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Amendement 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 36, artikel 37 en artikel 299, lid 2,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 3, lid 2, artikel 34, lid 2, artikel 36, 
artikel 37, artikel 82 en artikel 299, lid 2,  

Or. pl

Motivering

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Amendement 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Visum 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op de Akte van Toetreding van, 
respectievelijk, Tsjechië, Estland, Cyprus, 
Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, 
Polen, Slovenië en Slowakije, en 
Bulgarije en Roemenië, op grond 
waarvan er geen aanleiding meer is om, 
zodra de overgangsperiodes voorbij zijn, 
lagere landbouwsubsidies toe te kennen 



PE407.776v01-00 4/102 AM\727226NL.doc

NL

aan de landbouwers in de nieuwe 
lidstaten,

Or. pl

Motivering

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Amendement 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bepaalde elementen van het 
steunmechanisme moeten worden 
aangepast, zo blijkt uit ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 van de Raad van 29 
september 2003 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers en houdende wijziging 
van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, 
(EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, 
(EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, 
(EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, 
(EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en 
(EG) nr. 2529/2001. Met name moeten
meer vormen van rechtstreekse steun 
worden ontkoppeld en dient de werking 
van de bedrijfstoeslagregeling te worden 
vereenvoudigd. Hierbij moet in 
aanmerking worden genomen dat 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 sinds haar 
inwerkingtreding grondig is gewijzigd. Om 

(1) Bepaalde elementen van het 
steunmechanisme moeten worden 
aangepast, zo blijkt uit ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 van de Raad van 29 
september 2003 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers en houdende wijziging 
van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, 
(EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, 
(EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, 
(EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, 
(EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en 
(EG) nr. 2529/2001. Met name zouden
meer vormen van rechtstreekse steun 
kunnen worden ontkoppeld en zou de 
werking van de bedrijfstoeslagregeling 
kunnen worden vereenvoudigd. Hierbij 
moet in aanmerking worden genomen dat 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 sinds haar 
inwerkingtreding grondig is gewijzigd. Om 
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deze redenen en omwille van de 
duidelijkheid moet deze verordening 
worden ingetrokken en worden vervangen 
door een nieuwe verordening.

deze redenen en omwille van de 
duidelijkheid moet deze verordening 
worden ingetrokken en worden vervangen 
door een nieuwe verordening.

Or. es

Amendement 136
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De realiteit heeft uitgewezen dat 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid
heeft gefaald en dat er een 
landbouwbeleid moet komen dat stoelt op 
het recht op voedselsoevereiniteit en –
zekerheid en als belangrijkste leidraden 
heeft de steun aan de landbouwers die 
produceren, het beperken van het 
productivisme dat tot concentratie van 
eigendom in handen van grote bedrijven 
leidt, regionale productieconcentratie, 
uitsluiting van bepaalde regio’s van de 
productie en het steeds sneller verdwijnen 
van kleine en middelgrote 
landbouwbedrijven; een halt toeroepen 
aan de teloorgang van het platteland en 
de verwoestijning van talrijke regio’s; 
bestrijding van de instabiliteit van 
bedrijfstakken als gevolg van 
consumptieschommelingen, om de 
verstikking van de landbouweconomie 
van derde landen waar de landbouw en de 
landbouwactiviteiten essentiële 
onderdelen van de economie vormen, te 
beperken.

Or. pt
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Motivering

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendement 137
Willem Schuth

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De vermindering van de 
bureaucratie in de landbouwsector moet 
worden bewerkstelligd door middel van 
transparante, eenvoudigere en minder 
omslachtige voorschriften. Alleen als de 
kosten en de beheersuitgaven lager 
worden, kan het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid ertoe bijdragen dat 
landbouwbedrijven concurrerend kunnen 
zijn op geglobaliseerde markten.

Or. de

Amendement 138
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De opeenvolgende hervormingen 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, gekoppeld aan de 
geleidelijke openstelling van de markten, 
de verzwakking van de 
marktreguleringsmechanismen voor 
landbouwproducten en aan de opname 
van de landbouw in de 
Wereldhandelsorganisatie, en niet te 
vergeten de invoering van de van de 
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landbouwproductie losgekoppelde 
bedrijfstoeslagregeling, hebben vele 
kleine en middelgrote landbouwers ertoe 
gebracht hun bedrijven te sluiten en het 
platteland te verlaten, waardoor de 
landbouwmarkten nog instabieler zijn 
geworden en de verschillen tussen 
culturen, landbouwers en landen nog 
verder zijn toegenomen.

Or. pt

Motivering

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendement 139
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) De recente crisis als gevolg van 
de stijging van levensmiddelenprijzen 
toont aan dat de landbouw moet worden 
gezien als een sector van fundamenteel 
strategisch belang om de voedselzekerhied 
en –soevereiniteit van elk land te 
garanderen en dat landbouw niet langer 
geofferd mag worden op het altaar van 
onderhandelingen over diensten en 
technologieën in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie: dat is immers 
alleen maar in het belang van 
economische en financiële concerns en 
grote importeurs.

Or. pt
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Motivering

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendement 140
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) De situatie van het 
platteland toont aan dat het noodzakelijk 
is de productiefunctie van het land en de 
landbouwer in stand te houden en deze 
laatste de vrijheid te laten om te kiezen 
voor wat het best past bij de agro-
ecologische omstandigheden van zijn 
bedrijf, met inbegrip van alle landbouw-
en veeteeltactiviteiten, en niet alleen voor 
de activiteiten waarvoor in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid
historische rechten zijn opgebouwd.

Or. pt

Motivering

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendement 141
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 sexies) De situatie waarin de 
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landbouwers verkeren, en met name de 
kleine en middelgrote bedrijven en de 
familiebedrijven in de landbouw, vergt 
handhaving van de productiesteun, maar 
met de verplichting agrarische activiteiten 
uit te oefenen en de productie in stand te 
houden in de gebieden waarvoor de steun 
wordt verleend, om een einde te maken 
aan de onrechtvaardigheden in het 
huidige stelsel, waarin bepaalde telers en 
kleine landbouwers weinig of niets 
ontvangen.

Or. pt

Motivering

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendement 142
Ioannis Gklavakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Op grond van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 wordt een verlaging of 
uitsluiting toegepast van de rechtstreekse 
steun aan landbouwers die niet voldoen aan 
bepaalde voorschriften op het gebied van 
volksgezondheid, gezondheid van dieren 
en planten, milieu en dierenwelzijn. Deze 
“randvoorwaarden” maken integraal deel 
uit van de communautaire steunverlening 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
dienen derhalve te worden behouden. Een 
aantal voorschriften op het gebied van de 
randvoorwaarden blijkt echter onvoldoende 
betrekking te hebben op de 
landbouwactiviteiten of de landbouwgrond, 
of gaat veeleer de nationale autoriteiten aan 

(2) Op grond van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 wordt een verlaging of 
uitsluiting toegepast van de rechtstreekse 
steun aan landbouwers die niet voldoen aan 
bepaalde voorschriften op het gebied van 
volksgezondheid, gezondheid van dieren 
en planten, milieu en dierenwelzijn. Deze 
“randvoorwaarden” maken integraal deel 
uit van de communautaire steunverlening 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
dienen derhalve te worden behouden. Een 
aantal voorschriften op het gebied van de 
randvoorwaarden blijkt echter onvoldoende 
betrekking te hebben op de 
landbouwactiviteiten of de landbouwgrond, 
of gaat veeleer de nationale autoriteiten aan 
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dan de landbouwers. Daarom dient het 
toepassingsgebied van de randvoorwaarden 
te worden aangepast.

dan de landbouwers. Daarom dienen het 
toepassingsgebied van de randvoorwaarden 
en de genoemde  voorschriften nader te 
worden gedefinieerd, waarbij echter 
rekening moet worden gehouden met de 
specifieke kenmerken en de structuur van 
de landbouwbedrijven in de lidstaten.

Or. el

Motivering

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Amendement 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Op grond van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 wordt een verlaging of 
uitsluiting toegepast van de rechtstreekse 
steun aan landbouwers die niet voldoen aan 
bepaalde voorschriften op het gebied van 
volksgezondheid, gezondheid van dieren 
en planten, milieu en dierenwelzijn. Deze 
“randvoorwaarden” maken integraal deel 
uit van de communautaire steunverlening 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
dienen derhalve te worden behouden. Een 
aantal voorschriften op het gebied van de 
randvoorwaarden blijkt echter onvoldoende 
betrekking te hebben op de 
landbouwactiviteiten of de landbouwgrond, 
of gaat veeleer de nationale autoriteiten aan 
dan de landbouwers. Daarom dient het 
toepassingsgebied van de randvoorwaarden 
te worden aangepast.

(2) Op grond van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 wordt een verlaging of 
uitsluiting toegepast van de rechtstreekse 
steun aan landbouwers die niet voldoen aan 
bepaalde voorschriften op het gebied van 
volksgezondheid, gezondheid van dieren 
en planten, milieu en dierenwelzijn. Deze 
“randvoorwaarden” maken integraal deel 
uit van de communautaire steunverlening 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
dienen derhalve te worden behouden. Een 
aantal voorschriften op het gebied van de 
randvoorwaarden blijkt echter onvoldoende 
betrekking te hebben op de 
landbouwactiviteiten of de landbouwgrond, 
of gaat veeleer de nationale autoriteiten aan 
dan de landbouwers. Daarom dient het 
toepassingsgebied van de randvoorwaarden 
te worden aangepast. Wanneer voor de 
voor de randvoorwaarden relevante 
artikelen van het “Hygiënepakket” in 
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bijlage II worden opgenomen, mag dat 
niet tot bijkomende controles leiden. 
1 Verordening (EG) nr. 852/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 
30.4.2004, blz. 1), Verordening (EG) nr. 853/2004 
van het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 houdende vaststelling van specifieke 
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 
55), Verordening (EG) Nr. 183/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 januari 
2005 tot vaststelling van voorschriften voor 
diervoederhygiëne (PB L 35 van 8.2.2005, blz. 1).

Or. de

Motivering

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Amendement 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Er moet voortdurend worden 
gestreefd naar vereenvoudiging, 
verbetering en harmonisatie van het 
stelsel van randvoorwaarden. De 
Commissie dient derhalve om de twee jaar 
verslag uit te brengen over de toepassing 
van het stelsel van randvoorwaarden.

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Amendement 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Minder administratieve lasten, 
geharmoniseerde en, ook binnen de 
Europese instellingen, gecombineerde 
controles en tijdige uitbetaling zouden 
over het algemeen de steun onder 
landbouwers voor het stelsel van 
randvoorwaarden vergroten en zo de 
doeltreffendheid van het beleid verhogen.

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendement 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) Teneinde de lasten voor de 
landbouwers te beperken, moeten de 
lidstaten en de Europese instellingen 
worden aangemoedigd het aantal 
controles ter plaatse en het aantal 
controle-instanties zo laag mogelijk te 
houden zonder afbreuk te doen aan het 
bepaalde in Verordening (EG) nr. 
796/2004 van de Commissie van 21 april 
2004 houdende uitvoeringsbepalingen 
inzake de randvoorwaarden, de modulatie 
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en het geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem waarin is voorzien bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de 
Raad1. De lidstaten moet daarom worden 
toegestaan om minimale controles op het 
niveau van de uitbetalende instantie te 
realiseren. Voorts moeten de lidstaten en 
de Europese instellingen worden 
aangemoedigd aanvullende maatregelen 
te treffen om het aantal personen dat de 
controles uitvoert te verminderen, ervoor 
te zorgen dat zij goed zijn opgeleid en de 
tijd dat een controle ter plaatse in een 
specifiek bedrijf mag worden uitgevoerd 
tot maximaal één dag te beperken. De 
Commissie moet de lidstaten bijstaan bij 
het voldoen aan de eisen voor 
geïntegreerde steekproefselecties. 
Steekproefselecties voor controles ter 
plaatse moeten onafhankelijk van 
specifieke minimale controlepercentages 
waarin is voorzien in de speciale 
wetgeving in het kader van het stelsel van 
randvoorwaarden, worden uitgevoerd .
________

1 PB L 141 van 30.4.2004, blz. 18. 

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendement 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) De lidstaten moeten erop 
toezien dat landbouwers niet dubbel 
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worden gestraft (vermindering of 
uitsluiting van betalingen plus een boete 
wegens niet-naleving van de nationale 
wetgeving in kwestie) voor hetzelfde geval 
van niet-naleving.

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendement 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om te vermijden dat landbouwgrond 
wordt opgegeven en te waarborgen dat 
deze grond in goede landbouw- en 
milieuconditie wordt gehouden, is 
bovendien bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 een communautair kader 
vastgesteld waarbinnen de lidstaten 
normen vaststellen met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van de betrokken 
gebieden, inclusief de bodem- en 
klimaatgesteldheid en de bestaande 
landbouwsystemen (grondgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken) en 
de structuur van de landbouwbedrijven. De 
afschaffing van de verplichte 
braaklegging in het kader van de
bedrijfstoeslagregeling kan in bepaalde 
gevallen nadelige gevolgen hebben voor 
het milieu, met name voor sommige 
landschapselementen. Daarom moeten de 
bestaande communautaire bepalingen 
worden versterkt om, waar nodig, 
duidelijk omschreven 

(3) Om te vermijden dat landbouwgrond 
wordt opgegeven en te waarborgen dat 
deze grond in goede landbouw- en 
milieuconditie wordt gehouden, is 
bovendien bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 een communautair kader 
vastgesteld waarbinnen de lidstaten 
normen vaststellen met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van de betrokken 
gebieden, inclusief de bodem- en 
klimaatgesteldheid en de bestaande 
landbouwsystemen (grondgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken) en 
de structuur van de landbouwbedrijven.
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landschapselementen te beschermen.

Or. de

Motivering

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.

Amendement 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om te vermijden dat landbouwgrond 
wordt opgegeven en te waarborgen dat 
deze grond in goede landbouw- en 
milieuconditie wordt gehouden, is 
bovendien bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 een communautair kader 
vastgesteld waarbinnen de lidstaten 
normen vaststellen met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van de betrokken 
gebieden, inclusief de bodem- en 
klimaatgesteldheid en de bestaande 
landbouwsystemen (grondgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken) en 
de structuur van de landbouwbedrijven. De 
afschaffing van de verplichte braaklegging 
in het kader van de bedrijfstoeslagregeling 
kan in bepaalde gevallen nadelige gevolgen 
hebben voor het milieu, met name voor 
sommige landschapselementen. Daarom 
moeten de bestaande communautaire 
bepalingen worden versterkt om, waar 
nodig, duidelijk omschreven 
landschapselementen te beschermen.

(3) Om te vermijden dat landbouwgrond 
wordt opgegeven en te waarborgen dat 
deze grond in goede landbouw- en 
milieuconditie wordt gehouden, is 
bovendien bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 een communautair kader 
vastgesteld waarbinnen de lidstaten 
normen vaststellen met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van de betrokken 
gebieden, inclusief de bodem- en 
klimaatgesteldheid en de bestaande 
landbouwsystemen (grondgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken) en 
de structuur van de landbouwbedrijven. De 
afschaffing van de verplichte braaklegging 
in het kader van de bedrijfstoeslagregeling 
kan in bepaalde gevallen nadelige gevolgen 
hebben voor het milieu, met name voor de 
gewone biodiversiteit, sommige 
landschapselementen en de gronden langs 
waterlopen. Daarom moeten de bestaande 
communautaire bepalingen worden 
versterkt om, waar nodig, de biodiversiteit 
en duidelijk omschreven 
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landschapselementen te beschermen.

Or. fr

Amendement 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het tot nu toe toegepaste 
financieringsstelsel van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid biedt 
te weinig steun aan familiebedrijven, 
hetgeen leidt tot het opgeven van 
landbouwgronden – met name in regio’s 
waar de omstandigheden weinig gunstig 
zijn voor het bedrijven van landbouw – en 
tot ontvolking van het platteland, met alle 
sociale, economische en milieugevolgen 
die daaruit voortvloeien.  Daarom moeten 
ook de criteria voor bedrijfsfinanciering 
grondig worden herzien.

Or. pl

Motivering

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.
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Amendement 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In bepaalde gebieden wordt het steeds 
problematischer de watervoorraden voor 
landbouwactiviteiten te beschermen en te 
beheren. Om verontreiniging en 
afspoeling van water te voorkomen en het 
watergebruik te beheren, dient daarom 
tevens te worden voorzien in versterking 
van het bestaande communautaire kader 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie.

Schrappen

Or. de

Amendement 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In bepaalde gebieden wordt het steeds 
problematischer de watervoorraden voor 
landbouwactiviteiten te beschermen en te 
beheren. Om verontreiniging en afspoeling 
van water te voorkomen en het 
watergebruik te beheren, dient daarom 
tevens te worden voorzien in versterking 
van het bestaande communautaire kader 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie.

(4) In bepaalde gebieden wordt het steeds 
problematischer de watervoorraden voor 
landbouwactiviteiten te beschermen en te 
beheren. Om verontreiniging en afspoeling 
van water te voorkomen en het 
watergebruik te beheren, dient daarom 
tevens te worden voorzien in versterking 
van het bestaande communautaire kader 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie. Biodiversiteit is ten dele 
het resultaat van landbouwpraktijken. Zij 
moet worden beschouwd als een 
milieudoelstelling van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Om 
de toezegging van de Europese Unie dat 
zij het verlies van biodiversiteit nog vóór 
2010 zal beperken, gestand te doen, 
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moeten er middelen komen om die 
doelstelling te verwezenlijken. Daarom is 
het wenselijk eveneens het bestaande 
communautaire kader te versterken voor 
wat betreft goede landbouw- en 
milieucondities, ten einde de biodiversiteit 
op het hele grondgebied te behouden.

Or. fr

Amendement 153
Willem Schuth

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aangezien het bestaande 
melkquotastelsel op 2015 afloopt en niet 
door andere overheidsregelingen zal 
worden vervangen, moeten de 
voorwaarden worden geschapen om 
ervoor te zorgen dat de melkprijs in de 
Europese Unie na het einde van het 
melkprijsjaar 2014/15 kan afhangen van 
vraag en aanbod op de markt.

Or. de

Amendement 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering van 
duurzame landbouw zijn gericht enerzijds, en 
die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
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anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
(“modulatie”). Dit systeem moet worden 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 5000 euro aan 
betalingen.

anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
(“modulatie”). Dit systeem moet worden 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 10.000 euro
aan betalingen en moeten de nieuwe 
lidstaten van dit systeem worden 
uitgesloten.

Or. pl

Motivering

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.

Amendement 155
Constantin Dumitriu

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
(“modulatie”). Dit systeem moet worden 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 5000 euro 
aan betalingen.

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
(“modulatie”). De geleidelijke modulatie 
moet uitsluitend op basis van 
vrijwilligheid worden toegepast.
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Or. ro

Motivering

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Amendement 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
(“modulatie”). Dit systeem moet worden 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 5000 euro aan 
betalingen.

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen worden verlaagd (“modulatie”). 
Dit systeem moet worden gehandhaafd op 
het huidige peil van 5%, met inbegrip van
de vrijstelling van modulatie voor de eerste 
5000 euro aan betalingen.

Or. en
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Amendement 157
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
(“modulatie”). Dit systeem moet worden 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 5000 euro
aan betalingen.

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
(“modulatie”). Dit systeem moet worden 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 10 000 euro
aan betalingen.

Or. pt

Motivering

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.

Amendement 158
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
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(“modulatie”). Dit systeem moet worden 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 5000 euro
aan betalingen.

(“modulatie”). Dit systeem moet worden 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 10 000 euro
aan betalingen.

Or. de

Motivering

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Amendement 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
(“modulatie”). Dit systeem moet worden 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 5000 euro aan 
betalingen.

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
(“modulatie”). Dit systeem moet worden 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 5000 euro aan 
betalingen, tenzij het de rendabiliteit van 
de landbouwbedrijven van de 
Gemeenschap in gevaar brengt.

Or. es

Motivering

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.
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Amendement 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw moet op het hele 
grondgebied een minimaal aantal 
maatregelen worden genomen ter 
ondersteuning van de eerste GLB-pijler.
De plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
die zijn goedgekeurd in het kader van 
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Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten 
in staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), vormen 
hierop een aanvulling met het oog op 
meer doelgerichte maatregelen en 
inspanningen. Om de lidstaten in staat te 
stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

Or. fr

Amendement 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
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klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 

klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten
die tot nu toe in het kader van het ELFPO 
weinig aandacht hebben besteed aan deze 
nieuwe uitdagingen, in staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
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geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

Or. de

Motivering

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.

Amendement 162
Neil Parish

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
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aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Sommige 
lidstaten hebben reeds 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
ingevoerd waarmee de nieuwe 
uitdagingen het hoofd wordt geboden. Om 
alle lidstaten in staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s ten 
uitvoer te leggen zonder hun lopende 
activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen echter aanvullende financiële 
middelen ter beschikking te worden 
gesteld. De financiële vooruitzichten voor 
de periode 2007-2013 bieden echter geen 
ruimte om het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

Or. en
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Motivering

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Amendement 163
Constantin Dumitriu

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
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haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter helaas geen 
ruimte om het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden kan het dienstig zijn de 
vereiste financiële middelen deels te halen 
uit de opbrengsten van een geleidelijke 
verhoging van de voor de modulatie 
geldende verlagingspercentages, maar 
alleen voor de lidstaten die dat 
mechanisme willen toepassen..

Or. ro

Motivering

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.
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Amendement 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 

(7) De middelen die voortvloeien uit het bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
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een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

Or. es

Amendement 165
Neil Parish

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een groot deel van de 
betalingen worden toegewezen aan een 
erg beperkt aantal grootschalige 
begunstigden. Het moge duidelijk zijn dat 
het voor een efficiënte verwezenlijking 
van de doelstelling van de inkomenssteun 
niet nodig is dat aan alle grootschalige 
begunstigden hetzelfde steunbedrag per 
eenheid wordt toegekend. Grote 
begunstigden hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met 
lagere steunbedragen per eenheid. 
Daarom lijkt het billijk te verwachten dat 

Schrappen
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landbouwers met hoge steunbedragen een 
bijzondere bijdrage leveren tot de 
financiering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
op de nieuwe uitdagingen zijn toegespitst. 
Hiertoe dient een mechanisme te worden 
vastgesteld aan de hand waarvan op de 
hoogste betalingen een forsere verlaging 
wordt toegepast en moeten de daaruit 
voortvloeiende opbrengsten eveneens 
worden gebruikt om de nieuwe 
uitdagingen aan te gaan in het kader van 
de plattelandsontwikkeling. Om een 
evenredige werking van dit mechanisme te 
garanderen, moeten de extra verlagingen 
geleidelijk worden verhoogd naarmate het 
bedrag van de betalingen toeneemt.

Or. en

Motivering

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Amendement 166
Lutz Goepel

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een groot deel van de 
betalingen worden toegewezen aan een erg 
beperkt aantal grootschalige begunstigden. 
Het moge duidelijk zijn dat het voor een 
efficiënte verwezenlijking van de 
doelstelling van de inkomenssteun niet 
nodig is dat aan alle grootschalige 

(8) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een groot deel van de 
betalingen worden toegewezen aan een erg 
beperkt aantal grootschalige begunstigden. 
Afhankelijk van hun bedrijfsstructuur is 
het voor een efficiënte verwezenlijking van 
de doelstelling van de inkomenssteun niet 
nodig dat aan alle grootschalige 
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begunstigden hetzelfde steunbedrag per 
eenheid wordt toegekend. Grote 
begunstigden hebben bovendien een groter 
aanpassingsvermogen en kunnen bijgevolg 
gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Daarom lijkt 
het billijk te verwachten dat landbouwers 
met hoge steunbedragen een bijzondere 
bijdrage leveren tot de financiering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die
op de nieuwe uitdagingen zijn toegespitst. 
Hiertoe dient een mechanisme te worden 
vastgesteld aan de hand waarvan op de 
hoogste betalingen een forsere verlaging 
wordt toegepast en moeten de daaruit 
voortvloeiende opbrengsten eveneens 
worden gebruikt om de nieuwe uitdagingen 
aan te gaan in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. Om een 
evenredige werking van dit mechanisme te 
garanderen, moeten de extra verlagingen
geleidelijk worden verhoogd naarmate het 
bedrag van de betalingen toeneemt.

begunstigden hetzelfde steunbedrag per 
eenheid wordt toegekend. Grote 
begunstigden hebben bovendien een groter 
aanpassingsvermogen en kunnen bijgevolg 
gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Daarom lijkt 
het billijk te verwachten dat landbouwers 
die, met inachtneming van de totale 
loonkosten van het betrokken bedrijf, een 
groot deel van de steun ontvangen, een 
bijzondere bijdrage leveren tot de 
financiering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen 
waarmee onder meer het hoofd wordt 
geboden aan nieuwe uitdagingen, zoals de 
bevordering van kwaliteitsproducten en de 
oprichting van telersverenigingen. Hiertoe 
dient een mechanisme te worden 
vastgesteld aan de hand waarvan op de 
hoogste betalingen een forsere verlaging 
wordt toegepast en moeten de daaruit 
voortvloeiende opbrengsten eveneens 
worden gebruikt om de nieuwe uitdagingen 
aan te gaan in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. Om een 
evenredige werking van dit mechanisme te 
garanderen, moeten de extra verlagingen 
geleidelijk worden verhoogd naarmate het 
bedrag van de betalingen toeneemt.

Or. de

Motivering

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.
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Amendement 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een groot deel van de 
betalingen worden toegewezen aan een erg 
beperkt aantal grootschalige begunstigden.
Het moge duidelijk zijn dat het voor een 
efficiënte verwezenlijking van de 
doelstelling van de inkomenssteun niet 
nodig is dat aan alle grootschalige 
begunstigden hetzelfde steunbedrag per 
eenheid wordt toegekend. Grote 
begunstigden hebben bovendien een groter 
aanpassingsvermogen en kunnen bijgevolg 
gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Daarom lijkt 
het billijk te verwachten dat landbouwers 
met hoge steunbedragen een bijzondere 
bijdrage leveren tot de financiering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
op de nieuwe uitdagingen zijn toegespitst.
Hiertoe dient een mechanisme te worden 
vastgesteld aan de hand waarvan op de 
hoogste betalingen een forsere verlaging 
wordt toegepast en moeten de daaruit 
voortvloeiende opbrengsten eveneens 
worden gebruikt om de nieuwe uitdagingen 
aan te gaan in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. Om een 
evenredige werking van dit mechanisme te 
garanderen, moeten de extra verlagingen 
geleidelijk worden verhoogd naarmate het 
bedrag van de betalingen toeneemt.

(8) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een groot deel van de 
betalingen worden toegewezen aan een erg 
beperkt aantal grootschalige begunstigden.
Het moge duidelijk zijn dat het voor een 
efficiënte verwezenlijking van de 
doelstelling van de inkomenssteun niet 
nodig is dat aan alle grootschalige 
begunstigden hetzelfde steunbedrag per 
eenheid wordt toegekend. Grote 
begunstigden hebben bovendien een groter 
aanpassingsvermogen en kunnen bijgevolg 
gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Daarom lijkt 
het billijk te verwachten dat landbouwers 
met hoge steunbedragen een bijzondere 
bijdrage leveren tot de financiering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
op de nieuwe uitdagingen zijn toegespitst.
Hiertoe dient een mechanisme te worden 
vastgesteld aan de hand waarvan op de 
hoogste betalingen een forsere verlaging 
wordt toegepast en moeten de daaruit 
voortvloeiende opbrengsten eveneens 
worden gebruikt om de inkomens van de 
landbouwers in de regio’s en landen die 
momenteel financieel gediscrimineerd 
worden, te ondersteunen en vervolgens 
om de nieuwe uitdagingen aan te gaan in 
het kader van de plattelandsontwikkeling
Om een evenredige werking van dit 
mechanisme te garanderen, moeten de 
extra verlagingen geleidelijk worden 
verhoogd naarmate het bedrag van de 
betalingen toeneemt. Ook dient het 
maximale steunbedrag te worden 
vastgesteld dat aan een bedrijf kan 
worden toegekend, rekening houdend met 
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het aantal werknemers ervan.

Or. pl

Motivering

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Amendement 168
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een groot deel van de 
betalingen worden toegewezen aan een erg 
beperkt aantal grootschalige begunstigden. 
Het moge duidelijk zijn dat het voor een 
efficiënte verwezenlijking van de 
doelstelling van de inkomenssteun niet 
nodig is dat aan alle grootschalige 
begunstigden hetzelfde steunbedrag per 
eenheid wordt toegekend. Grote 
begunstigden hebben bovendien een groter 
aanpassingsvermogen en kunnen bijgevolg 
gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Daarom lijkt 
het billijk te verwachten dat landbouwers 
met hoge steunbedragen een bijzondere 
bijdrage leveren tot de financiering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
op de nieuwe uitdagingen zijn toegespitst. 
Hiertoe dient een mechanisme te worden 
vastgesteld aan de hand waarvan op de 
hoogste betalingen een forsere verlaging 
wordt toegepast en moeten de daaruit 
voortvloeiende opbrengsten eveneens 

(8) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een groot deel van de 
betalingen worden toegewezen aan een erg 
beperkt aantal grootschalige begunstigden. 
Het moge duidelijk zijn dat het voor een 
efficiënte verwezenlijking van de 
doelstelling van de inkomenssteun niet 
nodig is dat aan alle grootschalige 
begunstigden hetzelfde steunbedrag per 
eenheid wordt toegekend. Grote 
begunstigden hebben bovendien een groter 
aanpassingsvermogen en kunnen bijgevolg 
gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Daarom lijkt 
het billijk te verwachten dat landbouwers 
met hoge steunbedragen een bijzondere 
bijdrage leveren tot de financiering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
op de nieuwe uitdagingen zijn toegespitst. 
Hiertoe dient een mechanisme te worden 
vastgesteld aan de hand waarvan op de 
hoogste betalingen een forsere verlaging 
wordt toegepast en moeten de daaruit 
voortvloeiende opbrengsten eveneens 
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worden gebruikt om de nieuwe uitdagingen 
aan te gaan in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. Om een 
evenredige werking van dit mechanisme te 
garanderen, moeten de extra verlagingen 
geleidelijk worden verhoogd naarmate het 
bedrag van de betalingen toeneemt.

worden gebruikt om de nieuwe uitdagingen 
aan te gaan in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. Om een 
evenredige werking van dit mechanisme te 
garanderen, moeten de extra verlagingen 
geleidelijk worden verhoogd naarmate het 
bedrag van de betalingen toeneemt. 
Omwille van diezelfde evenredigheid moet 
er een bovengrens worden vastgesteld 
voor het steunbedrag dat per bedrijf wordt 
toegekend, dat rond 200 000 euro per 
landbouwer moet liggen, met uitzondering 
van coöperaties. Deze bovengrens moet 
evenwel kunnen variëren naar gelang van 
de werkgelegenheid die met
toeslagrechten wordt gecreëerd.

Or. pt

Motivering

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Amendement 169
Constantin Dumitriu

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een groot deel van de 
betalingen worden toegewezen aan een erg 
beperkt aantal grootschalige begunstigden. 
Het moge duidelijk zijn dat het voor een 
efficiënte verwezenlijking van de 
doelstelling van de inkomenssteun niet 
nodig is dat aan alle grootschalige 
begunstigden hetzelfde steunbedrag per 
eenheid wordt toegekend. Grote 
begunstigden hebben bovendien een groter 
aanpassingsvermogen en kunnen bijgevolg 

(8) Kenmerkend voor de verdeling van de
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een groot deel van de 
betalingen worden toegewezen aan een erg 
beperkt aantal grootschalige begunstigden. 
Het moge duidelijk zijn dat het voor een 
efficiënte verwezenlijking van de 
doelstelling van de inkomenssteun niet 
nodig is dat aan alle grootschalige 
begunstigden hetzelfde steunbedrag per 
eenheid wordt toegekend. Grote 
begunstigden hebben bovendien een groter 
aanpassingsvermogen en kunnen bijgevolg 
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gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Daarom lijkt 
het billijk te verwachten dat landbouwers 
met hoge steunbedragen een bijzondere 
bijdrage leveren tot de financiering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
op de nieuwe uitdagingen zijn toegespitst. 
Hiertoe dient een mechanisme te worden 
vastgesteld aan de hand waarvan op de 
hoogste betalingen een forsere verlaging 
wordt toegepast en moeten de daaruit 
voortvloeiende opbrengsten eveneens 
worden gebruikt om de nieuwe uitdagingen 
aan te gaan in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. Om een 
evenredige werking van dit mechanisme te 
garanderen, moeten de extra verlagingen 
geleidelijk worden verhoogd naarmate het 
bedrag van de betalingen toeneemt.

gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Daarom lijkt 
het billijk te verwachten dat landbouwers 
met hoge steunbedragen een bijzondere 
bijdrage leveren tot de financiering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
op de nieuwe uitdagingen zijn toegespitst. 
Hiertoe dient een mechanisme te worden 
vastgesteld aan de hand waarvan op de 
hoogste betalingen een verlaging wordt 
toegepast en moeten de daaruit 
voortvloeiende opbrengsten eveneens 
worden gebruikt om de nieuwe uitdagingen 
aan te gaan in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. Om een 
evenredige werking van dit mechanisme te 
garanderen, moeten de extra verlagingen 
geleidelijk worden verhoogd naarmate het 
bedrag van de betalingen toeneemt. Dit 
mechanisme moet rekening houden met 
de gevolgen van de verlaging van de 
betalingen voor het 
concurrentievermogen van de betrokken 
landbouwers. De lidstaten moeten het op 
basis van vrijwilligheid kunnen toepassen.

Or. ro

Motivering

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Amendement 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Kenmerkend voor de verdeling van de (8) Kenmerkend voor de verdeling van de 
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rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een groot deel van de 
betalingen worden toegewezen aan een erg 
beperkt aantal grootschalige begunstigden. 
Het moge duidelijk zijn dat het voor een 
efficiënte verwezenlijking van de 
doelstelling van de inkomenssteun niet 
nodig is dat aan alle grootschalige 
begunstigden hetzelfde steunbedrag per 
eenheid wordt toegekend. Grote 
begunstigden hebben bovendien een groter 
aanpassingsvermogen en kunnen bijgevolg 
gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Daarom lijkt 
het billijk te verwachten dat landbouwers 
met hoge steunbedragen een bijzondere 
bijdrage leveren tot de financiering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
op de nieuwe uitdagingen zijn toegespitst. 
Hiertoe dient een mechanisme te worden 
vastgesteld aan de hand waarvan op de 
hoogste betalingen een forsere verlaging 
wordt toegepast en moeten de daaruit 
voortvloeiende opbrengsten eveneens 
worden gebruikt om de nieuwe uitdagingen 
aan te gaan in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. Om een 
evenredige werking van dit mechanisme te 
garanderen, moeten de extra verlagingen 
geleidelijk worden verhoogd naarmate het 
bedrag van de betalingen toeneemt.

rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een groot deel van de 
betalingen worden toegewezen aan een erg 
beperkt aantal grootschalige begunstigden. 
Het moge duidelijk zijn dat het voor een 
efficiënte verwezenlijking van de 
doelstelling van de inkomenssteun niet 
nodig is dat aan alle grootschalige 
begunstigden hetzelfde steunbedrag per 
eenheid wordt toegekend. Grote 
begunstigden hebben bovendien een groter 
aanpassingsvermogen en kunnen bijgevolg 
gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Daarom lijkt 
het billijk te verwachten dat landbouwers 
met hoge steunbedragen een bijzondere 
bijdrage leveren tot de financiering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
op de nieuwe uitdagingen zijn toegespitst. 
Hiertoe dient een mechanisme te worden 
vastgesteld aan de hand waarvan op de 
hoogste betalingen een forsere verlaging 
wordt toegepast en moeten de daaruit 
voortvloeiende opbrengsten eveneens 
worden gebruikt om de nieuwe uitdagingen 
aan te gaan in het kader van de 
plattelandsontwikkeling of in het kader 
van de eerste pijler, om het hoofd te 
bieden aan specifieke situaties. Om een 
evenredige werking van dit mechanisme te 
garanderen, moeten de extra verlagingen 
geleidelijk worden verhoogd naarmate het 
bedrag van de betalingen toeneemt.

Or. es

Amendement 171
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Bovendien moet de lidstaten de 
mogelijkheid worden geboden bijzondere 
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ondersteuning te verlenen om adequaat te 
reageren op de nieuwe uitdagingen die als 
gevolg van de "gezondheidscontrole van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid" 
("Health Check") kunnen ontstaan.

Or. de

Amendement 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De bijzondere geografische ligging, het 
insulaire karakter, de geringe oppervlakte, 
het bergachtige reliëf en het klimaat leggen 
de landbouw in de ultraperifere gebieden 
extra lasten op. Om deze lasten en 
beperkingen te milderen, lijkt het dienstig 
om landbouwers in de ultraperifere 
gebieden vrij te stellen van de verplichte 
verlaging via de modulatie.

(9) De bijzondere geografische ligging, het 
insulaire karakter, de geringe oppervlakte, 
het bergachtige reliëf en het klimaat leggen 
de landbouw in de ultraperifere gebieden 
extra lasten op. Om deze lasten en 
beperkingen te milderen, lijkt het dienstig 
om de landbouwers de verplichting op te 
leggen modulatie toe te passen indien het 
subsidiebedrag meer dan 50 000 euro 
bedraagt en dus aanzienlijk hoger dan in 
de andere regio’s.

Or. pl

Motivering

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.
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Amendement 173
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Nu de percentages voor de 
verplichte modulatie omhoog gaan, heeft 
het stelsel van vrijwillige modulatie geen 
zin meer en moet Verordening (EG) nr. 
378/2007 van de Raad van 27 maart 2007 
houdende voorschriften voor een 
vrijwillige modulatie van de rechtstreekse 
betalingen1 worden ingetrokken. 
__________________
1 PB L 95 van 5.4.2007, blz. 1.

Or. pt

Amendement 174
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Lidstaten die voor vrijwillige 
modulatie hebben geopteerd, moeten de 
verhoogde percentages voor de verplichte 
modulatie in aanmerking nemen. 
Verordening (EG) nr. 378/2007 van de 
Raad van 27 maart 2007 houdende 
voorschriften voor een vrijwillige 
modulatie van de rechtstreekse betalingen 
waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 
tot vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening in het kader 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers voorziet, dient 

Schrappen
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overeenkomstig te worden gewijzigd.

Or. pt

Amendement 175
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 vastgestelde verlaging van vijf 
procentpunten in het kader van de 
modulatie moeten op basis van objectieve 
criteria worden toegewezen aan de 
lidstaten. Het is evenwel dienstig te 
bepalen dat een zeker percentage van de 
bedragen in de lidstaat blijft waar deze 
bedragen zijn gegenereerd. Met het oog 
op de structurele aanpassingen ten 
gevolge van de afschaffing van de 
interventie voor rogge is het dienstig om 
voor bepaalde rogge producerende regio's 
te voorzien in specifieke maatregelen die 
met een deel van de door de modulatie 
gegenereerde bedragen worden 
gefinancierd. De bedragen die afkomstig 
zijn uit de toepassing van aanvullende 
verlagingen in het kader van de 
modulatie, moeten evenwel ter 
beschikking worden gesteld van de 
lidstaten waar deze bedragen zijn 
gegenereerd.

(11) De bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 vastgestelde verlaging van vijf 
procentpunten in het kader van de 
modulatie moeten worden aangewend 
voor het instellen van een fonds en 
vervolgens onder de lidstaten worden 
verdeeld op grond van objectieve criteria, 
zoals landbouwareaal, werkgelegenheid 
en BBP per inwoner.

Or. pt

Motivering

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.
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Amendement 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de bij Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 vastgestelde verlaging van 
vijf procentpunten in het kader van de 
modulatie moeten op basis van objectieve 
criteria worden toegewezen aan de 
lidstaten. Het is evenwel dienstig te 
bepalen dat een zeker percentage van de 
bedragen in de lidstaat blijft waar deze 
bedragen zijn gegenereerd. Met het oog op 
de structurele aanpassingen ten gevolge 
van de afschaffing van de interventie voor 
rogge is het dienstig om voor bepaalde 
rogge producerende regio's te voorzien in 
specifieke maatregelen die met een deel 
van de door de modulatie gegenereerde 
bedragen worden gefinancierd. De 
bedragen die afkomstig zijn uit de 
toepassing van aanvullende verlagingen 
in het kader van de modulatie, moeten 
evenwel ter beschikking worden gesteld 
van de lidstaten waar deze bedragen zijn 
gegenereerd.

(11) De bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van alle verlagingen van 
rechtstreekse betalingen moeten op basis 
van objectieve criteria worden toegewezen 
aan de lidstaten, waarbij erop moet worden 
toegezien dat het subsidiepeil tussen de 
staten en regio’s gelijk wordt getrokken. 
Het is evenwel dienstig te bepalen dat een 
zeker percentage van de bedragen in de 
lidstaat blijft waar deze bedragen zijn 
gegenereerd. Met het oog op de structurele 
aanpassingen ten gevolge van de 
afschaffing van de interventie voor rogge is 
het dienstig om voor bepaalde rogge 
producerende regio's te voorzien in 
specifieke maatregelen die met een deel 
van de door de modulatie gegenereerde 
bedragen worden gefinancierd.

Or. pl

Amendement 177
Lutz Goepel

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De bedragen die voortvloeien uit de (11) De bedragen die voortvloeien uit de 
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toepassing van de bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 vastgestelde verlaging van vijf 
procentpunten in het kader van de 
modulatie moeten op basis van objectieve 
criteria worden toegewezen aan de 
lidstaten. Het is evenwel dienstig te 
bepalen dat een zeker percentage van de 
bedragen in de lidstaat blijft waar de 
besparingen werden gerealiseerd. Met het 
oog op de structurele aanpassingen ten 
gevolge van de afschaffing van de 
interventie voor rogge is het dienstig om 
voor bepaalde rogge producerende regio's 
te voorzien in specifieke maatregelen die 
met een deel van de door de modulatie 
gegenereerde bedragen worden 
gefinancierd. De bedragen die afkomstig 
zijn uit de toepassing van aanvullende 
verlagingen in het kader van de modulatie, 
moeten evenwel ter beschikking worden 
gesteld van de lidstaten waar deze 
bedragen zijn gegenereerd.

toepassing van de bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 vastgestelde verlaging van vijf 
procentpunten in het kader van de 
modulatie moeten op basis van objectieve 
criteria worden toegewezen aan de 
lidstaten. Het is evenwel dienstig te 
bepalen dat een zeker percentage van de 
bedragen in de lidstaat blijft waar de 
besparingen werden gerealiseerd. Met het 
oog op de structurele aanpassingen ten 
gevolge van de afschaffing van de 
interventie voor rogge is het dienstig om 
voor bepaalde rogge producerende regio's 
te voorzien in specifieke maatregelen die 
met een deel van de door de modulatie 
gegenereerde bedragen worden 
gefinancierd. De bedragen die afkomstig 
zijn uit de toepassing van aanvullende 
verlagingen met ten hoogste 4% in het 
kader van de modulatie, moeten evenwel 
ter beschikking worden gesteld van de 
lidstaten waar deze bedragen zijn 
gegenereerd.

Or. de

Motivering

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Amendement 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11)De bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 vastgestelde verlaging van vijf 
procentpunten in het kader van de 
modulatie moeten op basis van objectieve 

(11)De bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 vastgestelde verlaging van vijf 
procentpunten in het kader van de 
modulatie moeten op basis van objectieve 
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criteria worden toegewezen aan de 
lidstaten. Het is evenwel dienstig te 
bepalen dat een zeker percentage van de 
bedragen in de lidstaat blijft waar deze 
bedragen zijn gegenereerd. Met het oog op 
de structurele aanpassingen ten gevolge 
van de afschaffing van de interventie voor 
rogge is het dienstig om voor bepaalde 
rogge producerende regio's te voorzien in 
specifieke maatregelen die met een deel 
van de door de modulatie gegenereerde 
bedragen worden gefinancierd. De 
bedragen die afkomstig zijn uit de 
toepassing van aanvullende verlagingen 
in het kader van de modulatie, moeten 
evenwel ter beschikking worden gesteld 
van de lidstaten waar deze bedragen zijn 
gegenereerd.

criteria worden toegewezen aan de 
lidstaten. Het is evenwel dienstig te 
bepalen dat een zeker percentage van de 
bedragen in de lidstaat blijft waar deze 
bedragen zijn gegenereerd. Met het oog op 
de structurele aanpassingen ten gevolge 
van de afschaffing van de interventie voor 
rogge is het dienstig om voor bepaalde 
rogge producerende regio's te voorzien in 
specifieke maatregelen die met een deel 
van de door de modulatie gegenereerde 
bedragen worden gefinancierd. De 
bedragen die afkomstig zijn uit de 
toepassing van de nieuwe 
modulatiepercentages en van het 
vaststellen van een bovengrens voor de 
steunverlening moeten evenwel ter 
beschikking worden gesteld van de 
lidstaten waar deze bedragen zijn 
gegenereerd.

Or. es

Amendement 179
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om de landbouwers meer 
zekerheid te bieden, moet de modulatie tot 
2013 op het huidige niveau van 5% 
worden gehandhaafd. De reële waarde 
van de bedrijfstoeslagen is als gevolg van 
de inflatie inmiddels al met 12% gedaald.

Or. en
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Amendement 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Toepassing van de modulatie mag er 
niet toe leiden dat het nettobedrag dat aan 
een landbouwer in een nieuwe lidstaat 
wordt betaald, lager ligt dan het aan 
vergelijkbare landbouwers in de andere 
lidstaten betaalde bedrag. Zodra de 
modulatie van toepassing wordt op 
landbouwers in de nieuwe lidstaten, dient 
de toe te passen verlaging derhalve te 
worden beperkt tot het verschil tussen het 
niveau dat onder het mechanisme voor 
geleidelijke integratie gold en het niveau dat 
in de andere lidstaten na toepassing van de 
modulatie werd bereikt. Bovendien mogen 
landbouwers in de nieuwe lidstaten op wie 
de modulatie van toepassing is, niet langer 
in aanmerking komen voor aanvullende 
nationale rechtstreekse betalingen, teneinde 
te voorkomen dat het voor dergelijke 
landbouwers geldende steunniveau dat in 
de andere lidstaten overschrijdt.

Schrappen

Or. pl

Motivering

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Amendement 181
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de landbouwers te helpen zich te (16) Om de landbouwers te helpen zich te 
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voegen naar de normen voor een moderne, 
kwalitatief hoogwaardige landbouw, is het 
noodzakelijk dat de lidstaten een 
omvattend systeem van advisering ten 
behoeve van commerciële 
landbouwbedrijven opzetten. Het 
bedrijfsadviseringssysteem moet de 
landbouwers helpen zich bewuster te 
worden van de materiaalstromen en 
bedrijfsprocessen in relatie tot de normen 
op het gebied van milieu, 
voedselveiligheid, diergezondheid en 
dierenwelzijn, zonder dat op enigerlei 
wijze iets wordt afgedaan aan hun 
verplichting en verantwoordelijkheid om 
die normen in acht te nemen.

voegen naar de normen voor een moderne, 
kwalitatief hoogwaardige landbouw, is het 
noodzakelijk dat de lidstaten een 
omvattend systeem van advisering ten 
behoeve van alle landbouwers opzetten. 
Het bedrijfsadviseringssysteem moet de 
landbouwers helpen efficiënt en 
kosteneffectief te produceren en zich 
bewuster te worden van de 
materiaalstromen en bedrijfsprocessen in 
relatie tot de normen op het gebied van 
milieu, voedselveiligheid, diergezondheid 
en dierenwelzijn, zonder dat op enigerlei 
wijze iets wordt afgedaan aan hun 
verplichting en verantwoordelijkheid om 
die normen in acht te nemen.

Or. en

Amendement 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de landbouwers te helpen zich te 
voegen naar de normen voor een moderne, 
kwalitatief hoogwaardige landbouw, is het 
noodzakelijk dat de lidstaten een 
omvattend systeem van advisering ten 
behoeve van commerciële 
landbouwbedrijven opzetten. Het 
bedrijfsadviseringssysteem moet de 
landbouwers helpen zich bewuster te 
worden van de materiaalstromen en 
bedrijfsprocessen in relatie tot de normen 
op het gebied van milieu, 
voedselveiligheid, diergezondheid en 
dierenwelzijn, zonder dat op enigerlei 
wijze iets wordt afgedaan aan hun 
verplichting en verantwoordelijkheid om 
die normen in acht te nemen.

(16) Om de landbouwers te helpen zich te 
voegen naar de normen voor een moderne, 
kwalitatief hoogwaardige landbouw, is het 
noodzakelijk dat de lidstaten een 
omvattend systeem van advisering 
opzetten. Het bedrijfsadviseringssysteem 
moet de landbouwers helpen zich bewuster 
te worden van de materiaalstromen en 
bedrijfsprocessen in relatie tot de normen 
op het gebied van milieu, 
voedselveiligheid, diergezondheid en 
dierenwelzijn, zonder dat op enigerlei 
wijze iets wordt afgedaan aan hun 
verplichting en verantwoordelijkheid om 
die normen in acht te nemen.
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Or. pl

Motivering

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Amendement 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de landbouwers te helpen zich te 
voegen naar de normen voor een moderne, 
kwalitatief hoogwaardige landbouw, is het 
noodzakelijk dat de lidstaten een 
omvattend systeem van advisering ten 
behoeve van commerciële 
landbouwbedrijven opzetten. Het 
bedrijfsadviseringssysteem moet de 
landbouwers helpen zich bewuster te 
worden van de materiaalstromen en 
bedrijfsprocessen in relatie tot de normen 
op het gebied van milieu, 
voedselveiligheid, diergezondheid en 
dierenwelzijn, zonder dat op enigerlei 
wijze iets wordt afgedaan aan hun 
verplichting en verantwoordelijkheid om 
die normen in acht te nemen.

(16) Om de landbouwers te helpen zich te 
voegen naar de normen voor een moderne, 
kwalitatief hoogwaardige landbouw, is het 
noodzakelijk dat de lidstaten een 
omvattend systeem van advisering ten 
behoeve van commerciële 
landbouwbedrijven opzetten. Het 
bedrijfsadviseringssysteem moet de 
landbouwers helpen zich bewuster te 
worden van de materiaalstromen en 
bedrijfsprocessen in relatie tot de normen 
op het gebied van milieu, biodiversiteit, 
voedselveiligheid, diergezondheid en 
dierenwelzijn, zonder dat op enigerlei 
wijze iets wordt afgedaan aan hun 
verplichting en verantwoordelijkheid om 
die normen in acht te nemen.

Or. fr



PE407.776v01-00 48/102 AM\727226NL.doc

NL

Amendement 184
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Het beheer van kleine bedragen 
kan een zware taak vormen voor de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten. De 
steunregelingen maken geen enkel 
onderscheid tussen landbouwers die 
geringe bedragen ontvangen en 
landbouwers die meer substantiële 
bedragen ontvangen, daar de 
subsidievoorwaarden en de 
administratieve en controlebepalingen 
identiek zijn. Met de invoering van een 
vrijwillige vereenvoudigde steunregeling 
voor landbouwers die bedragen van ten 
hoogste 1 000 euro ontvangen kan dit 
probleem worden voorkomen, door een 
eenmalige betaling van een vast bedrag 
per jaar aan de landbouwers die 
deelnemen aan deze regeling. Aan alle 
landbouwers die een steunbedrag van 
minder dan 1 000 euro ontvangen zou een 
aanvullend bedrag moeten worden 
toegekend zodat zij dat minimumbedrag 
ontvangen. 

Or. pt

Motivering

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.
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Amendement 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het beheer van kleine bedragen vormt 
voor de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten een zware belasting. Met het oog 
op het voorkomen van overdreven 
administratieve lasten is het raadzaam dat 
de lidstaten afzien van de verlening van 
rechtstreekse betalingen indien het bedrag 
van de betaling lager zou liggen dan de 
gemiddelde communautaire steun voor 
één hectare of indien het subsidiabele 
areaal van het bedrijf waarvoor steun 
wordt aangevraagd, minder dan één 
hectare bedraagt. De lidstaten dienen de 
mogelijkheid te krijgen om, rekening 
houdend met de structuurkenmerken van 
hun landbouweconomie, te opteren voor
het eerste, dan wel het tweede criterium.
Voor de bijzondere toeslagrechten die aan 
landbouwers met een zogenaamd "bedrijf 
zonder land" zijn toegewezen, heeft de
toepassing van een op het aantal hectaren 
gebaseerde drempel geen nut. Voor 
dergelijke landbouwers dient derhalve het 
op de gemiddelde steun gebaseerde 
minimumbedrag te gelden.

(19) Het beheer van kleine bedragen vormt 
voor de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten een zware belasting. Met het oog 
op het voorkomen van overdreven 
administratieve lasten is het raadzaam de 
lidstaten toe te staan om een 
minimumdrempel voor de omvang van 
aangevraagde bedragen vast te stellen. De 
lidstaten dienen de mogelijkheid te krijgen 
om criteria te kiezen, rekening houdend 
met de structuurkenmerken van hun 
landbouweconomie. Voor de bijzondere 
toeslagrechten die aan landbouwers met 
een zogenaamd "bedrijf zonder land" zijn 
toegewezen, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde drempel 
geen nut. Voor dergelijke landbouwers 
dient derhalve het op de gemiddelde steun 
gebaseerde minimumbedrag te gelden.

Or. en

Motivering

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.
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Amendement 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het beheer van kleine bedragen 
verzwaart de taak van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Met het oog 
op het voorkomen van overdreven 
administratieve lasten is het raadzaam dat 
de lidstaten afzien van de verlening van 
rechtstreekse betalingen indien het bedrag 
van de betaling lager zou liggen dan de 
gemiddelde communautaire steun voor één 
hectare of indien het subsidiabele areaal 
van het bedrijf waarvoor steun wordt 
aangevraagd, minder dan één hectare 
bedraagt. Voor lidstaten met een 
landbouwbedrijfsstructuur die aanzienlijk 
afwijkt van de gemiddelde structuur in de 
Gemeenschap, dienen specifieke 
bepalingen te worden vastgesteld. De 
lidstaten dienen de mogelijkheid te krijgen 
om, rekening houdend met de 
structuurkenmerken van hun 
landbouweconomie, te opteren voor het 
eerste, dan wel het tweede criterium. Voor 
de bijzondere toeslagrechten die aan 
landbouwers met een zogenaamd "bedrijf 
zonder land" zijn toegewezen, heeft de 
toepassing van een op het aantal hectaren 
gebaseerde drempel geen nut. Voor 
dergelijke landbouwers dient derhalve het 
op de gemiddelde steun gebaseerde 
minimumbedrag te gelden.

(19) Het beheer van kleine bedragen 
verzwaart de taak van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Met het oog 
op het voorkomen van overdreven 
administratieve lasten is het raadzaam dat 
de lidstaten desgewenst kunnen afzien van 
de verlening van rechtstreekse betalingen 
indien het bedrag van de betaling lager zou 
liggen dan de gemiddelde communautaire 
steun voor één hectare of indien het 
subsidiabele areaal van het bedrijf 
waarvoor steun wordt aangevraagd, minder 
dan één hectare bedraagt. Voor lidstaten 
met een landbouwbedrijfsstructuur die 
aanzienlijk afwijkt van de gemiddelde 
structuur in de Gemeenschap, dienen 
specifieke bepalingen te worden 
vastgesteld. De lidstaten dienen de 
mogelijkheid te krijgen om, rekening 
houdend met de structuurkenmerken van 
hun landbouweconomie, te opteren voor 
het eerste, dan wel het tweede criterium. 
Voor de bijzondere toeslagrechten die aan 
landbouwers met een zogenaamd "bedrijf 
zonder land" zijn toegewezen, heeft de 
toepassing van een op het aantal hectaren 
gebaseerde drempel geen nut. Voor 
dergelijke landbouwers dient derhalve het 
op de gemiddelde steun gebaseerde 
minimumbedrag te gelden.

Or. es
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Amendement 187
Ioannis Gklavakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het beheer van kleine bedragen 
verzwaart de taak van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Met het oog 
op het voorkomen van overdreven 
administratieve lasten is het raadzaam dat
de lidstaten afzien van de verlening van 
rechtstreekse betalingen indien het bedrag 
van de betaling lager zou liggen dan de 
gemiddelde communautaire steun voor één 
hectare of indien het subsidiabele areaal 
van het bedrijf waarvoor steun wordt 
aangevraagd, minder dan één hectare 
bedraagt. Voor lidstaten met een 
landbouwbedrijfsstructuur die aanzienlijk 
afwijkt van de gemiddelde structuur in de 
Gemeenschap, dienen specifieke 
bepalingen te worden vastgesteld. De 
lidstaten dienen de mogelijkheid te krijgen 
om, rekening houdend met de 
structuurkenmerken van hun 
landbouweconomie, te opteren voor het 
eerste, dan wel het tweede criterium. Voor 
de bijzondere toeslagrechten die aan 
landbouwers met een zogenaamd "bedrijf 
zonder land" zijn toegewezen, heeft de 
toepassing van een op het aantal hectaren 
gebaseerde drempel geen nut. Voor 
dergelijke landbouwers dient derhalve het 
op de gemiddelde steun gebaseerde 
minimumbedrag te gelden. 

(19) Het beheer van kleine bedragen 
verzwaart de taak van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Met het oog 
op het voorkomen van overdreven 
administratieve lasten moeten de lidstaten 
afzien van de verlening van rechtstreekse 
betalingen indien het bedrag van de 
betaling lager zou liggen dan de 
gemiddelde communautaire steun voor één 
hectare of indien het subsidiabele areaal 
van het bedrijf waarvoor steun wordt 
aangevraagd, minder dan één hectare 
bedraagt. Voor lidstaten met een 
landbouwbedrijfsstructuur die aanzienlijk 
afwijkt van de gemiddelde structuur in de 
Gemeenschap, dienen specifieke 
bepalingen te worden vastgesteld. De 
lidstaten dienen de mogelijkheid te krijgen 
om, rekening houdend met de 
structuurkenmerken van hun 
landbouweconomie, te opteren voor het 
eerste, dan wel het tweede criterium. Voor 
de bijzondere toeslagrechten die aan 
landbouwers met een zogenaamd "bedrijf 
zonder land" zijn toegewezen, heeft de 
toepassing van een op het aantal hectaren 
gebaseerde drempel geen nut. Voor 
dergelijke landbouwers dient derhalve het 
op de gemiddelde steun gebaseerde 
minimumbedrag te gelden. 

Or. el

Motivering

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.



PE407.776v01-00 52/102 AM\727226NL.doc

NL

Amendement 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Uit de ervaring met de toepassing van 
de bedrijfstoeslagregeling is gebleken dat 
de ontkoppelde inkomenssteun in 
sommige gevallen werd toegewezen aan 
andere begunstigden dan natuurlijke 
personen, wier zakelijk doel niet of 
nauwelijks gericht is op de uitoefening 
van een landbouwactiviteit. Om de 
verlening van landbouwinkomenssteun 
aan dergelijke ondernemingen of 
bedrijven te voorkomen en om ervoor te 
zorgen dat de communautaire steun 
volledig wordt gebruikt om de 
landbouwgemeenschap een redelijke 
levensstandaard te garanderen, moeten 
lidstaten waar dergelijke toewijzingen 
plaatsvinden, de bevoegdheid krijgen om 
af te zien van de op deze verordening 
gebaseerde verlening van rechtstreekse 
betalingen aan dit soort ondernemingen.

Schrappen

Or. es

Amendement 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Uit de ervaring met de toepassing van 
de bedrijfstoeslagregeling is gebleken dat 
de ontkoppelde inkomenssteun in sommige 
gevallen werd toegewezen aan andere 

(20) Uit de ervaring met de toepassing van 
de bedrijfstoeslagregeling is gebleken dat 
de ontkoppelde inkomenssteun in sommige 
gevallen werd toegewezen aan andere 
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begunstigden dan natuurlijke personen, 
wier zakelijk doel niet of nauwelijks 
gericht is op de uitoefening van een 
landbouwactiviteit. Om de verlening van 
landbouwinkomenssteun aan dergelijke 
ondernemingen of bedrijven te voorkomen 
en om ervoor te zorgen dat de 
communautaire steun volledig wordt 
gebruikt om de landbouwgemeenschap een 
redelijke levensstandaard te garanderen, 
moeten lidstaten waar dergelijke 
toewijzingen plaatsvinden, de bevoegdheid 
krijgen om af te zien van de op deze 
verordening gebaseerde verlening van 
rechtstreekse betalingen aan dit soort 
ondernemingen.

begunstigden dan natuurlijke personen, 
wier zakelijk doel niet of nauwelijks 
gericht is op de uitoefening van een 
landbouwactiviteit. Om de verlening van 
landbouwinkomenssteun aan dergelijke 
ondernemingen of bedrijven te voorkomen 
en om ervoor te zorgen dat de 
communautaire steun volledig wordt 
gebruikt om de landbouwgemeenschap een 
redelijke levensstandaard te garanderen, is 
het dienstig criteria vast te stellen die het 
mogelijk maken om af te zien van de
verlening van rechtstreekse betalingen aan 
dit soort ondernemingen op het niveau van 
de Unie.

Or. pl

Motivering

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Amendement 190
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De bevoegde nationale autoriteiten 
dienen de betalingen waarin de 
communautaire steunregelingen voorzien, 
binnen een voorgeschreven termijn 
volledig aan de begunstigden uit te keren 
onder voorbehoud van de verlagingen 
waarin deze verordening voorziet. Met het 
oog op een flexibeler beheer van de 
rechtstreekse betalingen dienen de lidstaten 
de mogelijkheid te krijgen om de 

(21) De bevoegde nationale autoriteiten 
dienen de betalingen waarin de 
communautaire steunregelingen voorzien, 
binnen een voorgeschreven termijn 
volledig aan de begunstigden uit te keren 
onder voorbehoud van de verlagingen 
waarin deze verordening voorziet. Met het 
oog op een flexibeler beheer van de 
rechtstreekse betalingen dienen de lidstaten 
de mogelijkheid te krijgen om de 
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rechtstreekse betalingen in twee tranches 
per jaar te verrichten.

rechtstreekse betalingen in twee tranches 
per jaar te verrichten en, naar gelang van 
de behoeften van de sector, een zekere 
flexibiliteit te betrachten bij de vaststelling 
van de betalingstermijnen.

Or. en

Amendement 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De rechtstreekse inkomenssteun 
waarin de steunregelingen in het kader van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
voorzien, heeft vooral tot doel de 
landbouwgemeenschap een redelijke 
levensstandaard te verzekeren. Dit doel 
hangt nauw samen met de instandhouding 
van plattelandsgebieden. Om een 
verkeerde besteding van communautaire 
middelen te voorkomen, mogen geen 
steunbetalingen worden gedaan aan 
landbouwers die de voorwaarden voor het 
verkrijgen van die betalingen kunstmatig 
hebben gecreëerd.

(22) De rechtstreekse inkomenssteun 
waarin de steunregelingen in het kader van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
voorzien, heeft vooral tot doel de 
landbouwgemeenschap een redelijke 
levensstandaard te verzekeren. Dit doel 
hangt nauw samen met de instandhouding 
van plattelandsgebieden. Daarom dienen
in de eerste plaats de familiebedrijven te 
worden ondersteund.

Or. pl

Motivering

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.
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Amendement 192
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te 
halen, moeten de communautaire 
steunregelingen aan veranderende 
ontwikkelingen kunnen worden 
aangepast, zo nodig op korte termijn. De 
begunstigden kunnen er bijgevolg niet op 
vertrouwen dat de steunvoorwaarden 
ongewijzigd blijven, en dienen voorbereid 
te zijn op een mogelijke herziening van de 
regelingen, met name in het licht van 
economische ontwikkelingen of de 
begrotingssituatie.

Schrappen

Or. en

Amendement 193
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te 
halen, moeten de communautaire 
steunregelingen aan veranderende 
ontwikkelingen kunnen worden aangepast, 
zo nodig op korte termijn. De begunstigden 
kunnen er bijgevolg niet op vertrouwen dat 
de steunvoorwaarden ongewijzigd blijven, 
en dienen voorbereid te zijn op een 
mogelijke herziening van de regelingen, 
met name in het licht van economische 
ontwikkelingen of de begrotingssituatie.

(23) Om de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te 
halen, moeten de communautaire 
steunregelingen aan veranderende 
ontwikkelingen kunnen worden aangepast, 
zo nodig op korte termijn. De begunstigden 
kunnen er bijgevolg niet op vertrouwen dat 
de steunvoorwaarden ongewijzigd blijven, 
en dienen voorbereid te zijn op een 
mogelijke herziening van de regelingen, 
met name in het licht van economische 
ontwikkelingen of de begrotingssituatie. 
De basisbeginselen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid als 
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neergelegd in het Verdrag moeten echter 
worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 194
Constantin Dumitriu

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te 
halen, moeten de communautaire 
steunregelingen aan veranderende 
ontwikkelingen kunnen worden aangepast, 
zo nodig op korte termijn. De 
begunstigden kunnen er bijgevolg niet op 
vertrouwen dat de steunvoorwaarden 
ongewijzigd blijven, en dienen voorbereid 
te zijn op een mogelijke herziening van de 
regelingen, met name in het licht van 
economische ontwikkelingen of de 
begrotingssituatie.

(23) Om de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te 
halen, moeten de communautaire 
steunregelingen aan veranderende 
ontwikkelingen kunnen worden aangepast. 
De begunstigden kunnen er bijgevolg niet 
op vertrouwen dat de steunvoorwaarden 
ongewijzigd blijven, en dienen voorbereid 
te zijn op een mogelijke herziening van de 
regelingen, met name in het licht van 
economische ontwikkelingen of de 
begrotingssituatie. Zij moeten echter over 
redelijke termijnen beschikken om zich 
aan de nieuwe omstandigheden aan te 
passen.

Or. ro

Motivering

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.
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Amendement 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De eerste pijler van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid moet 
in de toekomst behouden blijven om de 
sleutelrol van de boer als drijvende kracht 
in de economie van een groot aantal 
plattelandsgebieden, hoeder van het 
landschap en waarborg voor de hoge 
voedselveiligheidsnormen van de 
Europese Unie te garanderen.

Or. es

Motivering

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Amendement 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De verplichte braaklegging van 
bouwland had oorspronkelijk tot doel het 
aanbod te beheersen. Dit instrument is als 
gevolg van marktontwikkelingen in de 
sector akkerbouwgewassen en de invoering 
van ontkoppelde steun echter overbodig 
geworden en moet worden afgeschaft. De 
overeenkomstig artikel 53 en 63, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 
vastgestelde braakleggingstoeslagrechten 
moeten daarom worden geactiveerd op 
hectaren die voldoen aan de 

(27) De verplichte braaklegging van 
bouwland had oorspronkelijk tot doel het 
aanbod te beheersen. Dit instrument is als 
gevolg van marktontwikkelingen in de 
sector akkerbouwgewassen en de invoering 
van ontkoppelde steun echter overbodig 
geworden en moet worden afgeschaft. De 
overeenkomstig artikel 53 en 63, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 
vastgestelde braakleggingstoeslagrechten 
moeten daarom ten dele worden 
geactiveerd op hectaren die voldoen aan de 
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subsidiabiliteitsvoorwaarden die voor elk 
ander toeslagrecht gelden.

subsidiabiliteitsvoorwaarden die voor elk 
ander toeslagrecht gelden. Het verlies aan 
milieuvoordelen van braaklegging moet 
worden gecompenseerd door de invoering 
van nieuwe voorzieningen, met name op 
het gebied van de biodiversiteit. De 
resterende braakleggingstoeslagrechten 
moeten worden gebruikt voor de 
verplichte instandhouding van een 
biodiversiteitsareaal, middels de invoering 
van een biodiversiteitstoeslag.

Or. fr

Amendement 197
Neil Parish

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De verplichte braaklegging van 
bouwland had oorspronkelijk tot doel het 
aanbod te beheersen. Dit instrument is als 
gevolg van marktontwikkelingen in de 
sector akkerbouwgewassen en de invoering 
van ontkoppelde steun echter overbodig 
geworden en moet worden afgeschaft. De 
overeenkomstig artikel 53 en 63, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 
vastgestelde braakleggingstoeslagrechten 
moeten daarom worden geactiveerd op 
hectaren die voldoen aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden die voor elk 
ander toeslagrecht gelden.

(27) De verplichte braaklegging van 
bouwland had oorspronkelijk tot doel het 
aanbod te beheersen. Dit instrument is als 
gevolg van marktontwikkelingen in de 
sector akkerbouwgewassen en de invoering 
van ontkoppelde steun echter overbodig 
geworden en moet worden afgeschaft. De 
overeenkomstig artikel 53 en 63, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 
vastgestelde braakleggingstoeslagrechten 
moeten daarom normale toeslagrechten 
worden.

Or. en

Motivering

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Amendement 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Niet alleen werd voordien gekoppelde 
marktsteun in de bedrijfstoeslagregeling 
opgenomen, maar ook werd het bedrag 
van de toeslagrechten in lidstaten die 
kozen voor de uitvoering van het 
historische model, gebaseerd op het 
individuele niveau van in het verleden 
verleende steun. Nu de 
bedrijfstoeslagregeling reeds enige jaren 
van toepassing is en meer sectoren omvat, 
wordt het steeds moeilijker om de 
legitimiteit van aanzienlijke individuele 
verschillen in het steunniveau, die slechts 
gebaseerd zijn op in het verleden 
verleende steun, te rechtvaardigen. 
Daarom moeten de lidstaten die hebben 
gekozen voor de toepassing van het 
historische model, de mogelijkheid krijgen 
om onder bepaalde voorwaarden en met 
inachtneming van de algemene beginselen 
van de Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de toegewezen 
toeslagrechten in die zin te herzien dat de 
betrokken eenheidsbedragen dichter bij 
elkaar komen te liggen. De lidstaten 
kunnen bij de vaststelling van dichter bij 
elkaar liggende bedragen rekening houden 
met de specifieke kenmerken van 
geografische gebieden. Met het oog op het 
gelijktrekken van de toeslagrechten moet 
worden voorzien in een adequate 
overgangsperiode en een beperkte 
verlagingsmarge, teneinde de landbouwers 
in de gelegenheid te stellen zich op een 
redelijke wijze aan de veranderende 
steunniveaus aan te passen.

(28) De lidstaten die hebben gekozen voor 
de toepassing van het historische model, 
moeten de mogelijkheid krijgen om onder 
bepaalde voorwaarden en met 
inachtneming van de algemene beginselen 
van de Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de toegewezen 
toeslagrechten in die zin te herzien dat de 
betrokken eenheidsbedragen dichter bij 
elkaar komen te liggen. De lidstaten 
kunnen bij de vaststelling van dichter bij 
elkaar liggende bedragen rekening houden 
met de specifieke kenmerken van 
geografische gebieden. Met het oog op het 
gelijktrekken van de toeslagrechten moet 
worden voorzien in een adequate 
overgangsperiode, in een door elke lidstaat 
te bepalen tempo, en een beperkte 
verlagingsmarge, teneinde de landbouwers 
in de gelegenheid te stellen zich op een 
redelijke wijze aan de veranderende 
steunniveaus aan te passen.

Or. es
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Amendement 199
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Niet alleen werd voordien gekoppelde 
marktsteun in de bedrijfstoeslagregeling 
opgenomen, maar ook werd het bedrag van 
de toeslagrechten in lidstaten die kozen 
voor de uitvoering van het historische 
model, gebaseerd op het individuele niveau 
van in het verleden verleende steun. Nu de 
bedrijfstoeslagregeling reeds enige jaren 
van toepassing is en meer sectoren omvat, 
wordt het steeds moeilijker om de 
legitimiteit van aanzienlijke individuele 
verschillen in het steunniveau, die slechts 
gebaseerd zijn op in het verleden verleende 
steun, te rechtvaardigen. Daarom moeten 
de lidstaten die hebben gekozen voor de 
toepassing van het historische model, de 
mogelijkheid krijgen om onder bepaalde 
voorwaarden en met inachtneming van de 
algemene beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de toegewezen 
toeslagrechten in die zin te herzien dat de 
betrokken eenheidsbedragen dichter bij 
elkaar komen te liggen. De lidstaten 
kunnen bij de vaststelling van dichter bij 
elkaar liggende bedragen rekening 
houden met de specifieke kenmerken van 
geografische gebieden. Met het oog op het 
gelijktrekken van de toeslagrechten moet 
worden voorzien in een adequate 
overgangsperiode en een beperkte 
verlagingsmarge, teneinde de 
landbouwers in de gelegenheid te stellen 
zich op een redelijke wijze aan de 
veranderende steunniveaus aan te passen.

(28) Niet alleen werd voordien gekoppelde 
marktsteun in de bedrijfstoeslagregeling 
opgenomen, maar ook werd het bedrag van 
de toeslagrechten in lidstaten die kozen 
voor de uitvoering van het historische 
model, gebaseerd op het individuele niveau 
van in het verleden verleende steun. Nu de 
bedrijfstoeslagregeling reeds enige jaren 
van toepassing is en meer sectoren omvat, 
wordt het steeds moeilijker om de 
legitimiteit van aanzienlijke individuele 
verschillen in het steunniveau, die slechts 
gebaseerd zijn op in het verleden verleende 
steun, te rechtvaardigen. Daarom moet de 
de bedrijfstoeslag gekoppeld worden aan 
de verplichting tot het bedrijven van 
landbouw in of het in productie houden 
van de gebieden waarvoor de steun wordt 
verleend.

Or. pt



AM\727226NL.doc 61/102 PE407.776v01-00

NL

Motivering

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Amendement 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Niet alleen werd voordien gekoppelde 
marktsteun in de bedrijfstoeslagregeling 
opgenomen, maar ook werd het bedrag van 
de toeslagrechten in lidstaten die kozen 
voor de uitvoering van het historische 
model, gebaseerd op het individuele niveau 
van in het verleden verleende steun. Nu de 
bedrijfstoeslagregeling reeds enige jaren 
van toepassing is en meer sectoren omvat, 
wordt het steeds moeilijker om de 
legitimiteit van aanzienlijke individuele 
verschillen in het steunniveau, die slechts 
gebaseerd zijn op in het verleden verleende 
steun, te rechtvaardigen. Daarom moeten 
de lidstaten die hebben gekozen voor de 
toepassing van het historische model, de 
mogelijkheid krijgen om onder bepaalde 
voorwaarden en met inachtneming van de 
algemene beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de toegewezen 
toeslagrechten in die zin te herzien dat de 
betrokken eenheidsbedragen dichter bij 
elkaar komen te liggen. De lidstaten 
kunnen bij de vaststelling van dichter bij 
elkaar liggende bedragen rekening 
houden met de specifieke kenmerken van 
geografische gebieden. Met het oog op het 
gelijktrekken van de toeslagrechten moet 
worden voorzien in een adequate 
overgangsperiode en een beperkte 

(28) Niet alleen werd voordien gekoppelde 
marktsteun in de bedrijfstoeslagregeling 
opgenomen, maar ook werd het bedrag van 
de toeslagrechten in lidstaten die kozen 
voor de uitvoering van het historische 
model, gebaseerd op het individuele niveau 
van in het verleden verleende steun. Nu de 
bedrijfstoeslagregeling reeds enige jaren 
van toepassing is en meer sectoren omvat, 
alsook als gevolg van de uitbreiding van 
de Unie, wordt het steeds moeilijker om de 
legitimiteit van aanzienlijke individuele 
verschillen in het steunniveau, die slechts 
gebaseerd zijn op in het verleden verleende 
steun, te rechtvaardigen. Daarom moet in 
alle lidstaten een forfaitaire basistoeslag 
worden ingevoerd, met inachtneming van 
de algemene beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Als aanvulling op die 
basistoeslag moeten aanvullende 
toeslagen worden toegekend voor de 
gebieden waar de omstandigheden weinig 
gunstig zijn voor het bedrijven van 
landbouw. Met het oog op het 
gelijktrekken van de toeslagrechten moet 
worden voorzien in een adequate 
overgangsperiode en een beperkte 
verlagingsmarge, teneinde de landbouwers 
in de gelegenheid te stellen zich op een 
redelijke wijze aan de veranderende 
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verlagingsmarge, teneinde de landbouwers 
in de gelegenheid te stellen zich op een 
redelijke wijze aan de veranderende 
steunniveaus aan te passen.

steunniveaus aan te passen. Voor de 
nieuwe lidstaten dienen de toeslagrechten 
echter gelijk te worden getrokken zodra de 
overgangsperiode die in hun respectieve 
toetredingsakten zijn vastgesteld, 
afgelopen zijn.

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Amendement 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Niet alleen werd voordien gekoppelde 
marktsteun in de bedrijfstoeslagregeling 
opgenomen, maar ook werd het bedrag van 
de toeslagrechten in lidstaten die kozen 
voor de uitvoering van het historische 
model, gebaseerd op het individuele niveau 
van in het verleden verleende steun. Nu de 
bedrijfstoeslagregeling reeds enige jaren 
van toepassing is en meer sectoren omvat, 
wordt het steeds moeilijker om de 
legitimiteit van aanzienlijke individuele 
verschillen in het steunniveau, die slechts 
gebaseerd zijn op in het verleden verleende 
steun, te rechtvaardigen. Daarom moeten
de lidstaten die hebben gekozen voor de 
toepassing van het historische model, de 
mogelijkheid krijgen om onder bepaalde 
voorwaarden en met inachtneming van de 
algemene beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving en de 

(28) Niet alleen werd voordien gekoppelde 
marktsteun in de bedrijfstoeslagregeling 
opgenomen, maar ook werd het bedrag van 
de toeslagrechten in lidstaten die kozen 
voor de uitvoering van het historische 
model, gebaseerd op het individuele niveau 
van in het verleden verleende steun. Nu de 
bedrijfstoeslagregeling reeds enige jaren 
van toepassing is en meer sectoren omvat, 
wordt het steeds moeilijker om de 
legitimiteit van aanzienlijke individuele 
verschillen in het steunniveau, die slechts 
gebaseerd zijn op in het verleden verleende 
steun, te rechtvaardigen. Daarom moet de 
lidstaten die hebben gekozen voor de 
toepassing van het historische model, 
verzocht worden om onder bepaalde 
voorwaarden en met inachtneming van de 
algemene beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving en de 



AM\727226NL.doc 63/102 PE407.776v01-00

NL

doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de toegewezen 
toeslagrechten in die zin te herzien dat de 
betrokken eenheidsbedragen dichter bij 
elkaar komen te liggen. De lidstaten 
kunnen bij de vaststelling van dichter bij 
elkaar liggende bedragen rekening houden 
met de specifieke kenmerken van 
geografische gebieden. Met het oog op het 
gelijktrekken van de toeslagrechten moet 
worden voorzien in een adequate 
overgangsperiode en een beperkte 
verlagingsmarge, teneinde de landbouwers 
in de gelegenheid te stellen zich op een 
redelijke wijze aan de veranderende 
steunniveaus aan te passen.

doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de toegewezen 
toeslagrechten in overleg met de regionale 
autoriteiten en aan de hand van een 
effectbeoordeling in die zin te herzien dat 
de betrokken eenheidsbedragen dichter bij 
elkaar komen te liggen. De lidstaten 
kunnen bij de vaststelling van dichter bij 
elkaar liggende bedragen rekening houden 
met de specifieke kenmerken van 
geografische gebieden. Met het oog op het 
gelijktrekken van de toeslagrechten moet 
worden voorzien in een adequate 
overgangsperiode en een beperkte 
verlagingsmarge, teneinde de landbouwers 
in de gelegenheid te stellen zich op een 
redelijke wijze aan de veranderende 
steunniveaus aan te passen.

Or. fr

Motivering

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Amendement 202
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Niet alleen werd voordien gekoppelde 
marktsteun in de bedrijfstoeslagregeling 
opgenomen, maar ook werd het bedrag van 
de toeslagrechten in lidstaten die kozen 
voor de uitvoering van het historische 
model, gebaseerd op het individuele niveau 
van in het verleden verleende steun. Nu de 
bedrijfstoeslagregeling reeds enige jaren 
van toepassing is en meer sectoren omvat, 

(28) Niet alleen werd voordien gekoppelde 
marktsteun in de bedrijfstoeslagregeling 
opgenomen, maar ook werd het bedrag van 
de toeslagrechten in lidstaten die kozen 
voor de uitvoering van het historische 
model, gebaseerd op het individuele niveau 
van in het verleden verleende steun. Nu de 
bedrijfstoeslagregeling reeds enige jaren 
van toepassing is en meer sectoren omvat, 
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wordt het steeds moeilijker om de 
legitimiteit van aanzienlijke individuele 
verschillen in het steunniveau, die slechts 
gebaseerd zijn op in het verleden verleende 
steun, te rechtvaardigen. Daarom moeten 
de lidstaten die hebben gekozen voor de 
toepassing van het historische model, de 
mogelijkheid krijgen om onder bepaalde 
voorwaarden en met inachtneming van de 
algemene beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de toegewezen 
toeslagrechten in die zin te herzien dat de 
betrokken eenheidsbedragen dichter bij 
elkaar komen te liggen. De lidstaten 
kunnen bij de vaststelling van dichter bij 
elkaar liggende bedragen rekening houden 
met de specifieke kenmerken van 
geografische gebieden. Met het oog op het 
gelijktrekken van de toeslagrechten moet 
worden voorzien in een adequate 
overgangsperiode en een beperkte 
verlagingsmarge, teneinde de landbouwers 
in de gelegenheid te stellen zich op een 
redelijke wijze aan de veranderende 
steunniveaus aan te passen.

kan het in sommige gevallen steeds 
moeilijker worden om de legitimiteit van 
aanzienlijke individuele verschillen in het 
steunniveau, die slechts gebaseerd zijn op 
in het verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moeten de 
lidstaten die hebben gekozen voor de 
toepassing van het historische model, de 
mogelijkheid krijgen om onder bepaalde 
voorwaarden en met inachtneming van de 
algemene beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de toegewezen 
toeslagrechten in die zin te herzien dat de 
betrokken eenheidsbedragen dichter bij 
elkaar komen te liggen. De lidstaten 
kunnen bij de vaststelling van dichter bij 
elkaar liggende bedragen rekening houden 
met de specifieke kenmerken van 
geografische gebieden. Wanneer een 
lidstaat ervoor kiest de toeslagrechten
gelijk te trekken, moet worden voorzien in 
een adequate overgangsperiode en een 
beperkte verlagingsmarge, teneinde de 
landbouwers in de gelegenheid te stellen 
zich op een redelijke wijze aan de 
veranderende steunniveaus aan te passen.

Or. en

Amendement 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) In het kader van de hervorming van 
2003 kregen de lidstaten de mogelijkheid 
de bedrijfstoeslagregeling aan de hand 
van het historische, dan wel het regionale 
model ten uitvoer te leggen. De lidstaten 
hebben inmiddels de gelegenheid gehad 

Schrappen
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om de gevolgen van hun keuze vanuit 
economisch en administratief standpunt 
te evalueren. Tegen deze achtergrond 
dient de lidstaten de kans te worden 
geboden hun oorspronkelijke keuze in het 
licht van de opgedane ervaring te herzien. 
Hiertoe dient, naast de mogelijkheid het 
bedrag van de toeslagrechten gelijk te 
trekken, aan de lidstaten die het 
historische model hebben toegepast, de 
mogelijkheid te worden geboden over te 
schakelen naar het regionale model. 
Lidstaten die hebben geopteerd voor het 
regionale model, moeten eveneens in de 
gelegenheid worden gesteld hun besluit 
onder bepaalde voorwaarden te herzien in 
de zin dat, met inachtneming van de 
algemene beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, de bedragen van de 
toeslagrechten volgens vooraf vastgestelde 
stappen dichter bij elkaar komen te 
liggen. Met het oog op het gelijktrekken 
van de toeslagrechten moet worden 
voorzien in een adequate 
overgangsperiode en een beperkte 
verlagingsmarge, teneinde de 
landbouwers in de gelegenheid te stellen 
zich op een redelijke wijze aan de 
veranderende steunniveaus aan te passen.

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Amendement 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) In het kader van de hervorming van 
2003 kregen de lidstaten de mogelijkheid 
de bedrijfstoeslagregeling aan de hand van 
het historische, dan wel het regionale 
model ten uitvoer te leggen. De lidstaten 
hebben inmiddels de gelegenheid gehad 
om de gevolgen van hun keuze vanuit 
economisch en administratief standpunt te 
evalueren. Tegen deze achtergrond dient de 
lidstaten de kans te worden geboden hun 
oorspronkelijke keuze in het licht van de 
opgedane ervaring te herzien. Hiertoe 
dient, naast de mogelijkheid het bedrag 
van de toeslagrechten gelijk te trekken, aan 
de lidstaten die het historische model 
hebben toegepast, de mogelijkheid te 
worden geboden over te schakelen naar het 
regionale model. Lidstaten die hebben 
geopteerd voor het regionale model, 
moeten eveneens in de gelegenheid worden 
gesteld hun besluit onder bepaalde 
voorwaarden te herzien in de zin dat, met 
inachtneming van de algemene beginselen 
van de Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, de bedragen van de 
toeslagrechten volgens vooraf vastgestelde 
stappen dichter bij elkaar komen te liggen. 
Met het oog op het gelijktrekken van de 
toeslagrechten moet worden voorzien in 
een adequate overgangsperiode en een 
beperkte verlagingsmarge, teneinde de 
landbouwers in de gelegenheid te stellen 
zich op een redelijke wijze aan de 
veranderende steunniveaus aan te passen.

(29) In het kader van de hervorming van 
2003 kregen de lidstaten de mogelijkheid 
de bedrijfstoeslagregeling aan de hand van 
het historische, dan wel het regionale 
model ten uitvoer te leggen. De lidstaten 
hebben inmiddels de gelegenheid gehad 
om de gevolgen van hun keuze vanuit 
economisch en administratief standpunt te 
evalueren. Tegen deze achtergrond dient de 
lidstaten te worden verzocht hun 
oorspronkelijke keuze in het licht van de 
opgedane ervaring te herzien, in overleg 
met de regionale autoriteiten en aan de 
hand van een effectbeoordeling. Hiertoe 
dient de lidstaten die het historische model 
hebben toegepast, te worden verzocht om 
niet alleen het bedrag van de 
toeslagrechten gelijk te trekken, maar ook 
over te schakelen naar het regionale model. 
Lidstaten die hebben geopteerd voor het 
regionale model, moeten eveneens in de 
gelegenheid worden gesteld hun besluit 
onder bepaalde voorwaarden te herzien in 
de zin dat, met inachtneming van de 
algemene beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, de bedragen van de 
toeslagrechten volgens vooraf vastgestelde 
stappen dichter bij elkaar komen te liggen. 
Met het oog op het gelijktrekken van de 
toeslagrechten moet worden voorzien in 
een adequate overgangsperiode en een 
beperkte verlagingsmarge, teneinde de 
landbouwers in de gelegenheid te stellen 
zich op een redelijke wijze aan de 
veranderende steunniveaus aan te passen.

Or. fr
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Motivering

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Amendement 205
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) In het kader van de hervorming van 
2003 kregen de lidstaten de mogelijkheid 
de bedrijfstoeslagregeling aan de hand van 
het historische, dan wel het regionale 
model ten uitvoer te leggen. De lidstaten 
hebben inmiddels de gelegenheid gehad 
om de gevolgen van hun keuze vanuit 
economisch en administratief standpunt te 
evalueren. Tegen deze achtergrond dient de 
lidstaten de kans te worden geboden hun 
oorspronkelijke keuze in het licht van de 
opgedane ervaring te herzien. Hiertoe 
dient, naast de mogelijkheid het bedrag 
van de toeslagrechten gelijk te trekken,
aan de lidstaten die het historische model 
hebben toegepast, de mogelijkheid te 
worden geboden over te schakelen naar het 
regionale model. Lidstaten die hebben 
geopteerd voor het regionale model, 
moeten eveneens in de gelegenheid worden 
gesteld hun besluit onder bepaalde 
voorwaarden te herzien in de zin dat, met 
inachtneming van de algemene beginselen 
van de Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, de bedragen van de 
toeslagrechten volgens vooraf vastgestelde 
stappen dichter bij elkaar komen te liggen. 
Met het oog op het gelijktrekken van de 
toeslagrechten moet worden voorzien in 

(29) In het kader van de hervorming van 
2003 kregen de lidstaten de mogelijkheid 
de bedrijfstoeslagregeling aan de hand van 
het historische, dan wel het regionale 
model ten uitvoer te leggen. De lidstaten 
hebben inmiddels de gelegenheid gehad 
om de gevolgen van hun keuze vanuit 
economisch en administratief standpunt te 
evalueren. Tegen deze achtergrond dient de 
lidstaten de kans te worden geboden hun 
oorspronkelijke keuze in het licht van de 
opgedane ervaring te herzien. Hiertoe dient 
aan de lidstaten die het historische model 
hebben toegepast, de mogelijkheid te 
worden geboden over te schakelen naar het 
regionale model, maar ook om het bedrag 
van de toeslagrechten gelijk te trekken, . 
Lidstaten die hebben geopteerd voor het 
regionale model, moeten eveneens in de 
gelegenheid worden gesteld hun besluit 
onder bepaalde voorwaarden te herzien in 
de zin dat, met inachtneming van de 
algemene beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving en de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, de bedragen van de 
toeslagrechten volgens vooraf vastgestelde 
stappen dichter bij elkaar komen te liggen. 
Met het oog op het gelijktrekken van de 
toeslagrechten moet worden voorzien in 
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een adequate overgangsperiode en een 
beperkte verlagingsmarge, teneinde de 
landbouwers in de gelegenheid te stellen 
zich op een redelijke wijze aan de 
veranderende steunniveaus aan te passen.

een adequate overgangsperiode en een 
beperkte verlagingsmarge, teneinde de 
landbouwers in de gelegenheid te stellen 
zich op een redelijke wijze aan de 
veranderende steunniveaus aan te passen.

Or. en

Amendement 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Het stelsel van randvoorwaarden 
en/of het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid zullen in de toekomst 
waarschijnlijk verder moeten worden 
aangepast, aangezien het niveau van de 
betalingen thans niet altijd in 
overeenstemming lijkt te zijn met de 
inspanningen van de betrokken 
landbouwers om aan de randvoorwaarden 
te voldoen, omdat de betalingen nog altijd 
in grote mate afhangen van uitgaven in 
het verleden. Met name de wetgeving 
inzake dierenwelzijn is duidelijk een 
zware last voor veehouders, hetgeen niet 
wordt weerspiegeld in het niveau van hun 
betalingen. Als ingevoerde producten 
echter aan dezelfde normen inzake 
dierenwelzijn zouden moeten voldoen, dan 
zouden de veehouders niet hoeven te 
worden gecompenseerd voor de naleving 
van de communautaire wetgeving op dit 
gebied. De Commissie dient in de 
onderhandelingen in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie dan ook te 
pleiten voor erkenning van niet-
handelsaspecten als importcriteria.

Or. en
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Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendement 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De lidstaten konden in het kader van 
de bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde bedrijfstoeslagregeling 
bepaalde betalingen van de toepassing van 
die regeling uitsluiten. Tegelijkertijd 
voorzag artikel 64, lid 3, van die 
verordening in de herziening van de in titel 
III, hoofdstuk 5, afdelingen 2 en 3, 
geboden facultatieve regelingen in het licht 
van markt- en structurele ontwikkelingen. 
Uit de analyse van de in dit verband 
opgedane ervaring blijkt dat de 
producenten dankzij de ontkoppeling 
soepeler keuzes kunnen maken en hun 
beslissingen over de productie kunnen 
afstemmen op rendabiliteit en de signalen 
van de markt. Dit geldt met name voor de 
sectoren akkerbouwgewassen, hop en 
zaaizaad, en in bepaalde mate ook voor de 
rundvleessector. De gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen voor deze sectoren 
moeten daarom in de 
bedrijfstoeslagregeling worden 
opgenomen. Met het oog op een 
geleidelijke aanpassing van de 
landbouwers in de rundvleessector aan de 
nieuwe steunbepalingen, dienen de 
speciale premie voor mannelijke runderen 
en de slachtpremie geleidelijk te worden 
geïntegreerd. Aangezien de gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen in de sectoren 
groenten en fruit pas onlangs, en slechts als 

(30) De lidstaten konden in het kader van 
de bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde bedrijfstoeslagregeling 
bepaalde betalingen van de toepassing van 
die regeling uitsluiten. Tegelijkertijd 
voorzag artikel 64, lid 3, van die 
verordening in de herziening van de in titel 
III, hoofdstuk 5, afdelingen 2 en 3, 
geboden facultatieve regelingen in het licht 
van markt- en structurele ontwikkelingen. 
Uit de analyse van de in dit verband 
opgedane ervaring blijkt dat de 
producenten dankzij de ontkoppeling 
soepeler keuzes zouden kunnen maken en 
hun beslissingen over de productie zouden 
kunnen afstemmen op rendabiliteit en de 
signalen van de markt. De lidstaten die 
daartoe besluiten, moeten daarom in de 
gelegenheid gesteld worden om verdere 
stappen in de ontkoppeling van de steun te 
ondernemen. Aangezien de gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen in de sectoren 
groenten en fruit pas onlangs, en slechts als 
overgangsmaatregel, werden ingevoerd, is 
het niet nodig die regelingen te herzien.
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overgangsmaatregel, werden ingevoerd, is 
het niet nodig die regelingen te herzien.

Or. es

Amendement 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De lidstaten konden in het kader van 
de bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde bedrijfstoeslagregeling 
bepaalde betalingen van de toepassing van 
die regeling uitsluiten. Tegelijkertijd 
voorzag artikel 64, lid 3, van die 
verordening in de herziening van de in titel 
III, hoofdstuk 5, afdelingen 2 en 3, 
geboden facultatieve regelingen in het licht 
van markt- en structurele ontwikkelingen. 
Uit de analyse van de in dit verband 
opgedane ervaring blijkt dat de 
producenten dankzij de ontkoppeling 
soepeler keuzes kunnen maken en hun 
beslissingen over de productie kunnen 
afstemmen op rendabiliteit en de signalen 
van de markt. Dit geldt met name voor de 
sectoren akkerbouwgewassen, hop en 
zaaizaad, en in bepaalde mate ook voor de 
rundvleessector. De gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen voor deze sectoren 
moeten daarom in de 
bedrijfstoeslagregeling worden 
opgenomen. Met het oog op een 
geleidelijke aanpassing van de 
landbouwers in de rundvleessector aan de 
nieuwe steunbepalingen, dienen de 
speciale premie voor mannelijke runderen 
en de slachtpremie geleidelijk te worden 
geïntegreerd. Aangezien de gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen in de sectoren 
groenten en fruit pas onlangs, en slechts als 
overgangsmaatregel, werden ingevoerd, is 

(30) De lidstaten konden in het kader van 
de bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde bedrijfstoeslagregeling 
bepaalde betalingen van de toepassing van 
die regeling uitsluiten. Tegelijkertijd 
voorzag artikel 64, lid 3, van die 
verordening in de herziening van de in titel 
III, hoofdstuk 5, afdelingen 2 en 3, 
geboden facultatieve regelingen in het licht 
van markt- en structurele ontwikkelingen. 
Uit de analyse van de in dit verband 
opgedane ervaring blijkt dat de 
producenten dankzij de ontkoppeling 
soepeler keuzes kunnen maken en hun 
beslissingen over de productie kunnen 
afstemmen op rendabiliteit en de signalen 
van de markt. Dit geldt met name voor de 
sectoren akkerbouwgewassen, hop en 
zaaizaad. De gedeeltelijk gekoppelde 
betalingen voor deze sectoren moeten 
daarom in de bedrijfstoeslagregeling 
worden opgenomen. Aangezien de 
gedeeltelijk gekoppelde betalingen in de 
sectoren groenten en fruit pas onlangs, en 
slechts als overgangsmaatregel, werden 
ingevoerd, is het niet nodig die regelingen 
te herzien.
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het niet nodig die regelingen te herzien.

Or. fr

Motivering

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Amendement 209
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De lidstaten konden in het kader van 
de bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde bedrijfstoeslagregeling 
bepaalde betalingen van de toepassing van 
die regeling uitsluiten. Tegelijkertijd 
voorzag artikel 64, lid 3, van die 
verordening in de herziening van de in titel 
III, hoofdstuk 5, afdelingen 2 en 3, 
geboden facultatieve regelingen in het licht 
van markt- en structurele ontwikkelingen. 
Uit de analyse van de in dit verband 
opgedane ervaring blijkt dat de 
producenten dankzij de ontkoppeling 
soepeler keuzes kunnen maken en hun 
beslissingen over de productie kunnen 
afstemmen op rendabiliteit en de signalen 
van de markt. Dit geldt met name voor de 
sectoren akkerbouwgewassen, hop en 
zaaizaad, en in bepaalde mate ook voor de 
rundvleessector. De gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen voor deze sectoren 
moeten daarom in de 
bedrijfstoeslagregeling worden 
opgenomen. Met het oog op een 
geleidelijke aanpassing van de 
landbouwers in de rundvleessector aan de 

(30) De lidstaten konden in het kader van 
de bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde bedrijfstoeslagregeling 
bepaalde betalingen van de toepassing van 
die regeling uitsluiten. Tegelijkertijd 
voorzag artikel 64, lid 3, van die 
verordening in de herziening van de in titel 
III, hoofdstuk 5, afdelingen 2 en 3, 
geboden facultatieve regelingen in het licht 
van markt- en structurele ontwikkelingen. 
Uit de analyse van de in dit verband 
opgedane ervaring blijkt dat de 
producenten dankzij de ontkoppeling 
soepeler keuzes kunnen maken en hun 
beslissingen over de productie kunnen 
afstemmen op rendabiliteit en de signalen 
van de markt. Dit geldt met name voor de 
sectoren akkerbouwgewassen, hop en 
zaaizaad, en in bepaalde mate ook voor de 
rundvleessector. De lidstaten moeten 
derhalve de mogelijkheid krijgen de 
gedeeltelijk gekoppelde betalingen voor 
deze sectoren in de bedrijfstoeslagregeling 
op te nemen. Met het oog op een 
geleidelijke aanpassing van de 
landbouwers in de rundvleessector aan de 
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nieuwe steunbepalingen, dienen de speciale 
premie voor mannelijke runderen en de 
slachtpremie geleidelijk te worden 
geïntegreerd. Aangezien de gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen in de sectoren 
groenten en fruit pas onlangs, en slechts als 
overgangsmaatregel, werden ingevoerd, is 
het niet nodig die regelingen te herzien.

nieuwe steunbepalingen, dienen de speciale 
premie voor mannelijke runderen en de 
slachtpremie geleidelijk te worden 
geïntegreerd. Aangezien de gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen in de sectoren 
groenten en fruit pas onlangs, en slechts als 
overgangsmaatregel, werden ingevoerd, is 
het niet nodig die regelingen te herzien.

Or. pt

Motivering

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Amendement 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De lidstaten konden in het kader van 
de bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde bedrijfstoeslagregeling 
bepaalde betalingen van de toepassing van 
die regeling uitsluiten. Tegelijkertijd 
voorzag artikel 64, lid 3, van die 
verordening in de herziening van de in titel 
III, hoofdstuk 5, afdelingen 2 en 3, 
geboden facultatieve regelingen in het licht 
van markt- en structurele ontwikkelingen. 
Uit de analyse van de in dit verband 
opgedane ervaring blijkt dat de 
producenten dankzij de ontkoppeling 
soepeler keuzes kunnen maken en hun 
beslissingen over de productie kunnen 
afstemmen op rendabiliteit en de signalen 
van de markt. Dit geldt met name voor de 
sectoren akkerbouwgewassen, hop en 
zaaizaad, en in bepaalde mate ook voor de 

(30) De lidstaten konden in het kader van 
de bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde bedrijfstoeslagregeling 
bepaalde betalingen van de toepassing van 
die regeling uitsluiten. Tegelijkertijd 
voorzag artikel 64, lid 3, van die 
verordening in de herziening van de in titel 
III, hoofdstuk 5, afdelingen 2 en 3, 
geboden facultatieve regelingen in het licht 
van markt- en structurele ontwikkelingen. 
Uit de analyse van de in dit verband 
opgedane ervaring blijkt dat de 
producenten dankzij de ontkoppeling 
soepeler keuzes kunnen maken en hun 
beslissingen over de productie kunnen 
afstemmen op rendabiliteit en de signalen 
van de markt. De gedeeltelijk gekoppelde 
betalingen voor alle sectoren moeten 
daarom in de bedrijfstoeslagregeling 
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rundvleessector. De gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen voor deze sectoren 
moeten daarom in de 
bedrijfstoeslagregeling worden 
opgenomen. Met het oog op een 
geleidelijke aanpassing van de 
landbouwers in de rundvleessector aan de 
nieuwe steunbepalingen, dienen de 
speciale premie voor mannelijke runderen 
en de slachtpremie geleidelijk te worden 
geïntegreerd. Aangezien de gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen in de sectoren 
groenten en fruit pas onlangs, en slechts als 
overgangsmaatregel, werden ingevoerd, is 
het niet nodig die regelingen te herzien.

worden opgenomen. Aangezien de 
gedeeltelijk gekoppelde betalingen in de 
sectoren groenten en fruit pas onlangs, en 
slechts als overgangsmaatregel, werden 
ingevoerd, is het niet nodig die regelingen 
te herzien.

Or. en

Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Amendement 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Wat zoogkoeien, schapen en geiten 
betreft, is het, zo blijkt, echter nog steeds 
nodig om in het belang van de 
landbouweconomie in bepaalde regio's, 
met name waar geen economische 
alternatieven voor landbouwers 
voorhanden zijn, een minimaal 
landbouwproductieniveau te handhaven. 
Daarom moeten de lidstaten kunnen 
opteren voor het behoud van gekoppelde 
steun op het huidige niveau of, wat 

Schrappen



PE407.776v01-00 74/102 AM\727226NL.doc

NL

zoogkoeien betreft, op een lager niveau. 
In dat geval moet, met name met het oog 
op een waterdichte traceerbaarheid van de 
dieren, worden bepaald dat de 
identificatie- en registratievoorschriften 
van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van 
het Europees Parlement en de Raad, en 
van Verordening (EG) nr. 21/2004 van de 
Raad in acht moeten worden genomen.

Or. en

Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Amendement 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Wat zoogkoeien, schapen en geiten 
betreft, is het, zo blijkt, echter nog steeds 
nodig om in het belang van de 
landbouweconomie in bepaalde regio's, 
met name waar geen economische 
alternatieven voor landbouwers 
voorhanden zijn, een minimaal 
landbouwproductieniveau te handhaven. 
Daarom moeten de lidstaten kunnen 
opteren voor het behoud van gekoppelde 
steun op het huidige niveau of, wat 
zoogkoeien betreft, op een lager niveau.
In dat geval moet, met name met het oog 
op een waterdichte traceerbaarheid van de 
dieren, worden bepaald dat de 
identificatie- en registratievoorschriften 
van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van 

(31) Het blijkt echter nog steeds nodig om 
in het belang van het evenwicht in een 
aantal bedrijfstakken en van de 
landbouweconomie in bepaalde regio's, 
met name waar geen economische 
alternatieven voor landbouwers 
voorhanden zijn, een minimaal 
landbouwproductieniveau te handhaven. 
Daarom moeten de lidstaten kunnen 
opteren voor het behoud van gekoppelde 
steun op het huidige niveau.
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het Europees Parlement en de Raad, en 
van Verordening (EG) nr. 21/2004 van de 
Raad in acht moeten worden genomen.

Or. es

Amendement 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Wat zoogkoeien, schapen en geiten 
betreft, is het, zo blijkt, echter nog steeds 
nodig om in het belang van de 
landbouweconomie in bepaalde regio's, 
met name waar geen economische 
alternatieven voor landbouwers 
voorhanden zijn, een minimaal 
landbouwproductieniveau te handhaven. 
Daarom moeten de lidstaten kunnen 
opteren voor het behoud van gekoppelde 
steun op het huidige niveau of, wat 
zoogkoeien betreft, op een lager niveau. In 
dat geval moet, met name met het oog op 
een waterdichte traceerbaarheid van de 
dieren, worden bepaald dat de identificatie-
en registratievoorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad 
in acht moeten worden genomen.

(31) Wat de dierlijke productie betreft, en 
dus de speciale premie voor mannelijke 
runderen, de slachtkalverenpremie, de 
slachtpremie voor andere runderen dan 
kalveren, de premie voor zoogkoeien en de 
steun aan de sector schapen en geiten 
betreft, is het, zo blijkt, echter nog steeds 
nodig om in het belang van de 
landbouweconomie in bepaalde regio's, 
met name waar geen economische 
alternatieven voor landbouwers 
voorhanden zijn, een minimaal 
landbouwproductieniveau te handhaven 
Daarom moeten de lidstaten kunnen 
opteren voor het behoud van gekoppelde 
steun op het huidige niveau of, wat 
zoogkoeien, schapen en geiten betreft, op 
een lager niveau. In dat geval moet, met 
name met het oog op een waterdichte 
traceerbaarheid van de dieren, worden 
bepaald dat de identificatie- en 
registratievoorschriften van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 van het Europees 
Parlement en de Raad, en van Verordening 
(EG) nr. 21/2004 van de Raad in acht 
moeten worden genomen.

Or. fr
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Motivering

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Amendement 214
Kyösti Virrankoski

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Wat zoogkoeien, schapen en geiten 
betreft, is het, zo blijkt, echter nog steeds 
nodig om in het belang van de 
landbouweconomie in bepaalde regio's, 
met name waar geen economische 
alternatieven voor landbouwers 
voorhanden zijn, een minimaal 
landbouwproductieniveau te handhaven. 
Daarom moeten de lidstaten kunnen 
opteren voor het behoud van gekoppelde 
steun op het huidige niveau of, wat 
zoogkoeien betreft, op een lager niveau. In 
dat geval moet, met name met het oog op 
een waterdichte traceerbaarheid van de 
dieren, worden bepaald dat de identificatie-
en registratievoorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 21/200414 van de 
Raad in acht moeten worden genomen.

(31) Wat de premie voor zoogkoeien, de 
speciale premie voor mannelijke 
runderen, de slachtpremie voor kalveren 
en de premies voor schapen en geiten 
betreft, is het, zo blijkt, nog steeds nodig 
om in het belang van het evenwicht tussen 
de diverse bedrijfstakken en de 
landbouweconomie in bepaalde regio's, 
met name waar geen economische 
alternatieven voor landbouwers 
voorhanden zijn, een minimaal 
landbouwproductieniveau te handhaven. 
Daarom moeten de lidstaten kunnen 
opteren voor het behoud van gekoppelde 
steun op het huidige niveau of, wat 
zoogkoeien, de speciale premie voor 
mannelijke runderen en de slachtpremie 
voor kalveren betreft, op een lager niveau. 
In dat geval moet, met name met het oog 
op een waterdichte traceerbaarheid van de 
dieren, worden bepaald dat de identificatie-
en registratievoorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad 
in acht moeten worden genomen.

Or. en
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Motivering

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.

Amendement 215
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Er dienen specifieke maatregelen 
te komen om de schapensector in de 
Europese Unie, die ernstig slinkende is, te 
steunen. De aanbevelingen die het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 
19 juni 2008 over de toekomst van de 
sector schapen- en geitenvlees in Europa1

heeft gedaan, moeten worden opgevolgd.
_______________

1 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0310.

Or. en

Amendement 216
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat 
stellen milieuproblemen aan te pakken en 
de kwaliteit en de afzet van 

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 5% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun voor oogstverzekeringen en 
onderlinge fondsen. Gezien het 
toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0310.
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landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden 
gebruikt, tot een gepast niveau worden 
beperkt. De voorwaarden voor de 
financiële bijdrage aan oogstverzekeringen 
en vergoedingen tengevolge van dier- of 
plantenziekten moeten overeenkomstig 
worden vastgesteld.

mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde rechtstreekse
economische verliezen ten gevolge van 
dier- of plantenziekten. De voorwaarden 
voor de financiële bijdrage aan 
oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld. Ook zal er nieuwe wetgeving 
moeten komen die de lidstaten verplicht 
tot het invoeren van 
kostendelingsregelingen voor 
landbouwers ter dekking van de kosten 
die ontstaan als gevolg van het uitbreken 
van besmettelijke dierziekten. In deze 
nieuwe wetgeving moet een 
gemeenschappelijk kader worden bepaald 
waarbinnen de lidstaten deze 
kostendelingsregelingen moeten opzetten. 
Deze nieuwe wetgeving zal tot doel 
hebben een eind te maken aan de 
concurrentiedistorsie tussen landbouwers 
uit verschillende lidstaten als gevolg van 
verschillen in overheidsbijdragen in de 
kosten die ontstaan als gevolg van het 
uitbreken van besmettelijke dierziekten. 
Deze nieuwe wetgeving moet ook tot doel 
hebben landbouwers ertoe aan te zetten 
het besmettingsrisico en de verbreiding 
van besmettelijke dierziekten zoveel 
mogelijk te beperken. De lidstaten die 
voor hun landbouwers reeds 
kostendelingsregelingen hebben ingesteld,
zullen deze regelingen zo moeten wijzigen 
dat zij verenigbaar worden met het 
gemeenschappelijk kader.

Or. en
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Amendement 217
Neil Parish

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 5% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota op te vangen.
Gezien het toenemende belang van 
doeltreffend risicobeheer moeten de 
lidstaten de mogelijkheid krijgen financieel 
bij te dragen aan door de landbouwers te 
betalen oogstverzekeringspremies en aan 
de vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld. Elke maatregel van deze aard 
dient te worden gezien als een 
overgangsmaatregel die de lidstaten in 
staat moet stellen zich aan te passen aan 
de volledige ontkoppeling en aan een 
meer marktgeoriënteerd beleid, en dient 
derhalve in 2013 te worden beëindigd. 

Or. en
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Motivering

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Amendement 218
Lutz Goepel

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10 % van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 12 % van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer hebben de lidstaten de 
mogelijkheid financieel bij te dragen aan 
door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt.
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moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

Or. de

Motivering

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Amendement 219
Constantin Dumitriu

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10 % van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10 % van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. Dit 
percentage moet worden verhoogd tot 
15% voor de nieuwe lidstaten die niet in 
aanmerking komen voor het stelsel van 
rechtstreekse betalingen ten belope van 
100%, om hen in de gelegenheid te stellen 
de nodige middelen  te accumuleren. Deze 
steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
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voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt.

Or. ro

Motivering

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Amendement 220
Kyösti Virrankoski

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 15% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
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plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te 
betalen oogstverzekeringspremies en aan 
de vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de 
naleving van de door de Gemeenschap 
aangegane internationale verbintenissen 
moeten de middelen die voor gekoppelde-

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 20% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen.
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steunmaatregelen kunnen worden 
gebruikt, tot een gepast niveau worden 
beperkt. De voorwaarden voor de 
financiële bijdrage aan 
oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

Or. es

Amendement 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven en 
voorgeschreven gevallen. Deze steun moet 
de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
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aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld. Elke maatregel van deze aard 
dient te worden gezien als een 
overgangsmaatregel die de lidstaten in 
staat moet stellen zich aan te passen aan 
de volledige ontkoppeling en aan een 
meer marktgeoriënteerd beleid, en dient 
derhalve in 2013 te worden beëindigd. 

Or. en

Motivering

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Amendement 223
Stéphane Le Foll

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de ontkoppeling 
van de steun in bijzonder kwetsbare 
sectoren op te vangen. Gezien het 
toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
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oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

Or. fr

Motivering

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Amendement 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Gezien het toenemend belang van 
doeltreffend risicobeheer moeten de 
lidstaten de mogelijkheid krijgen om een 
deel van de door de landbouwers te 
betalen landbouwverzekeringspremies 
voor hun rekening te nemen en een 
financiële vergoeding te verlenen voor 
bepaalde economische verliezen ten 
gevolge van dier- en plantenziekten.
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Or. es

Motivering

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Amendement 225
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) De lidstaten moeten de
mogelijkheid krijgen bijzondere 
ondersteuning te verlenen om adequaat te 
reageren op de nieuwe uitdagingen die als 
gevolg van de "gezondheidscontrole van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid" 
("Health Check") kunnen ontstaan.

Or. de

Amendement 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De rechtstreekse betalingen in het 
kader van de bedrijfstoeslagregeling waren 
gebaseerd op de referentiebedragen van de 
in het verleden ontvangen rechtstreekse 
betalingen of op geregionaliseerde 
bedragen per hectare. De landbouwers in 
de nieuwe lidstaten kregen geen 
rechtstreekse betalingen van de 
Gemeenschap en beschikten niet over 
historische referenties voor de 

(33) De rechtstreekse betalingen in het 
kader van de bedrijfstoeslagregeling waren 
gebaseerd op de referentiebedragen van de 
in het verleden ontvangen rechtstreekse 
betalingen of op geregionaliseerde 
bedragen per hectare. De landbouwers in 
de nieuwe lidstaten kregen geen 
rechtstreekse betalingen van de 
Gemeenschap en beschikten niet over 
historische referenties voor de 



PE407.776v01-00 88/102 AM\727226NL.doc

NL

kalenderjaren 2000, 2001 en 2002. Daarom 
werd in Verordening (EG) nr. 1782/2003 
bepaald dat de bedrijfstoeslagregeling in de 
nieuwe lidstaten moest worden gebaseerd 
op geregionaliseerde bedragen per hectare.
Nu deze landen reeds enige jaren deel 
uitmaken van de Gemeenschap, kan het 
gebruik van referentieperioden echter 
worden overwogen voor de nieuwe 
lidstaten die nog niet op de 
bedrijfstoeslagregeling zijn 
overgeschakeld. Om de overgang naar de 
bedrijfstoeslagregeling te 
vergemakkelijken en met name om 
speculatieve aanvragen te voorkomen, 
dient de nieuwe lidstaten daarom de 
mogelijkheid te worden geboden om de 
oppervlakten waarvoor, historisch gezien, 
steun werd verleend in het kader van de 
regeling inzake een enkele areaalbetaling, 
in aanmerking te nemen voor de 
berekening van de toeslagrechten in het 
kader van de bedrijfstoeslagregeling.

kalenderjaren 2000, 2001 en 2002. Daarom 
werd in Verordening (EG) nr. 1782/2003 
bepaald dat de bedrijfstoeslagregeling in de 
nieuwe lidstaten moest worden gebaseerd 
op geregionaliseerde bedragen per hectare.
Nu deze landen reeds enige jaren deel 
uitmaken van de Gemeenschap moet, 
wanneer er ongerechtvaardigde 
disproporties optreden bij de verdeling 
van de rechtstreekse betalingen, vanaf 
2014 in alle lidstaten van de EU een vast 
financieringsbedrag te worden ingevoerd.

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Amendement 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) In het kader van het regionale model 
voor de uitvoering van de 
bedrijfstoeslagregeling dient de nieuwe 
lidstaten de mogelijkheid te worden 
geboden om het bedrag van het toeslagrecht 

Schrappen



AM\727226NL.doc 89/102 PE407.776v01-00

NL

per hectare op basis van objectieve criteria 
aan te passen, teneinde een gelijke 
behandeling van alle landbouwers te 
garanderen en marktverstoringen te 
voorkomen.

Or. pl

Motivering

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Amendement 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De ontkoppeling van de rechtstreekse 
steun en de invoering van de 
bedrijfstoeslagregeling waren hoekstenen 
in de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. In 
2003 bestond echter een aantal redenen om 
specifieke steun voor een aantal gewassen 
te behouden. De ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de ontwikkeling van de 
marktsituatie wijzen erop dat regelingen 
die in 2003 van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling werden uitgesloten, 
inmiddels met het oog op een meer 
marktgerichte en duurzame landbouw in de 
regeling kunnen worden opgenomen. Dit 
geldt met name voor de sector olijfolie, 
waar slechts een marginale vorm van 
koppeling werd toegepast. Dezelfde 
redenering gaat op voor de betalingen in 
de sectoren durumtarwe, eiwithoudende 
gewassen, aardappelzetmeel en noten, 
waar het nut van ontkoppeling wordt 
bekrachtigd door de afnemende 
doeltreffendheid van de resterende 

(36) De ontkoppeling van de rechtstreekse 
steun en de invoering van de 
bedrijfstoeslagregeling waren hoekstenen 
in de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. In 
2003 bestond echter een aantal redenen om 
specifieke steun voor een aantal gewassen 
te behouden. De ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de ontwikkeling van de 
marktsituatie wijzen erop dat regelingen 
die in 2003 van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling werden uitgesloten, 
inmiddels met het oog op een meer 
marktgerichte en duurzame landbouw naar 
keuze van de betreffende lidstaat in de 
regeling zouden kunnen worden 
opgenomen.
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gekoppelde betalingen. Met betrekking tot 
vlas moet de verwerkingssteun worden 
afgeschaft en moeten de betrokken 
bedragen in de bedrijfstoeslagregeling 
worden geïntegreerd. Voor rijst, 
gedroogde voedergewassen, 
aardappelzetmeel en vlas moet met het 
oog op een zo vlot mogelijke 
overschakeling op ontkoppelde steun een 
overgangsperiode worden vastgesteld. Wat 
noten betreft, moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen het nationale deel 
van de steun op een gekoppelde manier te 
blijven betalen om zo de gevolgen van de 
ontkoppeling beter te kunnen opvangen.

Or. es

Amendement 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De ontkoppeling van de rechtstreekse 
steun en de invoering van de 
bedrijfstoeslagregeling waren hoekstenen 
in de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. In 
2003 bestond echter een aantal redenen om 
specifieke steun voor een aantal gewassen 
te behouden. De ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de ontwikkeling van de 
marktsituatie wijzen erop dat regelingen 
die in 2003 van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling werden uitgesloten, 
inmiddels met het oog op een meer 
marktgerichte en duurzame landbouw in de 
regeling kunnen worden opgenomen. Dit 
geldt met name voor de sector olijfolie, 
waar slechts een marginale vorm van 
koppeling werd toegepast. Dezelfde 
redenering gaat op voor de betalingen in de 

(36) De ontkoppeling van de rechtstreekse 
steun en de invoering van de 
bedrijfstoeslagregeling waren hoekstenen 
in de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. In 
2003 bestond echter een aantal redenen om 
specifieke steun voor een aantal gewassen 
te behouden. De ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de ontwikkeling van de 
marktsituatie wijzen erop dat regelingen 
die in 2003 van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling werden uitgesloten, 
inmiddels met het oog op een meer 
marktgerichte en duurzame landbouw in de 
regeling kunnen worden opgenomen. Dit 
geldt met name voor de sector olijfolie, 
waar slechts een marginale vorm van 
koppeling werd toegepast. Dezelfde 
redenering gaat op voor de betalingen in de
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sectoren durumtarwe, eiwithoudende 
gewassen, rijst, aardappelzetmeel en noten, 
waar het nut van ontkoppeling wordt 
bekrachtigd door de afnemende 
doeltreffendheid van de resterende 
gekoppelde betalingen. Met betrekking tot 
vlas moet de verwerkingssteun worden 
afgeschaft en moeten de betrokken 
bedragen in de bedrijfstoeslagregeling 
worden geïntegreerd. Voor rijst, 
gedroogde voedergewassen,
aardappelzetmeel en vlas moet met het oog 
op een zo vlot mogelijke overschakeling op 
ontkoppelde steun een overgangsperiode 
worden vastgesteld. Wat noten betreft, 
moeten de lidstaten de mogelijkheid 
krijgen het nationale deel van de steun op 
een gekoppelde manier te blijven betalen 
om zo de gevolgen van de ontkoppeling 
beter te kunnen opvangen.

sectoren durumtarwe, rijst, 
aardappelzetmeel en noten, waar het nut 
van ontkoppeling wordt bekrachtigd door 
de afnemende doeltreffendheid van de 
resterende gekoppelde betalingen. Voor 
aardappelzetmeel en vlas moet met het oog 
op een zo vlot mogelijke overschakeling op 
ontkoppelde steun een overgangsperiode 
worden vastgesteld. Wat noten betreft, 
moeten de lidstaten de mogelijkheid 
krijgen het nationale deel van de steun op 
een gekoppelde manier te blijven betalen 
om zo de gevolgen van de ontkoppeling 
beter te kunnen opvangen.

Or. fr

Motivering

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Amendement 230
Bernadette Bourzai

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De ontkoppeling van de rechtstreekse 
steun en de invoering van de 
bedrijfstoeslagregeling waren hoekstenen 
in de hervorming van het 

(36) De ontkoppeling van de rechtstreekse 
steun en de invoering van de 
bedrijfstoeslagregeling waren hoekstenen 
in de hervorming van het 
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gemeenschappelijk landbouwbeleid. In 
2003 bestond echter een aantal redenen om 
specifieke steun voor een aantal gewassen 
te behouden. De ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de ontwikkeling van de 
marktsituatie wijzen erop dat regelingen 
die in 2003 van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling werden uitgesloten, 
inmiddels met het oog op een meer 
marktgerichte en duurzame landbouw in de 
regeling kunnen worden opgenomen. Dit 
geldt met name voor de sector olijfolie, 
waar slechts een marginale vorm van 
koppeling werd toegepast. Dezelfde 
redenering gaat op voor de betalingen in de 
sectoren durumtarwe, eiwithoudende 
gewassen, rijst, aardappelzetmeel en 
noten, waar het nut van ontkoppeling 
wordt bekrachtigd door de afnemende 
doeltreffendheid van de resterende 
gekoppelde betalingen. Met betrekking tot 
vlas moet de verwerkingssteun worden 
afgeschaft en moeten de betrokken 
bedragen in de bedrijfstoeslagregeling 
worden geïntegreerd. Voor rijst,
gedroogde voedergewassen,
aardappelzetmeel en vlas moet met het oog 
op een zo vlot mogelijke overschakeling op 
ontkoppelde steun een overgangsperiode 
worden vastgesteld. Wat noten betreft, 
moeten de lidstaten de mogelijkheid 
krijgen het nationale deel van de steun op 
een gekoppelde manier te blijven betalen 
om zo de gevolgen van de ontkoppeling 
beter te kunnen opvangen.

gemeenschappelijk landbouwbeleid. In 
2003 bestond echter een aantal redenen om 
specifieke steun voor een aantal gewassen 
te behouden. De ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de ontwikkeling van de 
marktsituatie wijzen erop dat regelingen 
die in 2003 van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling werden uitgesloten, 
inmiddels met het oog op een meer 
marktgerichte en duurzame landbouw in de 
regeling kunnen worden opgenomen. Dit 
geldt met name voor de sector olijfolie, 
waar slechts een marginale vorm van 
koppeling werd toegepast. Dezelfde 
redenering gaat op voor de betalingen in de 
sectoren durumtarwe, rijst en
aardappelzetmeel, waar het nut van 
ontkoppeling wordt bekrachtigd door de 
afnemende doeltreffendheid van de 
resterende gekoppelde betalingen. Voor 
rijst, aardappelzetmeel en vlas moet met 
het oog op een zo vlot mogelijke 
overschakeling op ontkoppelde steun een 
overgangsperiode worden vastgesteld. Wat 
noten betreft, moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen het nationale deel van 
de steun op een gekoppelde manier te 
blijven betalen om zo de gevolgen van de 
ontkoppeling beter te kunnen opvangen.

Or. fr

Motivering

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Amendement 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De ontkoppeling van de rechtstreekse 
steun en de invoering van de 
bedrijfstoeslagregeling waren hoekstenen 
in de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. In 
2003 bestond echter een aantal redenen om 
specifieke steun voor een aantal gewassen 
te behouden. De ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de ontwikkeling van de 
marktsituatie wijzen erop dat regelingen 
die in 2003 van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling werden uitgesloten, 
inmiddels met het oog op een meer 
marktgerichte en duurzame landbouw in de 
regeling kunnen worden opgenomen. Dit 
geldt met name voor de sector olijfolie, 
waar slechts een marginale vorm van 
koppeling werd toegepast. Dezelfde 
redenering gaat op voor de betalingen in de 
sectoren durumtarwe, eiwithoudende 
gewassen, rijst, aardappelzetmeel en noten, 
waar het nut van ontkoppeling wordt 
bekrachtigd door de afnemende 
doeltreffendheid van de resterende 
gekoppelde betalingen. Met betrekking tot 
vlas moet de verwerkingssteun worden 
afgeschaft en moeten de betrokken 
bedragen in de bedrijfstoeslagregeling 
worden geïntegreerd. Voor rijst, gedroogde 
voedergewassen, aardappelzetmeel en vlas 
moet met het oog op een zo vlot mogelijke 
overschakeling op ontkoppelde steun een 
overgangsperiode worden vastgesteld. Wat 
noten betreft, moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen het nationale deel van 
de steun op een gekoppelde manier te 
blijven betalen om zo de gevolgen van de 

(36) De ontkoppeling van de rechtstreekse 
steun en de invoering van de 
bedrijfstoeslagregeling waren hoekstenen 
in de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. In 
2003 bestond echter een aantal redenen om
specifieke steun voor een aantal gewassen 
te behouden. De ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de ontwikkeling van de 
marktsituatie wijzen erop dat regelingen 
die in 2003 van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling werden uitgesloten, 
inmiddels met het oog op een meer 
marktgerichte en duurzame landbouw in de 
regeling kunnen worden opgenomen. Dit 
geldt met name voor de sector olijfolie, 
waar slechts een marginale vorm van 
koppeling werd toegepast. Dezelfde 
redenering gaat op voor de betalingen in de 
sectoren durumtarwe, eiwithoudende 
gewassen, rijst en aardappelzetmeel, waar 
het nut van ontkoppeling wordt 
bekrachtigd door de afnemende 
doeltreffendheid van de resterende 
gekoppelde betalingen. Met betrekking tot 
vlas moet de verwerkingssteun worden 
afgeschaft en moeten de betrokken 
bedragen in de bedrijfstoeslagregeling 
worden geïntegreerd. Voor rijst, gedroogde 
voedergewassen, aardappelzetmeel en vlas 
moet met het oog op een zo vlot mogelijke 
overschakeling op ontkoppelde steun een 
overgangsperiode worden vastgesteld. Wat 
noten betreft, moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen het nationale deel van 
de steun op een gekoppelde manier te 
blijven betalen om zo de gevolgen van de 
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ontkoppeling beter te kunnen opvangen. ontkoppeling beter te kunnen opvangen.

Or. fr

Motivering

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Amendement 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de integratie van 
nieuwe regelingen in de 
bedrijfstoeslagregeling moet worden 
voorzien in de berekening van het nieuwe 
niveau van individuele inkomenssteun in 
het kader van die regeling. Met betrekking 
tot noten, aardappelzetmeel, vlas en 
gedroogde voedergewassen, moet deze 
stijging worden toegekend op basis van de 
steun die de landbouwers gedurende de 
laatste jaren hebben ontvangen. Wat de 
integratie van betalingen betreft die tot 
dusverre gedeeltelijk van de toepassing 
van de bedrijfstoeslagregeling waren 
uitgesloten, moeten de lidstaten echter de 
kans krijgen de oorspronkelijke 
referentieperioden te gebruiken.

(37) Als gevolg van de mogelijke integratie 
van nieuwe regelingen in de 
bedrijfstoeslagregeling moet worden 
voorzien in de berekening van het nieuwe 
niveau van individuele inkomenssteun in 
het kader van die regeling.

Or. es
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Amendement 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de integratie van nieuwe 
regelingen in de bedrijfstoeslagregeling moet 
worden voorzien in de berekening van het 
nieuwe niveau van individuele 
inkomenssteun in het kader van die regeling.
Met betrekking tot noten, aardappelzetmeel, 
vlas en gedroogde voedergewassen, moet 
deze stijging worden toegekend op basis van 
de steun die de landbouwers gedurende de 
laatste jaren hebben ontvangen. Wat de 
integratie van betalingen betreft die tot 
dusverre gedeeltelijk van de toepassing van 
de bedrijfstoeslagregeling waren uitgesloten, 
moeten de lidstaten echter de kans krijgen de 
oorspronkelijke referentieperioden te 
gebruiken.

(37) Als gevolg van de integratie van nieuwe 
regelingen in de bedrijfstoeslagregeling moet 
worden voorzien in een overgangsbepaling 
voor de berekening van het nieuwe niveau 
van individuele inkomenssteun in het kader 
van die regeling tot 2013. Met betrekking tot 
noten, aardappelzetmeel en vlas moet deze 
stijging worden toegekend op basis van de 
steun die de landbouwers gedurende de 
laatste jaren hebben ontvangen. Wat de 
integratie van betalingen betreft die tot 
dusverre gedeeltelijk van de toepassing van 
de bedrijfstoeslagregeling waren uitgesloten, 
moeten de lidstaten echter de kans krijgen de 
oorspronkelijke referentieperioden te 
gebruiken. Met ingang van 2014 moet er in 
alle lidstaten een stelsel van forfaitaire
rechtstreekse bedrijfstoeslagen worden 
ingevoerd.

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Amendement 234
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de integratie van 
nieuwe regelingen in de 
bedrijfstoeslagregeling moet worden 
voorzien in de berekening van het nieuwe 
niveau van individuele inkomenssteun in 
het kader van die regeling. Met betrekking 
tot noten, aardappelzetmeel, vlas en 
gedroogde voedergewassen, moet deze 
stijging worden toegekend op basis van de 
steun die de landbouwers gedurende de 
laatste jaren hebben ontvangen. Wat de 
integratie van betalingen betreft die tot 
dusverre gedeeltelijk van de toepassing van 
de bedrijfstoeslagregeling waren 
uitgesloten, moeten de lidstaten echter de 
kans krijgen de oorspronkelijke 
referentieperioden te gebruiken.

(37) Als gevolg van de integratie van 
nieuwe regelingen in de 
bedrijfstoeslagregeling moet worden 
voorzien in de berekening van het nieuwe 
niveau van individuele inkomenssteun in 
het kader van die regeling. Met betrekking 
tot noten, aardappelzetmeel, vlas en 
gedroogde voedergewassen, moet deze 
stijging worden toegekend op basis van de 
steun die de landbouwers gedurende de 
laatste jaren hebben ontvangen of op de 
productiequota van de landbouwers 
gedurende de laatste jaren. Wat de 
integratie van betalingen betreft die tot 
dusverre gedeeltelijk van de toepassing van 
de bedrijfstoeslagregeling waren 
uitgesloten, moeten de lidstaten echter de 
kans krijgen de oorspronkelijke 
referentieperioden te gebruiken.

Or. en

Amendement 235
Bernadette Bourzai

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de integratie van 
nieuwe regelingen in de 
bedrijfstoeslagregeling moet worden 
voorzien in de berekening van het nieuwe 
niveau van individuele inkomenssteun in 
het kader van die regeling. Met betrekking 
tot noten, aardappelzetmeel, vlas en 
gedroogde voedergewassen, moet deze 

(37) Als gevolg van de integratie van 
nieuwe regelingen in de 
bedrijfstoeslagregeling moet worden 
voorzien in de berekening van het nieuwe 
niveau van individuele inkomenssteun in 
het kader van die regeling. Met betrekking 
tot aardappelzetmeel en vlas moet deze 
stijging worden toegekend op basis van de 
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stijging worden toegekend op basis van de 
steun die de landbouwers gedurende de 
laatste jaren hebben ontvangen. Wat de 
integratie van betalingen betreft die tot 
dusverre gedeeltelijk van de toepassing van 
de bedrijfstoeslagregeling waren 
uitgesloten, moeten de lidstaten echter de 
kans krijgen de oorspronkelijke 
referentieperioden te gebruiken.

steun die de landbouwers gedurende de 
laatste jaren hebben ontvangen. Wat de 
integratie van betalingen betreft die tot 
dusverre gedeeltelijk van de toepassing van 
de bedrijfstoeslagregeling waren 
uitgesloten, moeten de lidstaten echter de 
kans krijgen de oorspronkelijke 
referentieperioden te gebruiken.

Or. fr

Motivering

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Amendement 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de integratie van 
nieuwe regelingen in de 
bedrijfstoeslagregeling moet worden 
voorzien in de berekening van het nieuwe 
niveau van individuele inkomenssteun in 
het kader van die regeling. Met betrekking 
tot noten, aardappelzetmeel, vlas en 
gedroogde voedergewassen, moet deze 
stijging worden toegekend op basis van de 
steun die de landbouwers gedurende de 
laatste jaren hebben ontvangen. Wat de 
integratie van betalingen betreft die tot 
dusverre gedeeltelijk van de toepassing van 
de bedrijfstoeslagregeling waren 
uitgesloten, moeten de lidstaten echter de 
kans krijgen de oorspronkelijke 
referentieperioden te gebruiken.

(37) Als gevolg van de integratie van 
nieuwe regelingen in de 
bedrijfstoeslagregeling moet worden 
voorzien in de berekening van het nieuwe 
niveau van individuele inkomenssteun in 
het kader van die regeling. Met betrekking 
tot aardappelzetmeel, vlas en gedroogde 
voedergewassen, moet deze stijging 
worden toegekend op basis van de steun 
die de landbouwers gedurende de laatste 
jaren hebben ontvangen. Wat de integratie 
van betalingen betreft die tot dusverre 
gedeeltelijk van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling waren uitgesloten, 
moeten de lidstaten echter de kans krijgen 
de oorspronkelijke referentieperioden te 
gebruiken.



PE407.776v01-00 98/102 AM\727226NL.doc

NL

Or. fr

Motivering

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Amendement 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Het is dienstig te wijzen op de 
situatie van de steunverlening aan 
tabaksproducenten, aangezien de ervaring 
leert dat het raadzaam is de gekoppelde 
steun tot 2013 te verlengen om ernstige 
sociaaleconomische gevolgen in bepaalde 
regio’s te voorkomen en om de telers beter 
voor te bereiden op de overstap naar de 
nieuwe regeling.

Or. es

Amendement 238
Constantin Dumitriu

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om de sector energiegewassen bij 
zijn ontwikkeling te helpen, is bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 
specifieke steun voor deze gewassen 
vastgesteld. Vanwege de recente 
ontwikkelingen in de sector bio-energie, 
en met name de sterke vraag naar 
dergelijke producten op de internationale 

Schrappen
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markten en de invoering van bindende 
streefdoelen voor het aandeel bio-energie 
in de totale energiemix tegen 2020, zijn de 
voornaamste redenen voor het verlenen 
van specifieke steun voor 
energiegewassen weggevallen.

Or. ro

Motivering

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Amendement 239
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om de sector energiegewassen bij zijn 
ontwikkeling te helpen, is bij Verordening 
(EG) nr. 1782/2003 specifieke steun voor 
deze gewassen vastgesteld. Vanwege de 
recente ontwikkelingen in de sector bio-
energie, en met name de sterke vraag naar 
dergelijke producten op de internationale 
markten en de invoering van bindende 
streefdoelen voor het aandeel bio-energie 
in de totale energiemix tegen 2020, zijn de 
voornaamste redenen voor het verlenen van 
specifieke steun voor energiegewassen 
weggevallen.

(38) Om de sector energiegewassen bij zijn 
ontwikkeling te helpen, is bij Verordening 
(EG) nr. 1782/2003 specifieke steun voor 
deze gewassen vastgesteld. Vanwege de 
recente ontwikkelingen in de sector bio-
energie, en met name de sterke vraag naar 
dergelijke producten op de internationale 
markten en de invoering van bindende 
streefdoelen voor het aandeel bio-energie 
in de totale energiemix tegen 2020, zijn de 
voornaamste redenen voor het verlenen van 
gekoppelde steun voor energiegewassen 
weggevallen. Bijgevolg moeten in de 
toekomst ook de desbetreffende bedragen 
in de bedrijfstoeslagregeling worden 
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opgenomen.

Or. de

Amendement 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) In de Akte van Toetreding van, 
respectievelijk, Tsjechië, Estland, Cyprus, 
Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, 
Polen, Slovenië en Slowakije, en Bulgarije 
en Roemenië is bepaald dat de 
landbouwers in de nieuwe lidstaten, na 
toepassing van een mechanisme voor 
geleidelijke invoering, rechtstreekse 
betalingen zullen ontvangen.

(41) In de Akte van Toetreding van, 
respectievelijk, Tsjechië, Estland, Cyprus, 
Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, 
Polen, Slovenië en Slowakije, en Bulgarije 
en Roemenië is bepaald dat de 
landbouwers in de nieuwe lidstaten, na 
toepassing van een mechanisme voor 
geleidelijke invoering, rechtstreekse 
betalingen zullen ontvangen. Deze 
betalingen moeten worden berekend op 
basis van de forfaitaire bedrijfstoeslag in 
alle lidstaten.

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Amendement 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Als gevolg van de geleidelijke 
invoering van rechtstreekse betalingen in 
de nieuwe lidstaten voorzagen de Akten 
van Toetreding in een kader waarbinnen de 
nieuwe lidstaten aanvullende nationale 
rechtstreekse betalingen mochten verlenen.
De voorwaarden voor de verlening van 
dergelijke betalingen moeten worden 
vastgesteld.

(44) Als gevolg van de geleidelijke 
invoering van rechtstreekse betalingen in 
de nieuwe lidstaten voorzagen de Akten 
van Toetreding in een kader waarbinnen de 
nieuwe lidstaten aanvullende nationale 
rechtstreekse betalingen mochten verlenen.
Deze aanvullende betalingen moeten 
worden geschrapt, en alle nieuwe 
betalingen moeten worden berekend op 
basis van de forfaitaire bedrijfstoeslag in 
alle lidstaten.

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Amendement 242
Giovanna Corda

Voorstel voor een verordening
Overweging 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 bis) Gezien de recente turbulente 
ontwikkelingen op de wereldmarkt die ook 
de Europese Unie hebben geschokt, is het 
cruciaal instrumenten te creëren om een 
beter evenwicht op de markten te 
bewerkstelligen, maar vooral ook om 
ervoor te zorgen dat alle mensen zich op 
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een waardige wijze van voedsel kunnen 
voorzien. Bovendien moet de gedegen 
kennis van de Europese Unie op het 
gebied van landbouwbeleid worden 
overgedragen aan de minder 
geavanceerde landen, zodat zij hun 
productie kunnen verhogen en zich 
kunnen wapenen tegen marktturbulenties, 
en daarom moet er daadwerkelijk een 
uitwisselingsbeleid kunnen worden 
opgezet met de landbouwers uit die 
landen, zodat zij kunnen deelnemen aan 
de opleidingsprogramma’s van de 
Europese Unie. Het is derhalve van 
belang dat het mondiale aanbod wordt 
vergroot dankzij de bevordering van een 
concurrentiekrachtige en 
milieuvriendelijke landbouw.

Or. fr
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