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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende geïntegreerde landbouwstatistieken en tot intrekking van de 

Verordeningen (EG) nr. 1166/2008 en (EU) nr. 1337/2011 

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0786), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0514/2016), 

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

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

(A8-0300/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het programma van Europese 

enquêtes naar de structuur van de 

landbouwbedrijven, dat in de Unie is 

uitgevoerd sinds 1966, moet worden 

voortgezet om de ontwikkelingen van de 

structuur van de landbouwbedrijven op het 

niveau van de Unie te onderzoeken en om 

de statistische kennisbasis te verschaffen 

die nodig is om de daarmee 

(2) Het programma van Europese 

enquêtes naar de structuur van de 

landbouwbedrijven, dat in de Unie is 

uitgevoerd sinds 1966, moet worden 

voortgezet om de ontwikkelingen van de 

structuur van de landbouwbedrijven op het 

niveau van de Unie te onderzoeken en om 

de statistische kennisbasis te verschaffen 

die nodig is om de daarmee 
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samenhangende beleidsgebieden, namelijk 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 

het beleid op het gebied van milieu en 

aanpassing aan en matiging van de 

klimaatverandering, te formuleren, uit te 

voeren, te monitoren en te evalueren. 

samenhangende beleidsgebieden, namelijk 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB), met inbegrip van 

plattelandsontwikkelingsmaatregelen, 

evenals het beleid van de Unie op het 

gebied van milieu, aanpassing aan en 

matiging van de klimaatverandering en 

bodemgebruik en een aantal 

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling, te formuleren, uit te voeren, 

te monitoren, te evalueren en te herzien. 

Deze kennisbasis is ook nodig om de 

impact hiervan op de vrouwelijke 

arbeidskrachten op landbouwbedrijven in 

te schatten. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De verzameling van statistische 

gegevens, en met name de enquête naar 

de structuur van de landbouwbedrijven, 

moet erop gericht zijn dat er bij het 

besluitvormingsproces geactualiseerde 

gegevens voorhanden zijn, met het oog op 

toekomstige hervormingen van het GLB. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Het is voor de opstelling van de 

landbouwstatistieken van de Unie van 

cruciaal belang dat de gegevens coherent 

en vergelijkbaar zijn en er uniforme 

rapportageformaten worden gebruikt, met 

name om efficiënte procedures voor 

verzameling, verwerking en verspreiding 

en de kwaliteit van de resultaten te 
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kunnen waarborgen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 ter) Hieruit blijkt dat de inhoud van de 

gegevensverzameling geselecteerd moet 

worden op een wijze die strookt met het 

doel beter gerichte en effectievere 

maatregelen op het gebied van landbouw 

en plattelandsontwikkeling uit te werken. 

Hierbij moet in de eerste plaats rekening 

worden gehouden met de behoeften van 

de producenten en de consumenten in de 

Unie. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De statistische gegevensregisters 

over landbouwbedrijven maken het 

mogelijk kern- en modulegegevens in 

kruistabellen op te nemen, zodat 

informatie kan worden opgevraagd op 

basis van variabelen zoals het geslacht 

van de bedrijfsleider van het 

landbouwbedrijf, de leeftijd van de 

bedrijfsleider, de eigendomsstructuur en 

de grootte van het bedrijf en de toepassing 

van milieumaatregelen. De resultaten 

zullen kunnen worden uitgesplitst naar de 

criteria van de kerndata en naar 

combinaties van criteria. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 ter) Het verzamelen van informatie 

over het geboortejaar, het aanvangsjaar 

als bedrijfsleider en het geslacht kan 

gegevens opleveren voor de ontwikkeling 

van acties in verband met de 

generatiewissel en gendergerelateerde 

aspecten. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 quater) De Commissie moet op 

internet gebruiksklare, in kruistabellen 

opgenomen vergelijkbare gegevens uit 

alle lidstaten ter beschikking stellen, met 

inbegrip van onder meer genderspecifieke 

informatie. Die gegevens moeten op 

gebruiksvriendelijke wijze worden 

gepresenteerd. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 quinquies) Het is voor de opstelling 

van de landbouwstatistieken van de Unie 

van cruciaal belang dat de gegevens 

coherent en vergelijkbaar zijn en er 

uniforme rapportageformaten worden 

gebruikt, met name om efficiënte 

procedures voor verzameling, verwerking 

en verspreiding en de kwaliteit van de 

resultaten te kunnen waarborgen. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) De lidstaten waarin de fase van het 

veldwerk voor het enquêtereferentiejaar 

2020 samenvalt met de geplande 

werkzaamheden voor de tienjaarlijkse 

volkstelling, moeten de mogelijkheid 

hebben de landbouwenquête met een jaar 

te vervroegen om de zware last van 

gelijktijdige uitvoering van deze beide 

grote onderzoeken te verminderen. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om onnodige last voor 

landbouwbedrijven en nationale overheden 

te voorkomen, moeten drempels worden 

vastgesteld op basis waarvan irrelevante 

statistische eenheden uit de basiseenheden 

waarvoor statistieken moeten worden 

verzameld, worden uitgesloten. 

(9) Het is belangrijk om bij de 

uitvoering van deze verordening onnodige 

lasten en kosten voor landbouwbedrijven 

en nationale overheden te voorkomen. In 

dit verband moeten drempels worden 

vastgesteld op basis waarvan irrelevante 

statistische eenheden uit de basiseenheden 

waarvoor statistieken moeten worden 

verzameld, worden uitgesloten. 

Tegelijkertijd is het met het oog op 

doeltreffende beleidsmaatregelen ter 

ondersteuning en instandhouding van 

kleine landbouwstructuren belangrijk dat 

ook over bedrijven van die omvang 

gegevens worden verzameld. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Het is van essentieel belang om de 

administratieve lasten voor micro-

ondernemingen en kmo's tot een 

minimum te beperken, aangezien zij 

mogelijkerwijs niet over de nodige 

praktische en organisatorische middelen 

beschikken om frequente en al te 

gedetailleerde gegevensverzamelingen 

aan te kunnen. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Daarbij moeten 

multinationale landbouwbedrijven, 

ongeacht of deze alleen binnen de Unie, 

d.w.z. in twee of meer lidstaten, of ook 

buiten de Unie actief zijn, onderscheiden 

kunnen worden van die in het bezit van 

natuurlijke of rechtspersonen in één 

lidstaat. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de last voor de respondenten te 

verminderen, moeten de nationale bureaus 

voor de statistiek en andere nationale 

autoriteiten toegang hebben tot 

administratieve gegevens, voor zover deze 

noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, 

productie en verspreiding van Europese 

statistieken. 

(11) Om de last voor de respondenten te 

verminderen, moeten de nationale bureaus 

voor de statistiek en andere nationale 

autoriteiten toegang hebben tot 

administratieve gegevens, voor zover deze 

noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, 

productie en verspreiding van Europese 

statistieken. Voor de inzameling van die 

gegevens mogen de nationale bureaus 

voor de statistiek en andere nationale 

autoriteiten in geen geval gebruikmaken 
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van onevenredige middelen, zoals de 

invoering van boetes, wanneer 

landbouwers niet mee willen werken aan 

een enquête. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) De lidstaten of de 

verantwoordelijke nationale autoriteiten 

streven ernaar om de verzameling van 

statistische gegevens van 

landbouwbedrijven zo veel mogelijk te 

vereenvoudigen. Daartoe dient het 

gebruik van digitale oplossingen te 

worden bevorderd. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Met het oog op flexibiliteit voor het 

Europees statistisch systeem en 

vereenvoudiging en modernisering van de 

landbouwstatistieken, moeten de te 

verzamelen variabelen worden toegewezen 

aan verschillende inzamelingscategorieën 

(kerngegevens en modules) die onderling 

verschillen qua frequentie en 

representativiteit, of beide. 

(12) Met het oog op flexibiliteit voor het 

Europees statistisch systeem en 

vereenvoudiging en modernisering van de 

landbouwstatistieken, moeten de te 

verzamelen variabelen worden toegewezen 

aan verschillende inzamelingscategorieën 

(kerngegevens en modules) die onderling 

verschillen qua frequentie en 

representativiteit, of beide. De lidstaten 

mogen landbouwers niet met behulp van 

onevenredige middelen zoals boetes 

dwingen aan enquêtes deel te nemen om 

de representativiteit daarvan te 

waarborgen. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) De economische aspecten 

van deze verordening moeten worden 

geëvalueerd voor de periode na 2020, 

rekening houdend met het nieuwe 

meerjarig financieel kader (MFK) en 

andere relevante veranderingen in 

instrumenten van de Unie. Op basis van 

die evaluatie moet de Commissie 

voorstellen doen voor relevante 

wijzigingen van deze verordening. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Met het oog op eenvormige 

voorwaarden voor de uitvoering van deze 

verordening moet de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden krijgen 

toegekend voor het vaststellen van de 

beschrijvingen van de in bijlage III 

opgenomen eigenschappen en de 

technische aspecten van de te verstrekken 

gegevens, met een definitie van de 

informatie die op ad-hocbasis moet 

worden verstrekt, alsmede tot vaststelling 

van de modaliteiten en de inhoud van de 

kwaliteitsverslagen. Die bevoegdheden 

moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van het Europees Parlement 

en de Raad14 van 16 februari 2011. 

(24) Met het oog op eenvormige 

voorwaarden voor de uitvoering van deze 

verordening moet de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden krijgen 

toegekend voor het vaststellen van de 

beschrijvingen van de in bijlage III 

opgenomen eigenschappen en de 

technische aspecten van de te verstrekken 

gegevens, alsmede tot vaststelling van de 

modaliteiten en de inhoud van de 

kwaliteitsverslagen. Die bevoegdheden 

moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van het Europees Parlement 

en de Raad14 van 16 februari 2011. Bij de 

uitoefening van die bevoegdheid moet de 

Commissie rekening houden met aspecten 

als de kosten en administratieve lasten 

voor de landbouwbedrijven en de 

lidstaten. 
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Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Om rekening te houden met 

opkomende behoeften aan gegevens die 

voortkomen uit nieuwe ontwikkelingen in 

de landbouw, herziene wetgeving en 

veranderende beleidsprioriteiten, moet de 

Commissie de bevoegdheid krijgen 

toegekend om overeenkomstig artikel 290 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie handelingen vast te 

stellen ten aanzien van de wijziging van de 

lijst van gedetailleerde onderwerpen in 

bijlage IV. Met het oog op compatibiliteit 

en een gemakkelijker gebruik van andere 

gegevensbronnen moet de Commissie de 

bevoegdheid krijgen toegekend om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie handelingen vast te stellen 

ten aanzien van de wijziging van de lijst 

van gedetailleerde onderwerpen in bijlage 

III. Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende raadpleging 

overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau, in overeenstemming 

met de beginselen die zijn vastgelegd in het 

Interinstitutioneel akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 201615. Met name 

om te zorgen voor gelijke deelname aan de 

voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen moeten het Europees 

Parlement en de Raad alle documenten 

ontvangen op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en moeten 

hun deskundigen systematisch toegang 

hebben tot de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen. 

(25) Om rekening te houden met 

opkomende behoeften aan gegevens die 

voortkomen uit nieuwe ontwikkelingen in 

de landbouw, herziene wetgeving en 

veranderende beleidsprioriteiten, moet de 

Commissie de bevoegdheid krijgen 

toegekend om overeenkomstig artikel 290 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie handelingen vast te 

stellen ten aanzien van de wijziging van de 

lijst van gedetailleerde onderwerpen in 

bijlage IV en voor het specificeren van de 

informatie die op ad-hocbasis moet 

worden verstrekt, zoals vastgesteld in 

artikel 9. Met het oog op compatibiliteit en 

een gemakkelijker gebruik van andere 

gegevensbronnen moet de Commissie de 

bevoegdheid krijgen toegekend om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie handelingen vast te stellen 

ten aanzien van de wijziging van de lijst 

van kenmerken in bijlage III. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau, in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord van 13 april 2016 over beter 

wetgeven15. Met name om te zorgen voor 

gelijke deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen moeten het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten ontvangen op hetzelfde 

tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, 

en moeten hun deskundigen systematisch 

toegang hebben tot de vergaderingen van 

de deskundigengroepen van de Commissie 

die zich bezighouden met de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen. Bij de 

uitoefening van die bevoegdheid moet de 
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Commissie rekening houden met aspecten 

als de kosten en administratieve lasten 

voor de landbouwbedrijven en de 

lidstaten. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Om aan die vereisten te voldoen, 

verstrekken de lidstaten gegevens die 

representatief zijn voor de 

landbouwbedrijven en de 

landbouweenheden op gemeenschappelijke 

grond die voldoen aan ten minste één van 

de in bijlage II vermelde fysieke drempels 

met betrekking tot de omvang van de 

landbouwgrond of het aantal dieren. 

2. Om aan die vereisten te voldoen, 

verstrekken de lidstaten gegevens die 

representatief zijn voor de 

landbouwbedrijven en de 

landbouweenheden op gemeenschappelijke 

grond die voldoen aan ten minste één van 

de in bijlage II vermelde fysieke drempels 

met betrekking tot de omvang van de 

landbouwgrond of het aantal dieren. Voor 

de verzameling van die gegevens mogen 

de lidstaten geen gebruik maken van 

onevenredige middelen, zoals de invoering 

van boetes, om het gewenste 

representativiteitsniveau te bereiken. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien het in lid 2 vastgestelde 

enquêtekader niet 98 % van de oppervlakte 

cultuurgrond en 98 % van de grootvee-

eenheden bestrijkt, breiden de lidstaten het 

kader uit door lagere drempelwaarden dan 

die bedoeld in lid 2, vast te stellen, of 

stellen zij aanvullende drempels vast, of 

beide. 

4. Indien het in lid 2 vastgestelde 

enquêtekader niet 98 % van de oppervlakte 

cultuurgrond en 98 % van de grootvee-

eenheden bestrijkt, breiden de lidstaten het 

kader uit overeenkomstig artikel 6 door 

lagere drempelwaarden dan die bedoeld in 

lid 2 van dit artikel vast te stellen, of 

stellen zij aanvullende drempels vast, of 

beide. 
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Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten verzamelen en 

verstrekken structurele kerngegevens 

("kerngegevens") over de 

landbouwbedrijven als bedoeld in artikel 3, 

leden 2 en 3, voor de in bijlage III 

opgenomen referentiejaren 2020, 2023 en 

2026. Het verzamelen van kerngegevens 

voor het enquêtereferentiejaar 2020 

gebeurt in de vorm van een telling. 

1. De lidstaten verzamelen en 

verstrekken structurele kerngegevens 

("kerngegevens") over de 

landbouwbedrijven als bedoeld in artikel 3, 

leden 2 en 3, voor de in bijlage III 

opgenomen referentiejaren 2020, 2023 en 

2026. Het verzamelen van kerngegevens 

voor het enquêtereferentiejaar 2020 

gebeurt in de vorm van een telling. De 

jaarlijkse aanvraaggegevens, zoals 

geverifieerd in het GBCS, worden 

eveneens als gegevensbron beschouwd. 

Motivering 

GBCS = geïntegreerd beheers- en controlesysteem: op basis van de gegevens van 

steunaanvragen van begunstigden van het GLB worden deze gegevens aan de hand van de 

referentiegebieden en ook onderling gecontroleerd, zodat de bruikbare gegevens worden 

geverifieerd, niet simpelweg de aangiften van de aanvragers. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Gegevens betreffende steunbetalingen in 

het kader van het GLB 

 Via de instanties die de betalingen in het 

kader van het Europees 

Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 

Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo) beheren, 

verzamelen de lidstaten op basis van de 

documenten over het verlenen van 

rechtstreekse steun de administratieve 

gegevens die nodig zijn om de 

doeltreffendheid van de gebruikte 
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instrumenten naar behoren te kunnen 

beoordelen en over een basis voor 

toekomstige beleidsbeslissingen te 

beschikken.  

 De instanties in elke lidstaat die de 

betalingen in het kader van het ELGF en 

het Elfpo beheren: 

 a) zorgen voor de statistische analyse van 

de gegevens met betrekking tot de 

betalingen, door de gegevens over het 

volume van de steunbetalingen, de 

betrokken oppervlakte en het aantal 

begunstigden in elke regio samen te 

voegen, op grond van de soort maatregel 

en het niveau van de ontvangen steun; 

 b) delen deze geaggregeerde resultaten 

mee aan de statistische diensten van de 

lidstaten en aan de Commissie. 

Motivering 

De gegevens betreffende steunbetalingen in het kader van het GLB vormen een waardevolle 

statistische bron die momenteel amper wordt benut en waarvan de benutting nauwelijks extra 

kosten met zich meebrengt. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De gegevens over de bij de 

uitbreiding betrokken landbouwbedrijven 

kunnen worden verzameld door middel van 

steekproefenquêtes. In dat geval zorgen de 

lidstaten ervoor dat de gewogen 

enquêteresultaten statistisch representatief 

zijn voor de landbouwbedrijven in elke 

regio en zo zijn ontworpen dat zij voldoen 

aan de nauwkeurigheidseisen in bijlage V. 

2. De gegevens over de bij de 

uitbreiding betrokken landbouwbedrijven 

kunnen worden verzameld door middel van 

steekproefenquêtes. In dat geval zorgen de 

lidstaten ervoor dat de gewogen 

enquêteresultaten statistisch representatief 

zijn voor de landbouwbedrijven in elke 

regio en zo zijn ontworpen dat zij voldoen 

aan de nauwkeurigheidseisen in bijlage V. 

De structuur van de steekproeven moet 

vooraf door de Commissie (Eurostat) 

worden goedgekeurd. Voor de 

verzameling van die gegevens mogen de 

lidstaten geen gebruik maken van 

onevenredige middelen, zoals de invoering 
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van boetes, om het gewenste 

representativiteitsniveau te bereiken. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) module "bodembeheerpraktijken" 

voor 2023; 

e) module "vergroenings- en 

bodembeheerpraktijken" voor 2023; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Voor de jaren 2013 en 2026 is de 

Commissie bevoegd gedelegeerde 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 16 ten aanzien van wijzigingen van 

de in bijlage IV opgenomen onderwerpen. 

Bij de uitoefening van haar bevoegdheid 

ziet de Commissie erop toe dat dergelijke 

gedelegeerde handelingen niet leiden tot 

aanzienlijke extra lasten of kosten voor de 

lidstaten of de respondenten, en dat 

maximaal 25 %, afgerond tot op het 

dichtstbijzijnde gehele getal, van de in 

bijlage IV genoemde gedetailleerde 

onderwerpen kan worden gewijzigd. 

3. Voor de jaren 2023 en 2026 is de 

Commissie bevoegd gedelegeerde 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 16 ten aanzien van wijzigingen van 

de in bijlage IV opgenomen onderwerpen. 

Bij de uitoefening van haar bevoegdheid 

ziet de Commissie erop toe dat dergelijke 

gedelegeerde handelingen niet leiden tot 

aanzienlijke extra lasten of kosten voor de 

lidstaten of de respondenten en in dit 

verband een volledige motivering 

verstrekken, en dat maximaal 25 %, 

afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele 

getal, van de in bijlage IV genoemde 

gedetailleerde onderwerpen kan worden 

gewijzigd. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie is bevoegd 

uitvoeringshandelingen vast te stellen 

1. De Commissie is bevoegd 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 
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voor het specificeren van de informatie die 

op ad-hocbasis moet worden verstrekt, 

door het verschaffen van: 

overeenkomstig artikel 16 voor het 

specificeren van de informatie die op 

ad-hocbasis moet worden verstrekt, indien 

dergelijke informatie nodig wordt geacht, 

door het verschaffen van: 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) een lijst van kenmerken, maximaal 

40 variabelen, die moeten worden 

doorgegeven aan de Commissie (Eurostat) 

en de desbetreffende meeteenheden; 

a) een lijst van kenmerken van 

maximaal 40 variabelen en de redenen 

voor deze aanvullende statistische 

behoeften, die moeten worden 

doorgegeven aan de Commissie (Eurostat), 

en de desbetreffende meeteenheden; 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze uitvoeringshandelingen 

worden uiterlijk twaalf maanden vóór het 

begin van de enquêtereferentiejaar 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

17, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

2. Deze gedelegeerde handelingen 

worden uiterlijk twaalf maanden vóór het 

begin van het enquêtereferentiejaar 

vastgesteld. Bij de voorbereiding van deze 

gedelegeerde handelingen wordt rekening 

gehouden met mogelijke extra kosten en 

administratieve lasten voor de 

landbouwbedrijven en de lidstaten. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) Voor alle andere kenmerken stelt 

elke lidstaat een gemeenschappelijke 

peildatum binnen het enquêtereferentiejaar 

f) Voor alle andere kenmerken stelt 

elke lidstaat een gemeenschappelijke 

peildatum binnen het enquêtereferentiejaar 
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vast. vast. Deze peildatum sluit aan bij het 

tijdschema voor de oppervlakteaangiften 

in het GBCS. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De Commissie ziet erop toe dat bij 

de ordening en publicatie van die 

statistische gegevens dezelfde normen 

voor kwaliteit en transparantie worden 

nageleefd. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De Commissie zorgt voor tijdige 

ordening en publicatie van de ontvangen 

gegevens. De presentatie van die gegevens 

omvat zowel een uitsplitsing van de 

relevante statistieken naar lidstaat als 

algemene trends. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. De geordende gegevens en 

statistieken worden gepubliceerd en op 

een transparante wijze ter beschikking 

gesteld van zowel de beleidsmakers als de 

burgers. 
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Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Voor het verzamelen van de in 

artikel 9 bedoelde ad-hocgegevens kan de 

Unie financiële steun toekennen aan de 

nationale bureaus voor de statistiek en 

andere nationale instanties als bedoeld in 

artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 

223/2009, om de kosten van de verrichting 

van een ad-hocgegevensverzameling te 

dekken. Die financiële bijdrage van de 

Unie mag niet meer bedragen dan 90 % 

van de subsidiabele kosten. 

6. Voor het verzamelen van de in 

artikel 9 bedoelde ad-hocgegevens kent de 

Unie financiële steun toe aan de nationale 

bureaus voor de statistiek en andere 

nationale instanties als bedoeld in artikel 5, 

lid 2, van Verordening (EG) nr. 223/2009, 

om de kosten van de verrichting van een 

ad-hocgegevensverzameling te dekken. Die 

financiële bijdrage van de Unie mag niet 

meer bedragen dan 90 % van de 

subsidiabele kosten. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 5, lid 6, en artikel 8, 

lid 3, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling 

van gedelegeerde handelingen wordt aan 

de Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd vanaf [Publications Office: please 

insert exact date of entry into force of the 

Regulation]. 

2. De in artikel 5, lid 6, artikel 8, lid 3, 

en artikel 9, lid 1, bedoelde bevoegdheid 

tot vaststelling van gedelegeerde 

handelingen wordt aan de Commissie 

toegekend voor een termijn van vijf jaar 

met ingang van ... [the date of entry into 

force of this Regulation]. De Commissie 

stelt uiterlijk negen maanden voor het 

einde van de termijn van vijf jaar een 

verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. 

De bevoegdheidsdelegatie wordt 

stilzwijgend met termijnen van dezelfde 

duur verlengd, tenzij het Europees 

Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 

maanden voor het einde van elke termijn 

tegen deze verlenging verzet. 

Motivering 

Het Europees Parlement gaat in alle wetgevingshandelingen uit van het beginsel dat de 

bevoegdheidsdelegatie aan de Europese Commissie voor een vaste termijn wordt toegekend. 
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Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 17 bis 

 Afwijking inzake het 

enquêtereferentiejaar met betrekking tot 

Griekenland, Spanje en Portugal 

 In afwijking van artikel 5, leden 1 en 5, 

artikel 6, lid 1, artikel 7, lid 1, artikel 8, 

lid 2, artikel 12, lid 1, artikel 13, lid 4, en 

artikel 14, lid 1, worden verwijzingen naar 

het enquêtereferentiejaar 2020 gelezen als 

verwijzingen naar het 

enquêtereferentiejaar 2019 met 

betrekking tot Griekenland, Spanje en 

Portugal. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Algemene kenmerken – Rechtspersoonlijkheid van het bedrijf – rij 9 bis 

(nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

 

Amendement 

Het bedrijfshoofd wordt beschouwd als 

jonge landbouwer of starter in de 

landbouwsector in de zin van artikel 50, 

leden 2 en 3, van Verordening (EU) 

nr. 1307/2013 

ja/neen 
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Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Algemene kenmerken – Rechtspersoonlijkheid van het bedrijf – rij 4 bis 

(nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

  

 

Amendement 

Gedeeld eigenaarschap ja/neen 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Algemene kenmerken – Bedrijfsleider van het bedrijf – rij 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

   

 

Amendement 

Aanvangsjaar als bedrijfsleider jaar 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Kenmerken van de grond – Oppervlakte cultuurgrond (OCG) – Bouwland 

– Granen voor korrelwinning (inclusief zaaizaad) – rij 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Zachte tarwe en spelt ha  

Amendement 

Zachte tarwe en spelt ha ha 
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Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Kenmerken van de grond – Oppervlakte cultuurgrond (OCG) – Bouwland 

– Granen voor korrelwinning (inclusief zaaizaad) – rij 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Durumtarwe ha  

Amendement 

Durumtarwe ha ha 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Kenmerken van de grond – Oppervlakte cultuurgrond (OCG) – Bouwland 

– Industriële gewassen – rij 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Sojabonen ha  

Amendement 

Sojabonen ha ha 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Kenmerken van de grond – Oppervlakte cultuurgrond (OCG) – Bouwland 

– Groen geoogste akkerbouwgewassen – rij 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Groen geoogste peulgewassen ha  

Amendement 

Groen geoogste peulgewassen ha ha 
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Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Kenmerken van de grond – Andere landbouwgrond – rij 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

  

 

Amendement 

Bergachtige of heuvelachtige grond ha 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Veekenmerken – Runderen – Vrouwelijke runderen van twee jaar en ouder 

– Koeien – rij 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Melkkoeien stuks  

Amendement 

Melkkoeien stuks stuks 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Veekenmerken – Runderen – Vrouwelijke runderen van twee jaar en ouder 

– Koeien – rij 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Andere koeien stuks  

Amendement 

Andere koeien stuks stuks 
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Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Veekenmerken – Runderen – rij 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

Amendement 

Buffelkoeien  stuks 

 Melkbuffels stuks 

 Andere buffelkoeien stuks 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Veekenmerken – Schapen en geiten 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Schapen en geiten  stuks 

Amendement 

Schapen en geiten   

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Veekenmerken – Schapen en geiten – Schapen (alle leeftijden) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Schapen (alle leeftijden) stuks  

Amendement 

Schapen (alle leeftijden) stuks stuks 
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Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Veekenmerken – Schapen en geiten – Geiten (alle leeftijden) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Geiten (alle leeftijden) stuks  

Amendement 

Geiten (alle leeftijden) stuks stuks 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Veekenmerken – Varkens – rij 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Biggen met een levend gewicht van minder 

dan 20 kg 

stuks  

Amendement 

Biggen met een levend gewicht van minder 

dan 20 kg 

stuks stuks 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Veekenmerken – Pluimvee – rij 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Mesthoenders stuks  

Amendement 

Mesthoenders stuks stuks 
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Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Veekenmerken – Pluimvee – rij 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Leghennen stuks  

Amendement 

Leghennen stuks stuks 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – Module: Arbeidskrachten en andere winstgevende werkzaamheden – 

Onderwerp 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

   

 

Amendement 

Met het landbouwbedrijf verband houdende 

ongevallen 

Soorten incident: 

 Ernst van het incident 

 Demografische achtergrond 

Motivering 

Veiligheid in landbouwbedrijven is een zeer belangrijk onderwerp. Het aantal ongevallen op 

landbouwbedrijven is te hoog. Beleidsmakers hebben nauwkeurige informatie nodig over de 

oorzaken van ongevallen op landbouwbedrijven en de mate waarin risico's worden genomen 

op landbouwbedrijven om beleid te kunnen uitvoeren waarmee dit probleem, dat bijzonder 

hoge sociale en economische kosten met zich meebrengt, kan worden aangepakt. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – Module: Huisvesting van dieren en mestbeheer – Voorzieningen voor mest 

– Gedetailleerd onderwerp 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Veiligheidsmaatregelen 
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Motivering 

Veiligheid in landbouwbedrijven is een zeer belangrijk onderwerp. Het aantal ongevallen op 

landbouwbedrijven is te hoog. Beleidsmakers hebben nauwkeurige informatie nodig over de 

oorzaken van ongevallen op landbouwbedrijven en de mate waarin risico's worden genomen 

op landbouwbedrijven om beleid te kunnen uitvoeren waarmee dit probleem, dat bijzonder 

hoge sociale en economische kosten met zich meebrengt, kan worden aangepakt. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – Module: Machines, werktuigen en installaties – Machines en werktuigen – 

Gedetailleerd onderwerp 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Veiligheidsmaatregelen 

Motivering 

Veiligheid in landbouwbedrijven is een zeer belangrijk onderwerp. Het aantal ongevallen op 

landbouwbedrijven is te hoog. Beleidsmakers hebben nauwkeurige informatie nodig over de 

oorzaken van ongevallen op landbouwbedrijven en de mate waarin risico's worden genomen 

op landbouwbedrijven om beleid te kunnen uitvoeren waarmee dit probleem, dat bijzonder 

hoge sociale en economische kosten met zich meebrengt, kan worden aangepakt. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – Module: Machines, werktuigen en installaties – Installaties – Gedetailleerd 

onderwerp 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Veiligheidsmaatregelen 

Motivering 

Veiligheid in landbouwbedrijven is een zeer belangrijk onderwerp. Het aantal ongevallen op 

landbouwbedrijven is te hoog. Beleidsmakers hebben nauwkeurige informatie nodig over de 

oorzaken van ongevallen op landbouwbedrijven en de mate waarin risico's worden genomen 

op landbouwbedrijven om beleid te kunnen uitvoeren waarmee dit probleem, dat bijzonder 

hoge sociale en economische kosten met zich meebrengt, kan worden aangepakt. 
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TOELICHTING 

Landbouwstatistieken zijn van groot belang om inzicht te krijgen in de situatie van de 

landbouw in de EU, de gevolgen van landbouwbeleid, de staat waarin onze 

plattelandsgebieden verkeren en de mate waarin die beïnvloed worden door klimatologische 

en sociale veranderingen. De EU heeft de accuraatst mogelijke informatie op dit gebied nodig 

om beleid te kunnen uitwerken dat alle burgers van Europa ten goede komt. Bijna de helft van 

de grond in de Europese Unie wordt gebruikt voor landbouw, die een centrale rol vervult in 

het Europese plattelandsmodel. Landbouw heeft een grote impact op de klimaatverandering 

en het milieu en veel plattelandsgemeenschappen zijn afhankelijk van de landbouw. 

Het voorstel van de Commissie voor een nieuwe kaderverordening heeft tot doel de 

EU-statistieken over de structuur van de Europese landbouwbedrijven vergelijkbaarder en 

samenhangender te maken, de doorgifte van gegevens te versnellen en een flexibelere en 

gerichtere gegevensverzameling mogelijk te maken om de lasten voor de landbouwbedrijven 

in de EU te verlichten. 

Dit is de eerste van twee kaderverordeningen. Zij heeft betrekking op geïntegreerde 

landbouwstatistieken voor gegevens op bedrijfsniveau met doorgifte van microgegevens en 

op de telling van 2020. Een tweede kaderverordening over geaggregeerde statistieken van de 

landbouwinput en -output met gegevens in tabelvorm wordt later verwacht. 

De kaderverordening betreffende geïntegreerde landbouwstatistieken heeft tot doel 

een kader voor Europese landbouwstatistieken op bedrijfsniveau vast te stellen en te zorgen 

voor integratie van de structurele informatie met gegevens over productiemethoden, 

plattelandsontwikkelingsmaatregelen, agromilieuaspecten en andere aspecten door middel 

van een flexibel systeem van modules en ad-hocenquêtes gekoppeld aan een kernreeks van 

variabelen. In de behoefte aan gegevens wordt voorzien door de landbouwtelling van 2020 

en twee steekproefenquêtes in 2023 en 2026. 

Als beleidmakers hebben wij behoefte aan goede statistieken en relevante informatie. In veel 

van de meest recente resoluties en initiatiefverslagen van het Europees Parlement wordt 

gevraagd om accuratere en tijdigere gegevens. Goede statistieken zijn essentieel voor goed 

onderbouwde besluiten op tal van beleidsterreinen, zoals die met betrekking tot de 

genderstructuur in de landbouwsector, arbeidskrachten, jonge landbouwers, ontvolking van 

het platteland, concentratie van landbezit, toegenomen druk op het landgebruik, 

verstedelijking, en zeker ook vergroening en ecologische aandachtspunten in verband met 

landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF). 

Dit verslag heeft tot doel ervoor te zorgen dat in de behoefte aan accurate en tijdige gegevens 

op toegankelijke wijze zal worden voorzien en dat het proces flexibel blijft en voor minder 

belasting van de landbouwbedrijven in de EU en de nationale statistiekbureaus zorgt. 

Helaas vindt de landbouwtelling om de tien jaar plaats, terwijl het meerjarig financieel kader 

(MFK) – en dus ook de GLB-hervormingen – voor een periode van zeven jaar wordt 

vastgesteld. De meest recente landbouwtelling vond plaats in 2010, vóór de laatste 

hervorming, en de volgende zal plaatsvinden in 2020, aan het einde van het huidige MFK en 

na de vaststelling van het volgende GLB. Het is nu jammer genoeg te laat om te proberen die 

twee cycli te synchroniseren, maar uw rapporteur is van mening dat het voor de toekomst 

belangrijk zou zijn na te denken over de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat de 

gegevens van de telling beschikbaar komen voordat een GLB-hervorming besproken wordt. 
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