen hebben op het gezin en het welzijn van het kind; herinnert
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aan zijn besluit om eens per twee jaar een verslag omtrent de armoede op te stellen, waarin tevens
aandacht wordt besteed aan de situatie van kinderen in de Europese Unie;

7. verlangt dat er spoedig een buitengewone Europese Raad bijeengeroepen wordt voor een werkelijk
debat over de gevolgen van het door de verschillende lidstaten gevoerde beleid op het punt van
bevolkingspolitiek, gezinspolitiek en kinderbescherming;

8. verlangt dat de Raad van ministers voor gezins- en kinderbeleid eenmaal per jaar in zitting
bijeenkomt en dat een deel van de agenda van de Raad voor Sociale Zaken gewijd wordt aan een
driemaandelijkse follow-up van deze problematiek;

9. ondersteunt het idee om binnen de Commissie een duidelijk identificeerbare eenheid op te richten,
die geheel gewijd is aan kwesties op het gebied van gezinspolitiek en kinderbescherming en die in
permanent contact staat met het Europees Parlement en de verenigingen die actief zijn op het
gebied van gezinsproblemen en kinderbescherming, alsmede met Europol; verzoekt om de
onmiddellijke heroprichting van de interdepartementale groep binnen de Europese Commissie die
zich bezighoudt met jeugdzaken;

10. verzoekt de Commissie om komend jaar samen met het Europees Parlement, NGO's en de Raad
van Europa een conferentie te organiseren over de situatie van kinderen in de Europese Unie;

11. verlangt dat er richtsnoeren voor het kinderbeschermingsbeleid worden opgesteld in samenwerking
met de nationale autoriteiten, de gezinsverenigingen en de solidariteitsverenigingen die rechtstreeks
of indirect werken aan een betere integratie van het kind in de samenleving in Europa;

12. verlangt dat het Europees waarnemingscentrum voor het nationale gezinsbeleid in de lidstaten, dat
thans onder auspiciën van DG V van de Commissie staat, in zijn structuur en taken wordt versterkt
en dat het jaarlijks aan het Europees Parlement een verslag uitbrengt, een inventaris opmaakt van
de wetsmaatregelen en beleidsmaatregelen van de lidstaten die van belang zijn voor de kinderen
en dat het zorg draagt voor de follow-up en evaluatie van de richtsnoeren voor het
kinderbeschermingsbeleid;

13. adviseert om, met het oog op de strijd tegen kindersterfte en kraamvrouwensterfte, een Europees
epidemiologisch netwerk voor perinatale zorg op te richten, dat bestaat uit regionale eenheden voor
perinatale zorg binnen elk land en een gezamenlijke databank op Europees niveau, die gegevens
bevat met betrekking tot de sanitaire aspecten van de perinatale zorg en de preventie van in psycho-
sociaal opzicht gestoorde ouder-kind relaties;

14. acht het ten slotte, in het belang van een betere verzoening van de eisen van het gezinsleven en die
van het sociale leven, van groot belang dat de op dit gebied goedgekeurde richtlijnen spoedig ten
uitvoer worden gelegd en dat er sprake zal zijn van een regelmatige evaluatie van de follow-up,
zoals dat trouwens ook wordt benadrukt in de werkgelegenheidsrichtsnoeren van de Commissie
voor 1999;

15. wenst dat voornoemde aanbeveling va de Raad ter zake van kinderverzorging geconcretiseerd
wordt door de goedkeuring van een richtlijn; verlangt dat de lidstaten gevolg geven aan de
aanbeveling die door de Raad in maart 1992 werd goedgekeurd ter zake van kinderverzorging,
waarmee beoogd werd om "geleidelijk aan initiatieven te bevorderen die vrouwen en mannen en
staat stellen om hun beroepstaken te verzoenen met hun gezinstaken en hun verantwoordelijkheden
bij de opvoeding en verzorging van hun kinderen";

16. verzoekt de Commissie om zorg te dragen voor de verspreiding van de goede praktijken die in de
lidstaten geconstateerd zijn op het gebied van de opvang van kinderen, de specifieke regelingen
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voor de kinderverzorging, de reïntegratie van bejaarden in de samenleving en de benutting van hun
bekwaamheden ten gunste van de zorg voor kinderen, de veiligheid van de openbare ruimtes, de
aanpassing van het openbaar vervoer aan de behoeften van kinderen en de instelling van plaatsen
voor culturele uitwisseling;

17. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regionale en plaatselijke overheden om financiële steun
te verlenen voor de oprichting van scholen voor ouders en schoolverenigingen, die zorg dragen
voor een betere integratie van het kind in het sociale leven, voor de deelname van beide ouders aan
zorg- en opvoedingstaken binnen het gezin en te zorgen voor activiteiten voor kinderen en jongeren
in plattelandsgebieden;

18. verzoekt de lidstaten een actief beleid te voeren voor kinderen en jongeren, ter bevordering van
zowel sociale als onderwijsdiensten, bijeenkomstcentra voor jongeren en een school- en
beroepsopleiding die ertoe bijdraagt de jongeren in de samenleving op te nemen;

19. moedigt de lidstaten aan om, rekening houdend met hun tradities en maatschappelijke modellen,
ombudsmannen voor kinderen aan te stellen met als taak het schikken van conflicten waarbij
kinderen beneden de 18 jaar zijn betrokken;

20. constateert dat mishandeling helaas vaak voorkomt in probleemgezinnen, en verzoekt de lidstaten
informatiecampagnes en campagnes voor de bewustmaking van de publieke opinie te lanceren over
alle problemen waarmee kinderen te kampen hebben, teneinde het stilzwijgen waarmee dergelijke
schandalen meestal gepaard gaan te doorbreken; wenst dat zowel financieel als sociaal zwakke
gezinnen worden gesteund door passende beleidsvormen en dat de gespecialiseerde instellingen
en NGO's informatiecampagnes voeren om de bevolking op deze onderwerpen te attenderen;

21. verlangt, teneinde mishandelingen en gewelddaden ten aanzien van kinderen te voorkomen, de
oprichting voor van een Europees centrum voor de bescherming van bedreigde kinderen, dat tot
taak heeft de uitwisseling te bevorderen van kennis en ervaringen tussen de organisaties en
verenigingen die op het gebied van de kinderbescherming werkzaam zijn; stelt voor om, in
samenwerking met de nationale politie, de gerechtelijke autoriteiten en Europol, een Europees
register van verdwenen kinderen alsmede van gepakte daders op te richten;

22. verzoekt de lidstaten om hun wetgevingen op het gebied van preventie en kinderbescherming op
hoog niveau nader tot elkaar te brengen en te verscherpen, met name wat betreft de sancties die
getroffen worden tegen personen die zich schuldig hebben gemaakt aan gewelddaden tegen en
mishandeling van kinderen;

23. beveelt dringend de oprichting aan van agentschappen, stichtingen of telefoondiensten die hulp en
bijstand verlenen aan slachtoffers van gewelddadige gezinssituaties; dringt erop aan dat binnen de
lidstaten multidisciplinaire structuren (bestaande uit artsen, rechters, sociale werkers, leraren,
ouderverenigingen en kerken) worden gevormd, die tot taak hebben oplossingen te zoeken voor
deze problemen en dat er effectieve vormen van hulpverlening worden ontwikkeld ten behoeve van
kinderen die slachtoffer zijn geworden of getuige zijn geweest van geweld binnen het gezin; 

24. onderstreept de noodzaak om, uitgaande van de huidige discussie over de Europese rechtsruimte,
voor onze Europese landen gecoördineerde regelingen met betrekking tot het gezinsrecht vast te
stellen, om discriminerende behandeling van de kinderen te voorkomen in geval van
echtscheidingen van partners die van verschillende nationaliteit zijn; 

25. verlangt, in het belang van de bestrijding van seksuele exploitatie en kinderprostitutie, harmonisatie
van de nationale wetgevingen op het gebied van kinderpornografie en de invoering van regels voor
extraterritoriale competenties, om de vervolging en bestraffing van staatsburgers die buiten de
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grenzen van het eigen staatsgebied seksuele overtredingen hebben begaan mogelijk te maken en
internationaal doeltreffende wetsvoorstellen te doen die paal en perk moeten stellen aan de
ontwikkeling van het sekstoerisme;

26. verzoekt de Commissie een balans op te maken en te publiceren van de toepassing van richtlijn
94/33/EG van de Raad betreffende de bescherming van jongeren op het werk( ); verlangt dat er1

concrete maatregelen worden genomen tegen de exploitatie van kinderen over de gehele wereld en
dat er een preferentiële behandeling wordt toegekend aan landen die zich aan de internationale
clausules houden en dat er wordt gezorgd voor een etikettering die de naleving van deze clausules
garandeert;

27. wenst dat Europol voldoende wordt uitgerust om misdaadnetwerken in verband met de handel in
en de seksuele uitbuiting van kinderen op te sporen en te bestrijden en dat het Schengen-
informatiesysteem (SIS) wordt gebruikt voor de uitwisseling van informatie;

28. verzoekt de lidstaten, overeenkomstig de bepalingen van richtlijn 89/552/EEG, gewijzigd bij
richtlijn 97/36/EG "TV zonder grenzen"( ), en met name artikel 22 daarvan, regelingen te treffen2

om te vermijden dat kinderen in de media, inclusief de nieuwe informatietechnologieën,
geconfronteerd worden met situaties die hun lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling
ernstig in gevaar kunnen brengen, met name pornografische scènes of beelden van nodeloos
geweld;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de
parlementen van de lidstaten van de Europese Unie. 



( ) FAO Fisheries Technical Paper 339, Rome 1994.1

( ) PB L 125 van 27 april 1998, blz. 1.2
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6. Teruggooi van vis

A4-0403/98

Resolutie over het probleem van de teruggooi van vis

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 148 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie visserij (A4-0403/98),

A. overwegende dat vis een uiterst waardevolle wereldwijd voorkomende natuurlijke voedingsbron
is,

B. overwegende dat de op de wereld aanwezige levende mariene hulpbronnen ernstig
overgeëxploiteerd worden en de veranderende voorkeuren van de consument, de toenemende
koopkracht, alsmede de groei van bevolking de wereldwijde vraag naar visserijproducten blijft
opdrijven, 

C. overwegende dat de mogelijkheid de wereldwijde visvoorraden te vergroten door een beter beheer
van de visbestanden (hetgeen o.a. inhoudt dat vissen de gelegenheid krijgen te groeien en te paaien
voordat zij worden gevangen) en door ervoor te zorgen dat vangsten maximaal worden gebruikt,
ten volle moet worden benut; overwegende dat aquacultuur in de toekomst in toenemende mate kan
bijdragen tot de wereldwijde visvoorraden en de druk op een aantal soorten kan verminderen,

D. overwegende dat de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) schat dat
er elk jaar tussen 17,9 en 39,5 miljoen ton vis wordt teruggegooid, hetgeen overeenkomt met 20-
40% van de productie van de wereldwijde zeevisserij ( ); overwegende dat onderzoeken van diverse1

EG-visserij-instanties op soortgelijke teruggooicijfers uitkomen,

E. overwegende dat de effecten van de teruggooi op de visbestanden verschillen naar gelang van de
soort en de omvang van de populatie,

F. overwegende dat, gedeeltelijk als gevolg van het vangen en teruggooien van ondermaatse vis op
zee, bepaalde visbestanden tot kritieke niveaus zijn uitgedund, 

G. overwegende dat buitensporige visserij-inspanningen en een onvoldoende selectiviteit van vistuig
en vangstmethoden, evenals het gebrek aan flexibiliteit bij het visserijbeleid en het
besluitvormingsproces belangrijke oorzaken zijn van het probleem van ongewenste vangsten, en
dat het streven naar beperking van de visserij-inspanningen en verhoging van de selectiviteit moet
worden voortgezet en versterkt,

H. overwegende dat de Gemeenschap met het vierde meerjarige begeleidingsprogramma streeft naar
een vermindering van de overcapaciteit van de communautaire vissersvloot en een beperking van
de vangsthoeveelheden met behulp van totaal toegestane vangsten (TAC's) en vangstquota, en dat
zij een nieuwe verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via
technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen ( )2



( ) PB L 132 van 23 mei 1998, blz. 1.1
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heeft goedgekeurd, die op 1 januari 2000 van kracht wordt en de huidige verordening (EG) nr.
894/97 houdende technische maatregelen vervangt ( ),   1

I. overwegende dat de tenuitvoerlegging van technische maatregelen, in het bijzonder het vergroten
van de maaswijdten en het regelmatig volgen van de technologische ontwikkeling die de
productiviteit van vistuig verhoogt en de regelmatige aanpassing van de technische maatregelen
de vangsten van onvolgroeide vis drastisch zouden kunnen verminderen, 

J. overwegende dat de voortdurende ontwikkeling en nauwkeurige afstemming van de gebruikte
instrumenten kan bijdragen tot een vermindering van de teruggooi, maar waarschijnlijk
ontoereikend zal zijn voor een algehele oplossing en derhalve met andere maatregelen moet worden
ondersteund en aangevuld, 

K. overwegende dat beperkingen aan het aantal dagen op zee en gesloten seizoenen in bepaalde
visserijzones eveneens een rol kunnen spelen bij de beperking van de totale vangsthoeveelheden,
met name van jonge exemplaren en paaiende vis,

L. overwegende dat de kosten van het vangen van ondermaatse vis - in de vorm van afnemende
visbestanden - voor alle vissers niet tot uitdrukking komen in een aanzienlijke en onmiddellijke
kostenpost voor de individuele visser die dergelijke vis vangt, zolang ondermaatse vis vrijelijk
terug in zee kan worden gegooid, terwijl anderzijds het gebruik van selectiever vistuig en
selectievere vangstmethoden wel in verband kan worden gebracht met diverse nadelen, zoals lagere
opbrengsten en gecompliceerdere werkmethoden; overwegende dat de bereidheid van individuele
vissers om selectiever te vissen ook wordt ondermijnd door een gebrek aan vertrouwen in de
bereidheid van andere vissers om zulks te doen;

M. overwegende dat voorschriften voor het ontwerp en het gebruik van vistuig zeer vaak, hetzij op
legale hetzij op illegale wijze, kunnen worden omzeild met een geringe kans op ontdekking en
derhalve geen afdoende antwoord vormen voor de bestaande problemen, 

N. overwegende derhalve dat er nieuwe wegen moeten worden gevonden om vissers stimulansen te
bieden, begrip te kweken voor de beweegredenen achter de geldende voorschriften, het onderlinge
vertrouwen te bevorderen en verordeningen uitvoerbaar te maken; overwegende dat ook een betere
scholing van vissers gericht op het vergroten van het begrip voor de noodzaak van een breed scala
aan maatregelen voor het behoud van de visbestanden van essentieel belang is, willen de vissers
hun sleutelrol in het beheer van de visvoorraden voor toekomstige generaties kunnen vervullen;

O. overwegende dat, daar de samenstelling van de vangsten gedurende het jaar en/of tussen
verschillende geografische gebieden varieert, alsook vanwege het feit dat toezicht op wanneer en
waar schepen vissen gewoonlijk veel eenvoudiger is dan controle op de vangstmethode en de
doelsoort, wellicht vaker gebruik zou kunnen worden gemaakt van tijdelijke, seizoengebonden of
permanente sluitingen van gebieden, met name om de verspillende vangst van veel jonge vis te
vermijden, 

P. overwegende dat elke lidstaat krachtens artikel 16 van de bestaande verordening (EG) nr. 894/97
inzake technische maatregelen en artikel 45 van de nieuwe verordening (EG) nr. 850/98 over de
mogelijkheid beschikt om, onder strenge voorwaarden, beschermende maatregelen te treffen voor
de wateren die onder zijn rechtsbevoegdheid vallen; overwegende dat om praktische en procedurele
redenen alleen de lidstaten met de noodzakelijke snelheid kunnen reageren op waarnemingen van
grote scholen jonge vis in hun wateren, en daartoe ook zouden moeten worden aangemoedigd,
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Q. overwegende dat de bijvangsten om uiteenlopende redenen aanzienlijk zullen blijven, zelfs als de
maatregelen om deze te beperken succesvol blijken; overwegende dat de steeds verder afnemende
acceptatie van de verspilling van hulpbronnen die de teruggooi van vis vertegenwoordigt, een
aantal Noord-Atlantische staten ertoe heeft genoopt krachtiger op te treden tegen deze praktijk,
waarbij het Noorse verbod op het teruggooien van elf vissoorten het voornaamste voorbeeld is, 

R. overwegende dat het probleem van handhaving van de naleving van teruggooiverboden reëel is en
het dringend noodzakelijk is dergelijke verboden aan te vullen met effectieve maatregelen, teneinde
ervoor te zorgen dat de verplichting de gehele vangst, met inbegrip van ondermaatse vis, aan boord
te houden en aan land te brengen niet wordt gebruikt als dekmantel voor het opzettelijk vangen van
dergelijke vis om zo winst te behalen, 

1. is van mening dat, wil de Europese visserij op de middellange en lange termijn een levensvatbare
bedrijfstak blijven, er actie moet worden ondernomen om de afnemende visbestanden weer op peil
te brengen en op te bouwen; 

2. wijst erop dat het huidige teruggooiniveau onaanvaardbaar is en dat dit alleen zal afnemen als er
doeltreffende technische maatregelen worden getroffen en de controleactiviteiten worden
opgevoerd;

3. beveelt aan op Europees niveau onderzoek te verrichten om vast te stellen welke soorten het meest
worden bedreigd door teruggooi en eveneens onderzoek te doen naar het gedrag van vis met het
oog op het ontwikkelen van maximaal selectief vistuig;

4. dringt aan op bescherming van bestanden van bepaalde vissoorten met behulp van goed marien
beheer en regelgeving, met inbegrip van, indien noodzakelijk, een verplichting om van visgrond
te veranderen indien één afzonderlijke vangst getalsmatig meer dan 15% ondermaatse vis bevat,
hetgeen aanleiding kan zijn tot tijdelijke sluiting van de desbetreffende visgrond;

5. is ingenomen met het verbod van de Europese Unie op drijfnetten en ziet dit als een maatregel die
aanzienlijk zal bijdragen tot een vermindering van buitensporige bijvangsten, maar betreurt dat de
Europese Unie geen inventaris heeft opgesteld waarbij de mate van selectiviteit van het vistuig
werd genoteerd, teneinde vistuig dat tot buitensporige bijvangsten leidt, te verbieden;

6. beveelt de Europese Gemeenschap aan door te gaan met het verbeteren van technische maatregelen
om de vangst van ondermaatse/onvolgroeide vis te beperken, met inbegrip van met name bredere
invoering van zakvormige netuiteinden met vierkante mazen, zodat ondermaatse vis kan
ontsnappen, en ander selectief vistuig;

7. dringt er bij de Commissie op aan te onderzoeken of in de context van bovengenoemde maatregelen
het teruggooien van bepaalde belangrijke soorten dient te worden verboden, zoals in Noorwegen,
en om bij wijze van proefproject te beginnen met een verbod op het teruggooien van een of twee
soorten;

8. is van opvatting dat, in combinatie met het niet meer teruggooien van bepaalde soorten, de
vangstquota flexibel zouden kunnen worden toegepast, zodat vissers de marktprijs kunnen
ontvangen voor maximaal 10% van boven de vangstquota gevangen vis van goede kwaliteit,
hetgeen in mindering wordt gebracht op de vangstquota voor het daaropvolgende jaar, op
voorwaarde dat er geen sprake is van opzettelijke overbevissing, en is van mening dat meerjaren-
en meersoorten-TACs onmiddellijk zouden moeten worden toegepast, zoals volgens de
communautaire visserijwetgeving is voorzien;

 
9. beveelt aan de aan land gebrachte en niet voor menselijke consumptie geschikte vis waar mogelijk
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te gebruiken voor het bereiden van vismeel en visolie, teneinde minder afhankelijk te worden van
de industriële visserij, die een van de factoren is die bijdragen tot de afname van de visvoorraden
voor menselijke consumptie;  

10. beveelt aan specifiek aangeduide vissoorten uitsluitend aan land te brengen in aangewezen havens
met goede inspectiefaciliteiten, teneinde de hoeveelheden "zwarte", boven de vangstquota
gevangen en op de markt gebrachte, vis te verminderen;  

11. dringt er bij de Commissie op aan de regeringen van de lidstaten met klem te wijzen op hun
verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitvoering van effectieve en efficiënte inspecties aan
boord en in havens, teneinde een goede werking van de beschermingsmaatregelen te waarborgen
en passende straffen op te leggen bij overtreding van de voorschriften;

12. dringt er bij de lidstaten op aan zich ertoe te verplichten visgronden in hun wateren of binnen hun
jurisdictie te sluiten wanneer daarvoor vanuit het oogpunt van behoud duidelijke redenen zijn, en
geen misbruik te maken van hun recht om dergelijke maatregelen te nemen; 

13. verzoekt om steun voor wetenschappelijk onderzoek naar uitbreiding van de toepassing van
aquacultuur als verdere maatregel om de druk op de meest afgezette en de meest bedreigde
vissoorten te verlichten en als alternatieve bron van werkgelegenheid voor vissersgemeenschappen;

14. dringt aan op betere scholing voor vissers, in het bijzonder educatie ten aanzien van de noodzaak
van instandhouding en de grondgedachten achter de diverse instandhoudingsmaatregelen, als
middel om hun deelname aan en begrip voor dergelijke maatregelen te maximaliseren;

15. dringt aan op betere steunmaatregelen via de structuurfondsen en speciale subsidies die in gelijke
mate voor alle kustgebieden gelden, om een vermindering van de afhankelijkheid van de visserij
te bewerkstelligen in gebieden waar de visserij een belangrijke beroepsactiviteit is, en individuele
vissers en vissersbedrijven te helpen bij investeringen in de noodzakelijke uitrusting en bij het
omgaan met verdere beperkingen in de visserij wanneer deze noodzakelijk zijn; 

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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7. Defensie-industrie

A4-0482/98

Resolutie over een mededeling van de Commissie "De tenuitvoerlegging van de strategie van de
Unie inzake de defensie-industrie" (COM(97)0583 - C4-0223/98)

Het Europees Parlement,

- gezien de mededeling van de Commissie (COM(97)0583 - C4-0223/98),

- onder verwijzing naar zijn resoluties van
- 14 mei 1997 over de ontwikkeling van de vooruitzichten van een gemeenschappelijk

veiligheidsbeleid van de Europese Unie( ),1

- 15 mei 1997 over de mededeling van de Commissie over de uitdagingen van de Europese
defensie-industrie - een bijdrage voor actie op Europees niveau (COM(96)0010 - C4-0093/96)( ),2

- 14 mei 1998 over de geleidelijke bepaling van een gemeenschappelijk defensiebeleid van de
Europese Unie( ),3

- gezien de gedragscode voor de wapenexport die op 25 mei 1998 door de Raad is aangenomen en
zijn resoluties hierover van 15 januari 1998( ) en van 14 mei 1998( ),4 5

- gezien aanbeveling nr. 622 van de assemblée van de WEU over de Europese samenwerking bij de
aankoop van defensie-apparatuur( ),6

- gezien de gezamenlijke verklaring van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk d.d.
9 december 1997 over een Europese militaire lucht- en ruimtevaart- en elektronica-industrie,
waarbij Spanje en Italië zich hebben aangesloten( ),7

- gezien de gezamenlijke verklaring van de ministers van Defensie van genoemde landen d.d.
20 april 1998 waarin zij zijn overeengekomen voorrang te verlenen aan het streven naar
harmonisatie van de behoeften van hun strijdkrachten om in hun aankoop-, onderzoek- en
technologische-ontwikkelingsbeleid overlappingen te voorkomen,

- gezien de intentiebrief over de  herstructurering van de defensie-industrie, die op 6 juli 1998 in
Londen werd ondertekend door de ministers van Defensie van Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië,
het Verenigd Koninkrijk en Zweden, en waarin de doelstellingen en beginselen worden vastgelegd
die de regeringen zich hebben gesteld om de oprichting en doelmatige werking van  transnationale
bedrijven voor defensiematerieel in Europa te stimuleren, 

- gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid en het
advies van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid (A4-0482/98), 
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A. overwegende dat in het Verdrag van Amsterdam voor het eerst aan de lidstaten van de Europese
Unie een rechtsgrond wordt geboden (artikel J.7, eerste alinea van het Verdrag betreffende de
Europese Unie) voor het ontwikkelen van samenwerking op het gebied van de bewapening, 

B. betreurende dat tijdens de Intergouvernementele Conferentie artikel 223 van het EG-Verdrag niet
zo is gewijzigd dat aan het gebruik hiervan een uitzonderingskarakter wordt verleend,

C. eraan herinnerend dat het doel een Europees Bureau voor bewapening in het leven te roepen, nog
moet worden gerealiseerd, maar tevens vaststellend dat OCCAR en WEAO de basis voor dit
toekomstige bureau kunnen vormen,

D. overwegende dat de Europese defensie-industrie een forse achterstand heeft op de Amerikaanse en
zij niet in staat is op efficiënte wijze haar technologisch vermogen op peil te houden, zoals
overigens is gebleken in de Golfoorlog,

E. overwegende dat de gedragscode voor de wapenexport een essentieel onderdeel voor de
ontwikkeling van de samenwerking op bewapeningsgebied is, ook al heeft deze gedragscode
voornamelijk tot doel om een handel met zeer specifieke kenmerken transparanter te maken,

F. overwegende dat de nieuwe gedragscode een stap is op weg naar juridisch-bindende
wapenexportregelgeving op Europees niveau, 

G. overwegende dat op de WEU-vergadering van 16 en 17 november 1998 in Rome door de WEAG
een beleidsplan is aangenomen, 

1. steunt de inspanningen van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese defensiebedrijven
om de sector van de wapenindustrie te herstructureren teneinde te komen tot de invoering van een
Europees bewapeningsbeleid dat berust op een concurrerende technologische en industriële basis;

2. legt er de nadruk op en wenst dat in het kader van de ontwikkeling van het Europees beleid voor
onderzoek en technologie ook rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat dit bijdraagt tot
de totstandbrenging van een autonome defensiecapaciteit, die steunt op een sterke industriële basis;

3. is van oordeel dat een Europees bewapeningsbeleid een fundamenteel onderdeel vormt van de
geleidelijke ontwikkeling van een gemeenschappelijk defensiebeleid in het kader van het GBVB
en van de bevestiging van de Europese identiteit op veiligheids- en defensiegebied binnen de
NAVO;

4. merkt op dat een Europees bewapeningsbeleid ten dienste van het GBVB verenigbaar is met de
doelstelling van een mondiale ontwapening;

Wat betreft het actieplan

5. is ingenomen met het actieplan dat de Commissie in haar mededeling voorstelt;

6. is van oordeel dat dit actieplan een samenhangend geheel van maatregelen is met het oog op de
uitbreiding van de interne markt tot defensiematerieel; spoort de Commissie derhalve ertoe aan op
deze basis aan de Raad voorstellen te doen om het geleidelijke ontstaan van een gemeenschappelijk
beleid op bewapeningsgebied te bevorderen;

7. verzoekt de Commissie zich strikt te houden aan haar tijdschema voor de grote acties die in het
actieplan voor de defensie-industrie worden gepresenteerd;
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8. is van oordeel dat voor een technologische en industriële basis voor de defensie een nauwe
samenwerking tussen de Europese Unie en de WEU noodzakelijk is; constateert dat het militaire
comité van de WEU, alsmede de WEAG ertoe kunnen bijdragen de gemeenschappelijke behoeften
van de lidstaten van de Europese Unie af te bakenen, hetgeen hen in staat zou stellen op
gecoördineerde wijze dezelfde militaire uitrusting aan te schaffen met een optimale
kosten/batenverhouding;

9. wenst dat de initiatieven die door de Europese landen zijn gelanceerd middels
samenwerkingsinstanties inzake bewapening, gemeenschappelijke bewapeningsprogramma's of het
stimuleren van de industriële herstructurering worden gecoördineerd; wenst te dien einde in eerste
instantie dat de Europese Unie beschikt over de status van waarnemer in de
samenwerkingsinstanties inzake bewapening;

 
10. neemt nota van het besluit van de vier landen die lid zijn van OCCAR, om aan deze organisatie

rechtspersoonlijkheid te verlenen, zodat deze rechtstreeks opdrachten bij het bedrijfsleven kan
plaatsen, en wenst dat OCCAR wordt samengevoegd met WEAO om samen op te gaan in het
Europese Bureau voor bewapening, dat in het Verdrag betreffende de Europese Unie reeds wordt
aangekondigd;

11. is dan ook ingenomen met het door de WEAG goedgekeurde beleidsplan als basis voor de
voortzetting van de ontwikkeling van het Europese bureau voor bewapening en de inspanningen
die daartoe moeten leiden; 

12. stelt vast dat de lucht- en ruimtevaartsector de sector is waar het delen van de knowhow en van de
industriële en technologische hulpbronnen van de lidstaten het dringendst is, maar ook het meeste
perspectief biedt;

13. noteert eveneens dat de samenwerking tussen Europese landen met name wat betreft het materieel
voor de landstrijdkrachten en de marine zeer ontoereikend is en dat de herstructurering van de
industrie in deze sectoren nog lang niet voltooid is, hetgeen zeker tot sociale en regionale-
ontwikkelingsproblemen zal leiden;

14. betreurt in dit verband de afsluiting van het KONVER-programma in 1999, dat indirect een
instrument is dat de herstructurering van de met de defensie verband houdende industrie
vergemakkelijkt; constateert dat een dergelijk programma, dat is aangepast aan de behoeften van
de Midden- en Oost-Europese landen in het kader van de toetreding van deze landen tot de
Europese Unie, tevens een zeer nuttige rol zou kunnen spelen; verzoekt derhalve de Commissie met
deze elementen rekening te houden en een tijdelijke verlenging en geografische uitbreiding van het
KONVER-programma voor te stellen;

15. verzoekt de lidstaten de weg vrij te maken voor een grensoverschrijdende versteviging van de
positie van de wapenindustrie in Europa, en daarbij geenszins de noodzaak uit het oog te verliezen
van een krachtig mededingingsbeleid gebaseerd op de bestaande communautaire regelingen voor
het mededingingsbeleid; verlangt in dit verband - opnieuw - snelle voortgang met betrekking tot
het statuut van de Europese vennootschap;

16. is verheugd over de gedragscode voor wapenexport, en onderstreept dat deze een eerste stap is in
de richting van een juridisch-bindende wapenexportregelgeving op Europees niveau;

17. dringt er bij de Raad op aan met bekwame spoed een gemeenschappelijke lijst op te stellen van de
militaire uitrusting die door de gedragscode wordt gedekt;

18. is ingenomen met de plannen van het nieuwe Duitse voorzitterschap en de initiatieven die worden
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genomen om de code verplicht te stellen voor alle lidstaten van de Europese Unie, en is voorts van
mening dat deze zo streng mogelijk moet zijn;

19. stelt vast dat het Duitse voorzitterschap de Europese gedragscode voor wapenexport zal
onderzoeken, en voorts dat de nieuwe Duitse Bondsregering ieder jaar een verslag over de
wapenexport aan de Bondsdag zal voorleggen; verzoekt de Raad elk jaar aan het Europees
Parlement  het geconsolideerd verslag voor te leggen over de toepassing van de gedragscode, dat
zal worden opgesteld op basis van de bijdragen van de lidstaten;

20. onderstreept dat dit verslag, alsmede de afzonderlijke bijdragen van de lidstaten, gezamenlijk door
het Europees Parlement en de Assemblée van de WEU moeten worden beoordeeld, met name in
het kader van de delegatie die het EP in bovengenoemde resolutie van 14 mei 1998 heeft
voorgesteld, om te zorgen voor een democratische controle op de wijze waarop de landen de
gedragscode toepassen;

21. dringt tevens bij de Commissie erop aan de werkzaamheden over het Witboek inzake de
wapenexport voort te zetten, zoals het in bovengenoemde resolutie van 15 mei 1997 heeft
gevraagd, om de punten naar voren te halen waarop de gedragscode zou kunnen worden
geamendeerd of aangevuld teneinde de wapenexport te laten stroken met de doelstellingen van het
buitenlands beleid van de Europese Unie;

22. stelt vast dat de intracommunautaire wapenhandel zich slechts langzaam ontwikkelt; stelt derhalve
in het licht van de geleidelijke invoering van een interne wapenmarkt voor om een interne
gedragscode op te zetten waardoor de mogelijkheden om een beroep te doen op artikel 223 van het
EG-Verdrag worden ingeperkt;

23. roept alle EU-lidstaten op het Ottawa-Verdrag inzake anti-persoonsmijnen zo snel mogelijk te
ratificeren en uit te voeren;

24. neemt met instemming kennis van het nieuwe gemeenschappelijk optreden van 17 december 1998
betreffende kleine wapens en verzoekt de lidstaten dit als prioriteit en met voldoende financiële
ruggensteun ten uitvoer te leggen;

25. erkent de geweldige schade die in de ontwikkelingslanden teweeg wordt gebracht door de grote
hoeveelheden lichte en kleine wapens die daarheen stromen; is van mening dat beperking van
dergelijke stromen absoluut noodzakelijk is, willen de doelstellingen van de Unie inzake veiligheid
en ontwikkeling bevorderd kunnen worden; is van oordeel dat de productie van dergelijke wapens
en de export daarvan uit de Unie onder buitengewoon beperkende controle moet komen te staan;
neemt daarom met instemming kennis van het gemeenschappelijk optreden van de Raad van 17
december 1998 ter zake;

26. is van oordeel dat de harmonisatie tussen de voorzitterschappen van de Europese Unie en van de
WEU vanaf 1 januari 1999 de gelegenheid moet bieden de ministers van Buitenlandse Zaken en
Defensie van de lidstaten van de Unie bijeen te brengen om te beraadslagen over de voorwaarden
die nodig zijn voor een gemeenschappelijk beleid op bewapeningsgebied; 

27. stelt vast dat de geassocieerde leden en de geassocieerde partners van de WEU waarvan er een
aantal kandidaat-landen voor de toetreding tot de Europese Unie zijn, zou kunnen worden verzocht
aan deze overdenkingen deel te nemen, aangezien het merendeel ooit lid van de Europese Unie zal
worden;

28. acht het onontbeerlijk de Midden- en Oost-Europese landen te betrekken bij de herstructurering van
de met defensie verband houdende industrieën om de knowhow in deze landen niet verloren te
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laten gaan en om zowel hun deelname aan het GBVB als hun opgaan in de Europese identiteit
inzake veiligheid en defensie voor te bereiden;  roept de kandidaat-lidstaten op zich aan te sluiten
bij de EU-gedragscode inzake wapenhandel van 25 mei 1998;

29. is er ten zeerste verheugd over dat de geassocieerde landen in Midden- en Oost-Europa, maar ook
Cyprus, Noorwegen en IJsland verklaard hebben dat zij de doelstellingen van de gedragscode voor
de wapenuitvoer onderschrijven; stelt desondanks met bezorgdheid vast dat controle op de
wapenexport in de LMOE de neiging heeft zeer soepel te zijn; acht het van essentieel belang dat
de LMOE, als minimumnorm, strikte controle op hun wapenexport aanvaarden en ten uitvoer
leggen; verzoekt de Commissie onverwijld over te gaan tot een evaluatie van de toestand van de
bedrijven die met de defensie-industrie in deze landen zijn verbonden;

30. is van oordeel dat de ontwikkeling van een Europese technologische en industriële defensiebasis
niet strijdig is met het opzetten van samenwerkingsbanden met landen zoals de Verenigde Staten,
Rusland en de Oekraïne en dat in dit verband een aantal gezamenlijke projecten zouden kunnen
worden opgezet, onder andere indien het gaat om het ontwerpen van materieel dat is aangepast aan
Petersberg-opdrachten; 

31. is voorts van mening dat de ontwikkeling van een Europese technologische en industriële basis
meer mogelijkheden biedt voor het opzetten van samenwerkingsbanden met landen als de
Verenigde Staten, Rusland en de Oekraïne, ter bescherming tegen dreigingen die verband houden
met de proliferatie van massavernietigingswapens en de dragers ervan;

Wat betreft het voorstel voor een gemeenschappelijk standpunt 

32. is verheugd over het initiatief van de Commissie om aan de Raad een voorstel voor een
gemeenschappelijk standpunt voor te leggen en verzoekt de Raad dit goed te keuren door rekening
te houden met de hiernavolgende wijzigingen, opdat de wil van de Unie wordt bevestigd om
voortgang te boeken bij het leggen van een technologische en industriële defensiebasis ten dienste
van het GBVB;
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Door de Commissie voorgestelde tekst Door het Parlement aangebrachte wijzigingen

(Wijziging 1)
Eerste overweging

Overwegende dat de uitwerking van een Overwegende dat de uitwerking van een
Europees bewapeningsbeleid, gebaseerd op het Europees bewapeningsbeleid, gebaseerd op het
bestaan van een concurrerende technologische bestaan van een concurrerende technologische
en industriële basis, een essentiële voorwaarde en industriële basis, één van de essentiële
vormt voor het ontwikkelen van de Europese voorwaarden vormt voor het ontwikkelen van
defensie-identiteit in het kader van het de Europese veiligheids- en defensie-identiteit
gemeenschappelijk buitenlands- en in het kader van het gemeenschappelijk
veiligheidsbeleid; buitenlands- en veiligheidsbeleid;

(Wijziging 2)
Vierde overweging

Overwegende dat het beleid en de Overwegende dat het beleid en de
actiemiddelen van de Europese actiemiddelen, die in het Verdrag tot oprichting
Gemeenschappen in aanzienlijke mate tot de van de Europese Gemeenschap en in het
ontwikkeling van het Europees Verdrag betreffende de Europese Unie zijn
bewapeningsbeleid kunnen bijdragen; voorzien, in aanzienlijke mate tot de

ontwikkeling van het Europees
bewapeningsbeleid kunnen bijdragen in
synergie met de acties die door Europese landen
samen in een bi- of multilateraal kader  ten
uitvoer worden gelegd;

(Wijziging 3)
Vijfde overweging

Overwegende dat uit de mededeling over de Overwegende dat uit de mededeling over de
defensie-industrie van januari 1996 en de defensie-industrie van januari 1996 en de
mededeling over de Europese lucht- en mededeling over de Europese lucht- en
ruimtevaartindustrie van september 1997, ruimtevaartindustrie van september 1997,
waarin de nadruk wordt gelegd op de dringende waarin de nadruk wordt gelegd op de dringende
noodzaak om deze industrieën op Europees noodzaak om deze industrieën op Europees
niveau te herstructureren en de synergie tussen niveau te herstructureren en de synergie tussen
de civiele en de militaire sector te bevorderen, de civiele en de militaire sector te bevorderen,
blijkt dat het noodzakelijk is op Europees blijkt dat het noodzakelijk is op Europees
niveau en met name in communautair verband niveau te handelen door de instrumenten te
te handelen; gebruiken die onder het Verdrag tot oprichting

van de Europese Gemeenschap en onder Titel V
van het Verdrag betreffende de Europese Unie
vallen;
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(Wijziging 4)
Zesde overweging

Overwegende dat het noodzakelijk is de Overwegende dat het noodzakelijk is de
industriële en technologische defensiebasis te industriële en technologische defensiebasis te
behouden en het concurrentievermogen van de behouden te ontwikkelen, en bijgevolg het
Europese industrie te stimuleren; concurrentievermogen van de Europese met de

defensie verband houdende industrieën te
stimuleren;

(Wijziging 5)
Negende overweging

Overwegende dat het in overeenstemming met Overwegende dat het in overeenstemming met
de belangen van de Unie en de Gemeenschap is de belangen van de Unie en de Gemeenschap is
dat bepaalde soorten wapens en materieel van dat bepaalde soorten wapens en materieel van
de Europese strijdkrachten met vrijstelling van de strijdkrachten van de lidstaten van de Unie
douanerechten kunnen worden ingevoerd en dat met vrijstelling van douanerechten kunnen
het daartoe noodzakelijk is te beschikken over worden ingevoerd, mits dit niet leidt tot
een gemeenschappelijke lijst van materieel dat concurrentievervalsing op de interne markt, en
van die rechten kan worden vrijgesteld; dat het daartoe noodzakelijk is te beschikken

over een gemeenschappelijke lijst van materieel
dat van die rechten kan worden vrijgesteld, die
elk jaar onder de loep wordt genomen

(Wijziging 6)
Tiende overweging

Overwegende dat de Raad overeenkomstig Overwegende dat een geharmoniseerde
artikel 223, lid 2, een lijst heeft opgesteld van toepassing van artikel 223 van het Verdrag tot
de producten waarop de bepalingen van artikel oprichting van de Europese Gemeenschap door
223, lid 1, sub b), van toepassing zijn; de lidstaten, rekening houdend met het

specifieke karakter van de bewapeningssector,
het mogelijk zal maken de interne markt uit te
breiden tot defensiematerieel en dus de
ontwikkeling van een Europees
bewapeningsbeleid zal bevorderen;

(Wijziging 7)
Artikel 3

De Raad neemt er nota van dat het Europees De Raad neemt er nota van dat het Europees
bewapeningsbeleid samenhangt met het beleid bewapeningsbeleid, essentieel onderdeel van de
van de Gemeenschap, met name in de sectoren geleidelijke ontwikkeling van een
industrie, handel, douane, regio's, mededinging, gemeenschappelijk defensiebeleid,  samenhangt
innovatie en onderzoek. met zowel het GBVB als met het beleid van de

Gemeenschap in de sectoren industrie, handel,
douane, regio's, mededinging, innovatie en
onderzoek.
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(Wijziging 8)
Artikel 4

De Raad neemt er nota van dat de Commissie De Raad neemt er nota van dat de Commissie
een actieplan voor de defensie-industrie heeft een actieplan voor de defensie-industrie heeft
ingediend waarbij verschillende communautaire ingediend waarbij verschillende communautaire
instrumenten worden ingezet en dat zij de instrumenten worden ingezet en dat zij de
nodige initiatieven zal nemen om voor de nodige initiatieven zal nemen om voor de
tenuitvoerlegging ervan te zorgen. Hij geeft zijn tenuitvoerlegging ervan te zorgen. Hij geeft zijn
voornemen te kennen om op die basis werk te voornemen te kennen om op die basis werk te
maken van de uitstippeling van een Europees maken van de uitstippeling van een Europees
bewapeningsbeleid. bewapeningsbeleid met het oog op de

ontwikkeling van het GBVB en de Europese
veiligheids- en defensie-identiteit met
inachtneming van de respectieve bevoegdheden
van elke instelling.

(Wijziging 9)
Artikel 5, punt 2

2. Op douanegebied 2. Op douanegebied

De Raad verbindt zich ertoe uiterlijk tegen 31 De Raad verbindt zich ertoe uiterlijk tegen 31
december 1998 een gemeenschappelijke lijst uit december 1998 een gemeenschappelijke lijst uit
te werken van materieel dat van het te werken van materieel dat van het
gemeenschappelijk douanetarief zou kunnen gemeenschappelijk douanetarief zou kunnen
worden vrijgesteld, gelet op de worden vrijgesteld, gelet op de
defensiebehoeften van de lidstaten en de defensiebehoeften van de lidstaten en de
noodzaak om de ontwikkeling van een Europees noodzaak om de ontwikkeling van een
bewapeningsbeleid aan te moedigen. Europees bewapeningsbeleid aan te moedigen

waarbij ervoor wordt gezorgd dat
concurrentievervalsing op de interne markt
wordt voorkomen. Deze lijst zal jaarlijks
worden herzien.

De Commissie zal, rekening houdend met die De Commissie zal, rekening houdend met die
lijst, eventueel passende voorstellen indienen lijst, eventueel passende voorstellen indienen
voor een vrijstelling gebaseerd op het Verdrag voor een vrijstelling gebaseerd op het Verdrag
tot oprichting van de Europese tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
Gemeenschappen.

(Wijziging 10)
Artikel 6

Dit gemeenschappelijk standpunt zal 18 Dit gemeenschappelijk standpunt zal 18
maanden na de vaststelling ervan worden maanden na de vaststelling ervan worden
herzien. herzien. De Raad zal zijn streven naar de

oprichting van een Europees Bureau voor
bewapening voortzetten. Het Europees
Parlement zal op de hoogte worden gehouden
van de ontwikkelingen ter zake,
overeenkomstig artikel J.7 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie. 
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31. is van oordeel dat dit gemeenschappelijk standpunt zijn voortzetting moet vinden in
gemeenschappelijke acties in het kader van het GBVB met het oog op het opzetten van de
noodzakelijke structuren voor de samenwerking op bewapeningsgebied, te beginnen bij het
Europees Bureau voor bewapening, en met het oog op het vastleggen van militaire programma's
die voldoen aan de behoeften van het GBVB, met name voor de tenuitvoerlegging van de
Petersberg-opdrachten;

�

�      �

32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Commissie, de Raad van
de Europese Unie, de WEU, de NAVO, de Midden- en Oost-Europese landen, Rusland, de
Oekraïne en de Verenigde Staten.



( ) PB C 183 van 17.7.1995, blz. 47.1

( ) PB C 141 van 13.5.1996, blz. 258.2
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8. Milieu, veiligheid en buitenlandse zaken

A4-0005/99

Resolutie over milieu, veiligheid en buitenlands beleid

Het Europees Parlement,

- onder verwijzing naar de ontwerpresolutie van mevrouw Rehn over de mogelijke aanwending van
voor militaire doeleinden bedoelde middelen ten behoeve van milieustrategieën (B4-0551/95),

- gezien het onderzoek van de Verenigde Naties met de titel "Charting potential uses of resources
allocated to military activities for civilian endeavours to protect the environment" (UN A46/364,
17 september 1991),

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 juni 1995 over anti-personenmijnen: Een moordende
belemmering voor ontwikkeling( ),1

- onder verwijzing naar zijn voorgaande resoluties over non-proliferatie en kernproeven, en het
rapport van de Commissie van Canberra over de afschaffing van kernwapens van augustus 1996,

- overwegende dat het Internationaal Gerechtshof met algemene stemmen heeft besloten dat de
landen die kernwapens bezitten gehouden zijn te onderhandelen over een verbod op kernwapens
(Advisory Opinion nr. 96/22 van 8 juli 1996),

- onder verwijzing naar zijn advies van 19 april 1996 inzake het voorstel voor een beschikking van
de Raad tot invoering van een communautair actieprogramma voor civiele bescherming
(COM(95)0155 - C4-0221/95 - 95/0098(CNS))( ),2

- onder verwijzing naar zijn voorgaande resoluties over chemische wapens,

- gezien de resultaten van de VN-conferenties van Kyoto (1997) en Rio de Janeiro (1992),

- gezien de hoorzitting over HAARP en niet-dodelijke wapens die op 5 februari 1998 in Brussel is
georganiseerd door de Subcommissie veiligheid en ontwapening van de Commissie buitenlandse
zaken, veiligheids- en defensiebeleid,

- gelet op artikel 148 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid en het
advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming
(A4-0005/99),

A. overwegende dat het einde van de Koude Oorlog de veiligheidssituatie in de wereld ingrijpend
heeft veranderd en dat de militaire ontspanning heeft geleid tot grootschalige ontwapening in het
algemeen en in de sector kernwapens in het bijzonder, met het gevolg dat de defensiebegrotingen
aanzienlijk zijn ingekrompen,
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B. overwegende dat het gevaar van rampzalige schade aan de onschendbaarheid en duurzaamheid van
het mondiale milieu, met name de biodiversiteit ervan, ondanks de volledige verandering van de
strategische situatie in de wereld sinds het eind van de koude oorlog, niet merkbaar is afgenomen,
doordat per ongeluk of zonder toestemming kernwapens kunnen worden afgevuurd, dan wel met
toestemming kunnen worden ingezet op basis van een vermeende, maar niet gefundeerde dreiging
of op handen zijnde aanval,

C. overwegende dat dit gevaar binnen zeer korte tijd in zeer hoge mate kan worden verminderd als alle
landen die over kernwapens beschikken snel de zes stappen toepassen die zijn vervat in het verslag
van de Commissie van Canberra betreffende met name de opheffing van de huidige "hoogste
alarmfase" voor alle kernwapens en de geleidelijke plaatsing van alle wapens in de strategische
reserve,

D. overwegende dat alle verdragsluitende partijen overeenkomstig artikel VI van het Verdrag inzake
de niet-verspreiding van kernwapens (NPT) uit 1968 gehouden zijn te goeder trouw te
onderhandelen over een verdrag inzake algemene en volledige ontwapening en dat de beginselen
en doelen die tijdens de NPT-conferentie van 1995 zijn goedgekeurd nogmaals bevestigden dat het
uiteindelijke doel van het Verdrag de complete afschaffing van kernwapens is,

E. overwegende dat de bedreiging van het milieu, vluchtelingenstromen, etnische tegenstellingen,
terrorisme en internationale misdaad nieuwe, ernstige bedreigingen van de veiligheid vormen en
dat het vermogen uiteenlopende vormen van conflicten aan te pakken meer betekenis krijgt
naarmate het veiligheidsbeeld verandert;

F. overwegende dat de reserves van de aarde worden geëxploiteerd alsof ze onuitputtelijk zijn, met
het gevolg dat er zich steeds vaker natuur- en milieurampen voordoen, en dat deze plaatselijke en
regionale milieuproblemen in de internationale betrekkingen belangen gevolgen kunnen krijgen;
het betreurende dat dit niet duidelijker doorklinkt in het nationaal buitenlands, veiligheids- en
defensiebeleid, 

G. overwegende dat conflicten in de wereld vaker nationaal dan internationaal van aard zijn en dat de
internationale conflicten die zich voordoen in toenemende mate draaien om de toegang tot of de
beschikbaarheid van vitale hulpbronnen, met name water, voedsel en brandstof,

H. overwegende dat de toegang tot en beschikbaarheid van deze essentiële natuurlijke hulpbronnen
samenhangen met de achteruitgang en vervuiling van het milieu en er zowel de oorzaak als het
gevolg van zijn, en overwegende dat hieruit logischerwijze voortvloeit dat conflictpreventie zich
in toenemende mate op deze kwesties dient te richten,

I. overwegende dat al deze factoren, die vooral de armste en kwetsbaarste volkeren van de wereld
treffen, leiden tot een toename van het aantal "milieuvluchtelingen", hetgeen zowel een
rechtstreekse druk uitoefent op het communautaire immigratie- en justitiële beleid, op
ontwikkelingshulp en op uitgaven aan humanitaire hulp als een indirecte druk in de vorm van
verhoogde veiligheidsproblemen voor de EU veroorzaakt door de regionale instabiliteit in andere
delen van de wereld,

J. overwegende dat volgens diepgaand internationaal onderzoek dat is bijeengebracht en gepubliceerd
door het Climate Institute te Washington, het aantal "milieuvluchtelingen" momenteel het aantal
"traditionele vluchtelingen" overtreft (25 miljoen tegen 22 miljoen), en dat dit aantal tegen 2010
naar verwachting zal zijn verdubbeld en in het ergste geval nog veel hoger kan zijn,

K. overwegende dat sinds het einde van de Koude Oorlog de aanpak van wereldwijde problemen voor
het grootste deel is ontdaan van de eerdere dominant aanwezige ideologische context en nu veel
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minder wordt gekarakteriseerd door het streven naar een militair evenwicht, maar dat dit feit nog
tot uiting moet komen in het stelsel van de VN voor een wereldwijd bestuur door de samenhang
en doeltreffendheid van zowel de militaire als de niet-militaire componenten van het
veiligheidsbeleid te benadrukken,

L. overwegende dat echter de uitbreiding van activiteiten van de VN op het gebied van politieke en
veiligheidskwesties vooral niet-militair van aard is en met name te maken heeft met het verband
tussen handel, hulp, milieu en duurzame ontwikkeling,

M. overwegende dat het dringend noodzakelijk is voldoende middelen te mobiliseren om de
milieu-uitdaging te kunnen aannemen, maar dat de voor milieubescherming beschikbare middelen
uiterst beperkt zijn, hetgeen een nieuwe benadering vereist van het gebruik van reeds bestaande
middelen,

N. overwegende dat de strijdkrachten, naarmate militaire middelen vrijkomen, beschikken over de
unieke mogelijkheid en het vermogen de burgermaatschappij op grote schaal te steunen bij haar
initiatieven ter bestrijding van de toenemende milieuproblemen, 

O. overwegende dat middelen in verband met de strijdkrachten op zichzelf nationale activa zijn,
terwijl de milieuproblematiek wereldomvattend is; dat het daarom dringend noodzakelijk is
manieren te vinden voor internationale samenwerking bij de herstructurering en nieuwe toepassing
van militaire middelen om het milieu te beschermen,

P. overwegende dat de kosten voor milieubescherming op korte termijn moeten worden afgezet tegen
de kosten op lange termijn indien in deze sector geen maatregelen worden genomen, en dat het in
toenemende mate noodzakelijk is een kosten-batenanalyse op te stellen van de diverse
milieustrategieën,

Q. overwegende dat de gemeenschappelijke doelstelling de beschadigde ecosystemen van de aarde te
herstellen, niet kan worden verwezenlijkt los van een correcte exploitatie van de reserves in de
wereld, en dat het noodzakelijk is de internationale technische samenwerking te vergemakkelijken
en de overdracht van relevante militaire technologie te steunen,

R. overwegende dat ondanks bestaande verdragen nog steeds militair onderzoek wordt uitgevoerd naar
beïnvloeding van het milieu als wapen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het HAARP-systeem in Alaska,

S. overwegende dat de algemene verontrusting over achteruitgang van het milieu en milieucrises
prioriteiten in de nationale besluitvorming vereist en dat de landen samen doelmatig moeten
reageren op milieurampen,

1. verzoekt de Commissie aan de Raad en het Parlement een gezamenlijke strategie voor te stellen,
zoals voorzien in het Verdrag van Amsterdam, waarin de GBVB-component van het beleid van de
EU wordt gecombineerd met het communautaire beleid op het gebied van handel, hulp,
ontwikkelingssamenwerking en internationale milieukwesties voor de periode 2000-2010, teneinde
de volgende kwesties en de verbanden daartussen aan te pakken:

a) landbouw- en voedselproductie en de achteruitgang van het milieu;
b) watertekorten en grensoverschrijdende watervoorziening;
c) ontbossing en het herstel van koolstofputten;
d) werkloosheid, onvolledige werkgelegenheid en absolute armoede;
e) duurzame ontwikkeling en klimaatverandering;
f) ontbossing, woestijnvorming en bevolkingsgroei;
g) het verband tussen bovengenoemde punten en de opwarming van de aarde en de humanitaire
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en ecologische gevolgen van steeds ernstiger klimatologische rampen;

2. stelt vast dat preventieve milieumaatregelen een belangrijk instrument van het veiligheidsbeleid
zijn; dringt er daarom bij de lidstaten op aan in hun langetermijnoverwegingen en -plannen op het
gebied van defensie en veiligheid en in hun militaire onderzoek doelstellingen op het gebied van
milieu en volksgezondheid op te nemen;

3. erkent de belangrijke rol die het leger speelt in de democratische samenleving, de taken van het
leger voor de verdediging van het land en het feit dat initiatieven voor vredeshandhaving en
vredestichting een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van schade aan het
milieu;

4. wijst erop dat kernproeven in de atmosfeer en onder de grond via fall-out van radioactieve straling
grote hoeveelheden radioactief cesium-137, strontium-90 en andere kankerverwekkende isotopen
over de hele planeet hebben verspreid en aanzienlijke schade aan milieu en gezondheid hebben
veroorzaakt in de testgebieden;

5. verzoekt de Commissie en de Raad om acties, gezien het feit dat enkele delen van de wereld reeds
bedreigd worden door ongecontroleerde, onveilige en niet-professionele opslag en achterlating van
kernonderzeeërs en oppervlaktevaartuigen, en door de radioactieve brandstof en lekkende
kernreactoren van deze vaartuigen, daar het zeer waarschijnlijk is dat omvangrijke gebieden
hierdoor binnenkort vervuild zullen worden door straling;

6. eist eveneens dat een adequate oplossing wordt gevonden voor de chemische en conventionele
wapens die na beide wereldoorlogen op tal van plaatsen in de zeeën rond Europa zijn gedumpt als
"gemakkelijke" oplossing om van deze voorraden af te komen en dat tot op de dag van vandaag
niemand weet wat op lange termijn eventueel de gevolgen voor het milieu kunnen zijn, met name
voor de vissen en op het strand levende dieren en planten;

7. verzoekt de Commissie en de Raad om ertoe bij te dragen dat een oplossing wordt gevonden voor
het probleem dat door de aanhoudende oorlog in hele gebieden van Afrika menselijke en
landbouwstructuren zijn verwoest en dat zich in deze streken daardoor op dit moment een
milieuramp afspeelt met name door ontbossing en erosie die tot woestijnvorming leidt;

8. verzoekt de strijdkrachten een einde te maken aan alle activiteiten die bijdragen tot beschadiging
van het milieu en aantasting van de volksgezondheid en alle noodzakelijke maatregelen te nemen
om de verontreinigde gebieden op te ruimen en te ontsmetten;

Gebruik van militaire middelen ten behoeve van het milieu

9. is van mening dat de middelen die beschikbaar zijn voor herstel en redding van het aangetaste
milieu niet voldoende zijn om de milieuproblematiek op wereldniveau aan te pakken; beveelt de
lidstaten derhalve aan zich in te zetten voor het gebruik van militaire middelen voor
milieubescherming door:

a) te overwegen welke militaire middelen zij incidenteel, op lange termijn of op stand-by-basis
ter beschikking kunnen stellen van de Verenigde Naties, als instrument voor internationale
samenwerking in geval van milieurampen en -crises,

b) internationale en Europese beschermingsprogramma's op te stellen die gebruik maken van
personeel, uitrusting en faciliteiten uit de militaire sector, die in het kader van het
partnerschap voor vrede ter beschikking worden gesteld om te worden ingezet wanneer zich
op milieugebied noodsituaties voordoen,

c) doelstellingen voor de bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling te integreren
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in hun veiligheidsconcepten,
d) erop toe te zien dat de strijdkrachten duidelijk omschreven milieuvoorschriften naleven en dat

de gevolgen van vroegere aantasting van het milieu door de strijdkrachten worden
gecorrigeerd,

e) milieu-overwegingen op te nemen in hun militaire onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's;

10. verzoekt de Commissie voorts, aangezien de feitelijke ervaringen in de sector van beperkte omvang
zijn:

a) om uitwisseling van gegevens over actuele ervaringen die in de lidstaten zijn opgedaan bij de
inzet van militaire middelen ten behoeve van het milieu;

b) in het kader van de VN de mondiale verspreiding van milieugegevens te vergemakkelijken,
met inbegrip van gegevens die worden verkregen via militaire satellieten en andere middelen
om gegevens te verzamelen;

11. dringt er bij de lidstaten op aan de voor de burgermaatschappij geldende milieuwetgeving ook op
alle militaire activiteiten toe te passen en zich financieel aansprakelijk te stellen voor het
onderzoeken, opruimen en saneren van gebieden die schade hebben opgelopen als gevolg van
vroegere militaire activiteiten, zodat deze gebieden opnieuw voor civiele doeleinden kunnen
worden gebruikt; wijst erop dat dit met name van belang is met betrekking tot de omvangrijke
stortplaatsen voor chemische en conventionele munitie langs de kusten van de EU;

12. dringt er bij alle lidstaten op aan doelstellingen op het gebied van milieu en volksgezondheid te
formuleren en plannen uit te werken voor de verbetering van activiteiten ten behoeve van het milieu
en de volksgezondheid binnen de strijdkrachten van ieder land;

13. verzoekt de regeringen van de lidstaten de milieubescherming in de strijdkrachten te verbeteren via
opleiding en technische ontwikkeling, en door alle militair personeel en alle dienstplichtigen een
basisopleiding in milieukennis te verstrekken;

14. is van mening dat de milieustrategieën, om een ononderbroken totaalbeeld te geven van de situatie
van het milieu, o.a. moeten kunnen bestaan uit bewaking van het milieu op aarde, evaluatie van de
verzamelde gegevens, coördinatie van de wetenschappelijke werkzaamheden en verspreiding van
de gegevens met uitwisseling van relevante gegevens afkomstig uit nationale verkennings- en
bewakingssystemen; 

15. stelt vast dat de drastische verlaging van de defensie-uitgaven tot ernstige regionale problemen kan
leiden en dringt er bij de lidstaten op aan zich nog meer in te zetten voor heroriëntatie van de
militaire productie en techniek op civiele producten en toepassingen, met behulp van zowel
nationale programma's als communautaire initiatieven zoals het KONVER-programma;

16. wijst met nadruk op de betekenis van uitbreiding van de preventieve milieuwerkzaamheden, opdat
milieu- en natuurrampen kunnen worden bestreden; 

17. verzoekt de Raad er intensiever voor te ijveren dat de VS, Rusland, India en China de
overeenkomst van Ottawa van 1997 inzake het verbod op anti-personenmijnen onverwijld
ondertekenen;

18. is van mening dat de EU meer steun moet verlenen aan slachtoffers van landmijnen, de
ontwikkeling van technieken voor het opruimen van mijnen moet steunen en de ontwikkeling van
methoden om mijnen op te ruimen moet versnellen;

19. verzoekt de lidstaten een milieuvriendelijke technologie te ontwikkelen voor de vernietiging van
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wapens;

20. stelt vast dat een van de wellicht grootste bedreigingen van het milieu in de nabijheid van de EU
het gebrek aan controle op afval van vroegere kernwapenactiviteiten en opslagplaatsen voor
biologische en chemische wapens is, alsmede de ontbrekende sanering na militaire activiteiten;
wijst erop hoe belangrijk het is dat de lidstaten naar intensievere internationale samenwerking
streven, bijvoorbeeld in het kader van de VN of het Partnerschap voor vrede, met het doel
dergelijke wapens op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze te vernietigen;

21. is van mening dat alle toekomstige onderhandelingen over de beperking en de uiteindelijke
afschaffing van kernwapens gebaseerd moeten zijn op de beginselen van wederzijdse en
evenwichtige beperkingsverplichtingen;

22. is van mening dat, gezien de uiterst moeilijke omstandigheden waar de landen van de voormalige
Sovjet-Unie mee te kampen hebben, de bedreiging voor zowel het wereldwijde als het plaatselijke
milieu die wordt gevormd door de verslechterende toestand van kernwapens en nucleair materiaal
in deze landen reden te meer is om zo snel mogelijk een verdrag te sluiten inzake de verdere
stapsgewijze vernietiging van kernwapens;

Juridische aspecten van de militaire activiteiten

23. verzoekt de Europese Unie ernaar te streven dat ook de nieuwe, zogenaamd niet-dodelijke-
wapentechnieken en de ontwikkeling van nieuwe wapenstrategieën deel uitmaken van en worden
geregeld in internationale overeenkomsten;

24. is van mening dat HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) wegens de
ingrijpende gevolgen daarvan voor het milieu een mondiale aangelegenheid is en dringt erop aan
dat de juridische, milieutechnische en ethische gevolgen door internationaal onafhankelijke organen
worden onderzocht alvorens verder onderzoek en proeven worden uitgevoerd; betreurt het dat de
regering van de Verenigde Staten herhaaldelijk heeft geweigerd iemand af te vaardigen om aan de
openbare hoorzitting of een vervolgbijeenkomst die is georganiseerd door zijn bevoegde commissie
een toelichting te geven op de gevaren voor het milieu en de bevolking die verband houden met het
HAARP-programma dat momenteel in Alaska wordt gefinancierd;

25. verzoekt het panel ter Beoordeling van het Wetenschappelijk en Technologisch Beleid (STOA) te
besluiten de wetenschappelijke en technische gegevens die alle bestaande onderzoeken inzake
HAARP hebben opgeleverd, te onderzoeken om de exacte aard en mate van gevaar te evalueren
die HAARP oplevert voor het plaatselijke en mondiale milieu en de volksgezondheid in het
algemeen;

26. verzoekt de Commissie de eventuele gevolgen van het HAARP-programma voor het milieu en de
volksgezondheid in het Europese poolgebied te onderzoeken en het Parlement verslag te doen van
haar bevindingen;

27. roept op tot het sluiten van een internationaal verdrag voor een wereldwijd verbod op ontwikkeling
en gebruik van wapens die het mogelijk maken om mensen op enigerlei wijze te manipuleren;

28. verzoekt Commissie en Raad ernaar te streven naar internationale overeenkomsten te sluiten om
in geval van oorlog het milieu te beschermen tegen onnodige verwoestingen;

29. verzoekt Commissie en Raad erop aan te dringen dat ook voor militaire acties in vredestijd
internationale normen worden vastgesteld ten aanzien van de milieugevolgen hiervan;
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30. verzoekt de Raad zich actief in te zetten voor de uitvoering van de voorstellen van de Commissie
van Canberra en van artikel 6 in het Non-proliferatieverdrag inzake de geleidelijke afschaffing van
kernwapens;

31. verzoekt de Raad en in het bijzonder de Britse en Franse regeringen om het voortouw te nemen
binnen het kader van het NPT en de Ontwapeningsconferentie met betrekking tot verdere
onderhandelingen inzake het volledig naleven van toezeggingen betreffende de vermindering en
afschaffing van kernwapens op zo kort mogelijke termijn, teneinde een niveau te bereiken waarbij
de wereldwijde voorraad overblijvende kernwapens voorlopig geen bedreiging meer vormt voor
de toestand en duurzaamheid van het wereldmilieu;

32. verzoekt de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten de benadering in deze resolutie
te verdedigen in alle toekomstige VN-bijeenkomsten onder auspiciën van of in verband met het
NPT en de Ontwapeningsconferentie;

33. verzoekt de Raad en de Commissie om overeenkomstig artikel J.7 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie verslag uit te brengen aan het Europees Parlement over de positie van de Unie met
betrekking tot de punten die in deze resolutie naar voren zijn gebracht in het kader van de komende
vergaderingen van de Verenigde Naties en van de agentschappen en organen van de VN, met name
de NPT-voorbereidingscommissie 1999, de Ontwapeningsconferentie en alle andere relevante
internationale fora;

�

�      �

34. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen
van de lidstaten van de Europese Unie en de Verenigde Naties;
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Bijlage

Teruggave van de beeldhouwwerken van het Parthenon (artikel 48 van het Reglement)

8/98

Schriftelijke verklaring over de teruggave van de beeldhouwwerken van het Parthenon

Het Europees Parlement,

A. overwegende dat een opiniepeiling die het MORI-instituut deze herfst in het Verenigd Koninkrijk
heeft uitgevoerd, heeft aangetoond dat een grote meerderheid van de Britse bevolking voorstander
is van teruggave van de beeldhouwwerken van het Parthenon aan Griekenland; overwegende dat
bij een vorige opiniepeiling, georganiseerd door Channel 4 TV, 90% van de bevolking vóór
teruggave bleek, 

B. gelet op artikel 128 van het Verdrag over samenwerking tussen de Europese Unie en internationale
culturele organisaties zoals de UNESCO; overwegende dat de UNESCO in 1992 in Mexico het
Parthenon tot een monument van het mundiaal cultureel erfgoed heeft verklaard en achter
teruggave van de beeldhouwwerken staat,

C. gezien het antwoord van de Commissie op vraag E-2800/98 van 30 september 1998 dat het
Parthenon op de Acropolis en zijn beeldhouwwerken een integraal en onschatbaar deel van het
Europees cultureel en architectonisch erfgoed uitmaken,

D. overwegende dat de beeldhouwwerken van het Parthenon tijdens de Ottomaanse bezetting van
Griekenland uit Athene zijn verwijderd,

1. is van mening dat teruggave van de beeldhouwwerken van het Parthenon aan Griekenland een van
de belangrijkste initiatieven ter bevordering van de gedachte van een gemeenschappelijk Europees
cultureel erfgoed zou vormen;

2. doet een beroep op de Britse regering het verzoek van Griekenland om de beeldhouwwerken van
het Parthenon naar hun oorspronkelijke omgeving te doen terugkeren, in welwillende overweging
te nemen;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de
regeringen en de parlementen van het Verenigd Koninkrijk en Griekenland, de UNESCO en de
secretaris-generaal van de VN.
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