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Nr. 11  AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN 
Ontvangen 6 oktober 2016 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel A, onder 4, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt «wordt een onderdeel» vervangen door: worden 
twee onderdelen. 

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel oo door 
een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

pp. biologisch landbouwbedrijf: 
1°. een bedrijf dat voldoet aan de voorschriften inzake biologische 

productie als bedoeld in Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 
28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van 
biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 
(PbEU L 189);

2°. Een bedrijf dat voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur te stellen eisen die aantoonbaar ten minste gelijkwaardig zijn aan 
die in Verordening (EG) nr. 834/2007. 

II

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Vóór de bestaande tekst wordt ingevoegd: 
Artikel 21, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 

2. In de bestaande tekst wordt «In artikel 21, tweede lid, aanhef,» 
vervangen door: 1. In de aanhef. 

3. Na onderdeel 1. (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
2. Onder vervanging van onderdeel d door een komma wordt een 

onderdeel toegevoegd, luidende:
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e. een biologisch landbouwbedrijf uitoefent. 

III

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 21b na het derde lid een lid 
toegevoegd, luidende: 

4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op een 
biologisch landbouwbedrijf. 

IV

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 22a na het vierde lid een lid 
toegevoegd, luidende: 

5. Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op een 
biologisch landbouwbedrijf. 

Toelichting  

Gecertificeerde biologische melkveehouders of aantoonbaar gelijk-
waardig krijgen een ontheffing. Zij hoeven dus niet mee te doen aan het 
stelsel van fosfaatrechten. Wel moeten zij opgave doen van de fosfaatpro-
ductie. Deze productie wordt van de te verdelen fosfaatruimte afgehaald. 

Van Gerven
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