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Amendement 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso 

Voorstel voor een verordening
Artikel 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 wordt
aan de landbouwers die rijst van GN-code
1006 10 produceren, steun verleend onder 
de in deze afdeling vastgestelde 
voorwaarden.

Aan de landbouwers die rijst van GN-code
1006 10 produceren, wordt steun verleend 
onder de in deze afdeling vastgestelde 
voorwaarden.

Or. fr

Motivering

Le découplage total de l’aide versée aux producteurs de riz 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 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Voorstel voor een verordening
Artikel 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 wordt 
aan de landbouwers die rijst van GN-code 
1006 10 produceren, steun verleend onder 
de in deze afdeling vastgestelde 
voorwaarden.

Voor het jaar 2009 en de jaren erna wordt 
aan de landbouwers die rijst van GN-code 
1006 10 produceren, steun verleend onder 
de in deze afdeling vastgestelde 
voorwaarden.

Or. es
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Amendement 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 2 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst
(EUR/ha)

2009 2010 en 2011
Bulgarije 345,255 172,627
Griekenland 561,00 280,5
Spanje 476,25 238,125
Frankrijk 411,75 205,875
Italië 453,00 226,5
Hongarije 232,50 116,25
Portugal 453,75 226,875
Roemenië 126,075 63,037

Amendement
(EUR/ha)

2009 e.v.
Bulgarije 345,255

Griekenland 561,00
Spanje 476,25

Frankrijk 411,75
Italië 453,00

Hongarije 232,50
Portugal 453,75

Roemenië 126,075

Or. es
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Amendement 684
Maria Petre 

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – achtste streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Roemenië: 500 ha – Roemenië: 8.187 ha.

Or. ro

Motivering

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Amendement 685
Constantin Dumitriu 

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – achtste streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Roemenië: 500 ha – Roemenië: 8.187 ha.

Or. ro

Motivering

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Amendement 686
Bernadette Bourzai 

Voorstel voor een verordening
Titel IV – hoofdstuk 1 – afdeling 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 1 BIS
STEUN VOOR NOTEN

Artikel 74 bis
Toepassingsgebied

1. Aan noten producerende landbouwers 
wordt onder de in deze afdeling 
vastgestelde voorwaarden een 
communautaire steun verleend.
Noten omvatten:
— amandelen van de GN-codes 0802 11 
en 0802 12,
— hazelnoten van de GN-codes 0802 21 
en 0802 22,
— walnoten van de GN-codes 0802 31 en 
0802 32,
— pimpernoten (pistaches) van GN-code 
0802 50,
— sint-jansbrood van GN-code 1212 10 
10.
2. De lidstaten mogen de steun 
differentiëren al naar gelang de 
producten of door de in artikel 74 ter, lid 
3, vastgestelde nationale gegarandeerde 
arealen (hierna: NGA's) te vergroten of te 
verkleinen. In elke lidstaat mag het 
totaalbedrag aan in een bepaald jaar 
verleende steun echter niet hoger zijn dan 
het in artikel 74 ter, lid 1, genoemde 
maximum.

Artikel 74 ter
Arealen

1. Een lidstaat verleent de communautaire 
steun binnen de grenzen van een 
maximum dat wordt berekend door het in 
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lid 3 vastgestelde aantal hectaren van zijn 
NGA te vermenigvuldigen met het 
gemiddelde bedrag van 120,75 EUR.
2. Hierbij wordt een gegarandeerd 
maximumareaal van 829.229 ha 
vastgesteld.
3. Het in lid 2 vastgestelde gegarandeerde 
maximumareaal wordt verdeeld in de 
volgende NGA's:
Nationaal gegarandeerd areaal (NGA)
België 100 ha
Bulgarije 11.984 ha
Duitsland 1.500 ha
Griekenland 41.100 ha
Spanje 568.200 ha
Frankrijk 17.300 ha
Italië 130.100 ha
Cyprus 5.100 ha
Luxemburg 100 ha
Hongarije 2.900 ha
Nederland 100 ha
Oostenrijk 100 ha
Polen 4.200 ha
Portugal 41.300 ha
Roemenië 1.645 ha
Slovenië 300 ha
Slowakije 3.100 ha
Verenigd Koninkrijk 100 ha

4. Een lidstaat kan zijn NGA op basis van 
objectieve criteria onderverdelen in 
subarealen, met name op regionaal 
niveau of in relatie tot de productie.

Artikel 74 quater
Overschrijding van de subarealen

Wanneer een lidstaat zijn NGA 
onderverdeelt in subarealen en één of 
meer subarealen zijn overschreden, wordt 
in het betrokken jaar de oppervlakte per 
landbouwer waarvoor communautaire 
steun is aangevraagd, voor de 
landbouwers in de subarealen waar hun 
limieten zijn overschreden, proportioneel 
verlaagd.
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Deze verlaging wordt toegepast wanneer 
in de betrokken lidstaat de oppervlakten 
in de subarealen die hun limieten niet 
hebben bereikt, zijn herverdeeld in 
subarealen waar deze limieten zijn 
overschreden.

Artikel 74 quinquies
Voorwaarden voor subsidiabiliteit

1. Uitbetaling van de communautaire 
steun is met name afhankelijk van een 
minimale perceelsgrootte en 
boomdichtheid.
2. De onder een verbeteringsprogramma 
vallende oppervlakten worden in het 
kader van de onderhavige regeling 
subsidiabel op 1 januari van het jaar na 
het jaar waarin het 
verbeteringsprogramma is verstreken.
3. De lidstaten kunnen aan het verlenen 
van de communautaire steun de 
voorwaarde verbinden dat de landbouwers 
lid zijn van een overeenkomstig artikel 
125 ter van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 erkende telersvereniging.
4. Indien lid 3 wordt toegepast, mogen de 
lidstaten besluiten dat de betaling van de 
in lid 1 bedoelde steun plaatsvindt aan een 
telersvereniging ten behoeve van haar 
leden.
Het door de telersvereniging ontvangen 
steunbedrag wordt uitbetaald aan haar 
leden. De lidstaten kunnen een 
telersvereniging evenwel toestaan om op 
het bedrag van de Gemeenschapssteun 
een inhouding van maximaal 2 % toe te 
passen als vergoeding voor de diensten 
aan haar leden.

Or. fr

Motivering

Il apparaît indispensable 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 
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production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Amendement 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Voorstel voor een verordening
Titel IV – hoofdstuk 1 – afdeling 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 1 BIS
STEUN VOOR NOTEN

Artikel 74 bis
Toepassingsgebied

1. Aan noten producerende landbouwers 
wordt onder de in deze afdeling 
vastgestelde voorwaarden een 
communautaire steun verleend.
Noten omvatten:
— amandelen van de GN-codes 0802 11 
en 0802 12,
— hazelnoten van de GN-codes 0802 21 
en 0802 22,
— walnoten van de GN-codes 0802 31 en 
0802 32,
— pimpernoten (pistaches) van GN-code 
0802 50,
— sint-jansbrood van GN-code 1212 10 
10.
2. De lidstaten mogen de steun 
differentiëren al naar gelang de 
producten of door de in artikel 74 ter, lid 
3, vastgestelde nationale gegarandeerde 
arealen (hierna: NGA's) te vergroten of te 
verkleinen. In elke lidstaat mag het 
totaalbedrag aan in een bepaald jaar 
verleende steun echter niet hoger zijn dan 
het in artikel 74 ter, lid 1, genoemde 
maximum.

Artikel 74 ter
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Arealen
1. Een lidstaat verleent de communautaire 
steun binnen de grenzen van een 
maximum dat wordt berekend door het in 
lid 3 vastgestelde aantal hectaren van zijn 
NGA te vermenigvuldigen met het 
gemiddelde bedrag van 120,75 EUR.
2. Hierbij wordt een gegarandeerd 
maximumareaal van 829.229 ha 
vastgesteld.
3. Het in lid 2 vastgestelde gegarandeerde 
maximumareaal wordt verdeeld in de 
volgende NGA's:
Nationaal gegarandeerd areaal (NGA)
België 100 ha
Bulgarije 11.984 ha
Duitsland 1.500 ha
Griekenland 41.100 ha
Spanje 568.200 ha
Frankrijk 17.300 ha
Italië 130.100 ha
Cyprus 5.100 ha
Luxemburg 100 ha
Hongarije 2.900 ha
Nederland 100 ha
Oostenrijk 100 ha
Polen 4.200 ha
Portugal 41.300 ha
Roemenië 1.645 ha
Slovenië 300 ha
Slowakije 3.100 ha
Verenigd Koninkrijk 100 ha
4. Een lidstaat kan zijn NGA op basis van 
objectieve criteria onderverdelen in 
subarealen, met name op regionaal 
niveau of in relatie tot de productie.

Artikel 74 quater
Overschrijding van de subarealen

Wanneer een lidstaat zijn NGA 
onderverdeelt in subarealen en één of 
meer subarealen zijn overschreden, wordt 
in het betrokken jaar de oppervlakte per 
landbouwer waarvoor communautaire 
steun is aangevraagd, voor de 
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landbouwers in de subarealen waar hun 
limieten zijn overschreden, proportioneel 
verlaagd.
Deze verlaging wordt toegepast wanneer 
in de betrokken lidstaat de oppervlakten 
in de subarealen die hun limieten niet 
hebben bereikt, zijn herverdeeld in 
subarealen waar deze limieten zijn 
overschreden.

Artikel 74 quinquies
Voorwaarden voor subsidiabiliteit

1. Uitbetaling van de communautaire 
steun is met name afhankelijk van een 
minimale perceelsgrootte en 
boomdichtheid.
2. De onder een verbeteringsprogramma 
vallende oppervlakten worden in het 
kader van de onderhavige regeling 
subsidiabel op 1 januari van het jaar na 
het jaar waarin het 
verbeteringsprogramma is verstreken.
3. De lidstaten kunnen aan het verlenen 
van de communautaire steun de 
voorwaarde verbinden dat de landbouwers 
lid zijn van een overeenkomstig artikel 
125 ter van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 erkende telersvereniging.
4. Indien lid 3 wordt toegepast, mogen de 
lidstaten besluiten dat de betaling van de 
in lid 1 bedoelde steun plaatsvindt aan een 
telersvereniging ten behoeve van haar 
leden.
Het door de telersvereniging ontvangen 
steunbedrag wordt uitbetaald aan haar 
leden. De lidstaten kunnen een 
telersvereniging evenwel toestaan om op 
het bedrag van de Gemeenschapssteun 
een inhouding van maximaal 2 % toe te 
passen als vergoeding voor de diensten 
aan haar leden.

Or. fr
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Motivering

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial. 

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003. 

Amendement 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Voorstel voor een verordening
Titel IV – hoofdstuk 1 – afdeling 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 1 BIS
AREAALBETALING VOOR NOTEN

Artikel 74 bis
Communautaire steun

1. Aan noten producerende landbouwers 
wordt onder de in dit hoofdstuk 
vastgestelde voorwaarden een 
communautaire steun verleend.
Noten omvatten:
– amandelen van de GN-codes 0802 11 en 
0802 12;
– hazelnoten van de GN-codes 0802 21 en 
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0802 22;
– walnoten van de GN-codes 0802 31 en 
0802 32;
– pimpernoten (pistaches) van GN-code 
0802 50;
– sint-jansbrood van GN-code 1212 10 10.
2. De lidstaten mogen de steun 
differentiëren al naar gelang de 
producten of door de in artikel 84, lid 1, 
vastgestelde nationale gegarandeerde 
arealen (hierna: NGA's) te vergroten of te 
verkleinen. In elke lidstaat mag het 
totaalbedrag aan in een bepaald jaar 
verleende steun echter niet hoger zijn dan 
het in artikel 84, lid 1, genoemde 
maximum.

Artikel 74 ter
Arealen

1. Een lidstaat verleent de communautaire 
steun onder een maximum dat wordt 
berekend door het aantal in lid 3 
vastgestelde hectaren van zijn NGA te 
vermenigvuldigen met het gemiddelde 
bedrag van 120,75 euro.
2. Hierbij wordt een gegarandeerd 
maximumareaal van 829.229 ha 
vastgesteld.
3. Het in lid 2 vastgestelde gegarandeerde 
maximumareaal wordt verdeeld in de 
volgende NGA's:
België 100 ha
Bulgarije 11.984 ha
Duitsland 1.500 ha
Frankrijk 17.300 ha
Griekenland 41.100 ha
Italië 130.100 ha
Cyprus 5.100 ha
Luxemburg 100 ha
Hongarije 2.900 ha
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Nederland 100 ha
Oostenrijk 100 ha
Polen 4.200 ha
Portugal 41.300 ha
Roemenië 1.645 ha
Slovenië 300 ha
Slowakije 3.100 ha
Spanje 568.200 ha
Verenigd Koninkrijk 100 ha
4. Een lidstaat kan zijn NGA op basis van 
objectieve criteria onderverdelen in 
subarealen, met name op regionaal 
niveau of in relatie tot de productie. 

Artikel 74 quater
Overschrijding van de subarealen

Wanneer een lidstaat zijn NGA 
onderverdeelt in subarealen en één of 
meer subarealen zijn overschreden, wordt 
in het betrokken jaar de oppervlakte per 
landbouwer waarvoor communautaire 
steun is aangevraagd, voor de 
landbouwers in de subarealen waar hun 
limieten zijn overschreden, proportioneel 
verlaagd. Deze verlaging wordt toegepast 
wanneer in de betrokken lidstaat de 
oppervlakten in de subarealen die hun 
limieten niet hebben bereikt, zijn 
herverdeeld in subarealen waar deze 
limieten zijn overschreden.

Artikel 74 quinquies
Voorwaarden voor subsidiabiliteit

1. Uitbetaling van de communautaire 
steun is met name afhankelijk van een 
minimale perceelsgrootte en 
boomdichtheid.
2. De onder een verbeteringsprogramma 
in de zin van artikel 14 van Verordening 
(EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 
mei 1972 houdende een 
gemeenschappelijke ordening der 
markten in de sector groenten en fruit1



AM\740091NL.doc 15/53 PE412.069v01-00

NL

vallende oppervlakten worden in het 
kader van de onderhavige regeling 
subsidiabel op 1 januari van het jaar 
volgend op het jaar waarin het 
verbeteringsprogramma is verstreken.
3. De lidstaten kunnen aan het verlenen 
van de communautaire steun de 
voorwaarde verbinden dat de landbouwers 
lid zijn van een overeenkomstig artikel 
125 ter of 125 sexies van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 erkende 
telersvereniging.
4. Indien lid 3 wordt toegepast, mogen de 
lidstaten besluiten dat de betaling van de 
in lid 1 bedoelde steun plaatsvindt aan een 
telersvereniging ten behoeve van haar 
leden. Het door de telersvereniging 
ontvangen steunbedrag wordt uitbetaald 
aan haar leden. De lidstaten kunnen een 
telersvereniging evenwel toestaan om op 
het bedrag van de Gemeenschapssteun 
een inhouding van maximaal 2 % toe te 
passen als vergoeding voor de diensten 
aan haar leden.

Artikel 74 sexies
Nationale steun

1. De lidstaten kunnen, als aanvulling op 
de communautaire steun, nationale steun 
tot een maximum van 120,75 euro per 
hectare per jaar verlenen.
2. De nationale steun kan slechts worden 
uitbetaald voor de oppervlakten waarvoor 
de communautaire steun wordt 
ontvangen.
3. De lidstaten kunnen aan het verlenen 
van de nationale steun de voorwaarde 
verbinden dat de landbouwers lid zijn van 
een overeenkomstig artikel 125 ter of 125 
sexies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 erkende telersvereniging.
___________
1 PB L 118 van 20.5.1972, blz. 1.

Or. es
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Amendement 689
Constantin Dumitriu 

Voorstel voor een verordening
Titel IV – hoofdstuk 1 – afdeling 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 74 bis
Steunvoorwaarden en steunbedrag

1. Een steunbedrag van 45 euro per 
hectare per jaar wordt verleend voor de 
oppervlakten die zijn ingezaaid met 
energiegewassen die onder de in dit 
hoofdstuk vastgestelde voorwaarden 
worden gebruikt.
Onder "energiegewassen" wordt verstaan 
gewassen die hoofdzakelijk voor de 
productie van de volgende 
energieproducten worden geleverd:
- producten die worden beschouwd als 
biobrandstoffen en die zijn opgesomd in 
artikel 2, punt 2, van Richtlijn 
2003/30/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 mei 2003 ter 
bevordering van het gebruik van 
biobrandstoffen of andere hernieuwbare 
brandstoffen in het vervoer (31);
- uit biomassa verkregen elektrische en 
thermische energie.
2. De steun wordt uitsluitend verleend 
voor oppervlakten waarvan de productie 
onder een contract tussen de landbouwer 
en de verwerkende industrie valt, tenzij de 
verwerking door de landbouwer zelf op 
het bedrijf wordt uitgevoerd.

Artikel 74 ter
Gebieden

(1) Hierbij wordt een gegarandeerd 
maximumareaal van 1.500.000 ha 
vastgesteld waarvoor de steun kan worden 
verleend.
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(2) Indien de oppervlakte waarvoor de 
steun is aangevraagd, groter is dan het 
gegarandeerde maximumareaal, wordt in 
het betrokken jaar de oppervlakte per 
landbouwer waarvoor de steun is 
aangevraagd, volgens de in artikel 128, lid 
2, bedoelde procedure proportioneel 
verlaagd.

Artikel 74 quater
Herziening van de lijst van 

energiegewassen
Volgens de in artikel 128, lid 2, bedoelde 
procedure kunnen producten aan de lijst 
van artikel 74 bis worden toegevoegd of 
daaruit worden verwijderd.

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 in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta decat 1,48 %; mai mult 
pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 50% 
din sprijinul lor direct.

Amendement 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Voorstel voor een verordening
Titel IV – hoofdstuk 1 – afdeling 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 1 BIS
SPECIFIEKE KWALITEITSPREMIE 

VOOR DURUMTARWE
Artikel 74 bis
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Toepassingsgebied
Aan de landbouwers die durumtarwe van 
GN-code 1001 10 00 produceren, wordt 
steun verleend onder de in dit hoofdstuk 
vastgestelde voorwaarden.

Artikel 74 ter
Bedrag en subsidiabiliteit

1. De steun bedraagt 40 euro per hectare.
2. Verlening van de betalingen is 
afhankelijk van het gebruik van bepaalde 
hoeveelheden gecertificeerd zaad van 
rassen waarvan erkend is dat ze in het 
desbetreffende productiegebied een voor 
de productie van griesmeel of pasta hoge 
kwaliteit bezitten.

Artikel 74 quater
Arealen

1. De steun wordt verleend voor nationale 
basisarealen in traditionele 
productiegebieden.
De basisarealen zijn de volgende:
Bulgarije 21.800 ha
Griekenland 17.000 ha
Spanje 594.000 ha
Frankrijk 208.000 ha
Italië 1.646.000 ha
Cyprus 6.183 ha
Hongarije 2.500 ha
Oostenrijk 7.000 ha
Portugal 118.000 ha
2. Een lidstaat kan zijn basisareaal op 
basis van objectieve criteria in subarealen 
onderverdelen.

Artikel 74 quinquies
Overschrijding van het areaal

1. Indien de oppervlakte waarvoor de 
steun is aangevraagd, groter is dan het 
basisareaal, wordt in het betrokken jaar 
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de oppervlakte per landbouwer waarvoor 
de steun is aangevraagd, proportioneel 
verlaagd.
2. Wanneer een lidstaat zijn basisareaal 
onderverdeelt in sub-basisarealen, geldt 
de verlaging van lid 1 alleen voor 
landbouwers in sub-basisarealen waar de 
limiet is overschreden. Deze verlaging 
wordt toegepast wanneer in de betrokken 
lidstaat de oppervlakten in de subarealen 
die hun limieten niet hebben bereikt, zijn 
herverdeeld in subarealen waar deze 
limieten zijn overschreden.

Or. es

Motivering

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.

Amendement 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Voorstel voor een verordening
Titel IV – hoofdstuk 1 – afdeling 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 1 TER
PREMIE VOOR EIWITHOUDENDE 

GEWASSEN
Artikel 74 sexies

Toepassingsgebied
Aan de eiwithoudende gewassen 
producerende landbouwers wordt steun 
verleend onder de in dit hoofdstuk 
vastgestelde voorwaarden.
Eiwithoudende gewassen omvatten:
– erwten van GN-code 0713 10;
– tuinbonen, paardenbonen en 
duivenbonen van GN-code 0713 50;
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– niet-bittere lupinen van GN-code ex 
1209 29 50.

Artikel 74 septies
Bedrag en subsidiabiliteit

De steun bedraagt 55,57 euro per hectare 
na het melkrijpheidsstadium geoogste 
eiwithoudende gewassen.
Gewassen die volgens de plaatselijke 
normen op volledig ingezaaide 
oppervlakten worden geteeld, maar het 
melkrijpheidsstadium niet bereiken als 
gevolg van door de betrokken lidstaten 
erkende uitzonderlijke 
weersomstandigheden, blijven echter voor 
de steun in aanmerking komen op 
voorwaarde dat de betrokken 
oppervlakten tot dit groeistadium niet voor 
enig ander doel worden gebruikt.

Artikel 74 octies
Areaal

1. Hierbij wordt een gegarandeerd 
maximumareaal van 1.600.000 ha 
vastgesteld waarvoor de steun kan worden 
verleend.
2. Indien de oppervlakte waarvoor de 
steun is aangevraagd, groter is dan het 
gegarandeerde maximumareaal, wordt in 
het betrokken jaar de oppervlakte per 
landbouwer waarvoor de steun is 
aangevraagd, proportioneel verlaagd 
volgens de procedure van het Comité van 
beheer voor rechtstreekse betalingen.

Or. es

Motivering

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.
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Amendement 692
Kyösti Virrankoski 

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 66,32 euro voor de verkoopseizoenen 
2009/2010 en 2010/2011;

a) 66,32 euro voor de verkoopseizoenen 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 en 
2012/2013,

Or. en

Motivering

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Amendement 693
Kyösti Virrankoski 

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 33,16 euro voor de verkoopseizoenen 
2011/2012 en 2012/2013.

Schrappen

Or. en

Motivering

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.
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Amendement 694
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening
Artikel 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan landbouwers die katoen van GN-code 
5201 00 produceren, wordt steun verleend 
onder de in deze afdeling vastgestelde 
voorwaarden.

Aan landbouwers die katoen van GN-code 
5201 00 produceren, wordt steun verleend 
onder de in Verordening (EG) nr. 
637/2008 van de Raad vastgestelde 
voorwaarden.

Or. es

Amendement 695
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening
Artikel 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 78 Schrappen
Voorwaarden

1. De steun wordt verleend per hectare 
subsidiabel katoenareaal. Om subsidiabel 
te zijn moet het areaal bestaan uit 
landbouwgrond waarvoor de lidstaat een 
vergunning voor de katoenproductie heeft 
verleend, zijn ingezaaid met toegelaten 
rassen en in normale 
groeiomstandigheden worden geoogst.
De in artikel 77 bedoelde steun wordt 
betaald voor katoen van eerlijke 
handelskwaliteit.
2. De lidstaten verlenen de vergunning, 
respectievelijk de toelating, voor de in 
lid 1 bedoelde grond en rassen 
overeenkomstig uitvoeringsbepalingen en 
voorwaarden die volgens de in artikel 128, 
lid 2, bedoelde procedure worden 
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vastgesteld.

Or. es

Motivering

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Amendement 696
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening
Artikel 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 79 Schrappen
Basisarealen en bedragen
1. De nationale basisarealen zijn de 
volgende:
– Bulgarije: 10 237 ha,
– Griekenland: 370 000 ha,
– Spanje: 70 000 ha,
– Portugal: 360 ha.
2. De steun per subsidiabele hectare 
bedraagt in:
– Bulgarije: 263 euro,
– Griekenland: 594 euro voor 300 000 ha, 
en 342,85 euro voor de resterende 
70 000 ha,
– Spanje: 1.039 euro,
– Portugal: 556 euro.
3. Indien in een bepaald jaar het 
subsidiabele katoenareaal in een bepaalde 
lidstaat het in lid 1 vastgestelde 
basisareaal overschrijdt, wordt het in lid 2 
voor die lidstaat vastgestelde steunbedrag 
verlaagd in verhouding tot de 
overschrijding van het basisareaal.
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Voor Griekenland geldt die 
verhoudingsgewijze verlaging echter ten 
aanzien van het steunbedrag dat is 
vastgesteld voor het deel van het nationale 
basisareaal dat bestaat uit 70 000 ha, 
zulks om het totaalbedrag van 
202,2 miljoen euro in acht te nemen.
4. De bepalingen ter uitvoering van dit 
artikel worden volgens de in artikel 128, 
lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

Or. es

Amendement 697
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening
Artikel 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 Schrappen
Erkende brancheorganisaties

1. Voor de toepassing van deze afdeling 
wordt onder “erkende 
brancheorganisatie” verstaan een 
rechtspersoon die is samengesteld uit 
katoen producerende landbouwers en ten 
minste één egreneringsbedrijf en onder 
meer de volgende activiteiten verricht: 
– bijdragen tot een betere coördinatie van 
de afzet van de katoen, met name aan de 
hand van onderzoeksstudies en 
marktonderzoeken,
– opstellen van standaard-
modelcontracten die verenigbaar zijn met 
de communautaire regelgeving,
– sturen van de productie in de richting 
van producten die beter zijn afgestemd op 
de behoeften van de markt en de vraag 
van de consument, met name op het 
gebied van kwaliteit en 
consumentenbescherming,
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– actualiseren van methoden en middelen 
om de productkwaliteit te verbeteren,
– ontwikkelen van marktstrategieën om 
katoen aan de hand van 
kwaliteitscertificeringsregelingen te 
promoten.
2. De lidstaat op het grondgebied waarvan 
de egreneringsbedrijven zijn gevestigd, 
erkent de organisaties die voldoen aan de 
volgens de in artikel 128, lid 2, bedoelde 
procedure vast te stellen criteria.

Or. es

Amendement 698
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening
Artikel 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 81 Schrappen
Betaling van de steun

1. De steun per subsidiabele hectare wordt 
aan de landbouwers toegekend 
overeenkomstig artikel 79.
2. Aan de bij een erkende 
brancheorganisatie aangesloten 
landbouwers wordt per subsidiabele 
hectare die binnen het in artikel 79, lid 1, 
vastgestelde basisareaal is gelegen, een 
steunbedrag verleend, verhoogd met een 
bedrag van 3 euro.

Or. es
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Amendement 699
Giuseppe Castiglione 

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt toegekend voor 
maximaal vijf opeenvolgende jaren vanaf 
het verkoopseizoen waarin de in lid 1 
vermelde drempel van 50% is bereikt, en 
loopt uiterlijk tot en met het 
verkoopseizoen 2013/2014.

2. De steun wordt toegekend tot het 
verkoopseizoen 2013/2014.

Or. it

Motivering

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Amendement 700
Sergio Berlato 

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt toegekend voor 
maximaal vijf opeenvolgende jaren vanaf 
het verkoopseizoen waarin de in lid 1 
vermelde drempel van 50% is bereikt, en 
loopt uiterlijk tot en met het 
verkoopseizoen 2013/2014.

2. De steun wordt toegekend tot het 
verkoopseizoen 2013/2014.

Or. it
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Motivering

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  

Amendement 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra 

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt toegekend voor 
maximaal vijf opeenvolgende jaren vanaf 
het verkoopseizoen waarin de in lid 1 
vermelde drempel van 50% is bereikt, en 
loopt uiterlijk tot en met het 
verkoopseizoen 2013/2014.

2. De steun wordt toegekend tot het 
verkoopseizoen 2013/2014.

Or. it

Motivering

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Amendement 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Voorstel voor een verordening
Titel IV – hoofdstuk 1 – afdeling 4 bis (nieuw) – artikel 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 4 BIS
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PREMIE VOOR EIWITHOUDENDE 
GEWASSEN
Artikel 84 bis

Toepassingsgebied
Aan de eiwithoudende gewassen 
producerende landbouwers wordt steun 
verleend onder de in dit artikel 
vastgestelde voorwaarden. Eiwithoudende 
gewassen omvatten:
— erwten van GN-code 0713 10;
— tuinbonen, paardenbonen en 
duivenbonen van GN-code 0713 50;
— niet-bittere lupinen van GN-code ex 
1209 29 50;
— luzerne en mengelingen van luzerne en 
gras;
— klaver en voederklaver.

Or. de

Motivering

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern. 
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.

Amendement 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Voorstel voor een verordening
Titel IV – hoofdstuk 1 – afdeling 4 bis (nieuw) – artikel 84 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 84 ter
Bedrag en subsidiabiliteit

De steun bedraagt 80 euro per hectare 
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voor na het melkrijpheidsstadium 
geoogste tuinbonen, paardenbonen en 
duivenbonen, niet-bittere lupinen en 
erwten. Gewassen die volgens de 
plaatselijke normen op volledig 
ingezaaide oppervlakten worden geteeld 
maar het melkrijpheidsstadium niet 
bereiken als gevolg van door de betrokken 
lidstaten erkende uitzonderlijke 
weersomstandigheden, blijven echter voor 
de steun in aanmerking komen op 
voorwaarde dat de betrokken 
oppervlakten tot dit groeistadium niet voor 
enig ander doel worden gebruikt.
Voor ingezaaide klaver en luzerne 
bedraagt de premie 80 euro voor de 
oppervlakten die minstens twee maal per 
jaar worden gemaaid en waarvan het 
maaiproduct als voeder wordt gebruikt.

Or. de

Amendement 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Voorstel voor een verordening
Titel IV – hoofdstuk 1 – afdeling 4 bis (nieuw) – artikel 84 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 84 quater
Areaal

(1) Hierbij wordt een gegarandeerd 
maximumareaal van 2.000.000 ha 
vastgesteld waarvoor de steun kan worden 
verleend.
(2) Indien de oppervlakte waarvoor de 
steun is aangevraagd, groter is dan het 
gegarandeerde maximumareaal, wordt in 
het betrokken jaar de oppervlakte per 
landbouwer waarvoor de steun is 
aangevraagd, volgens de in artikel 144, lid 
2, bedoelde procedure proportioneel 
verlaagd.
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Or. de

Amendement 705
Giuseppe Castiglione 

Voorstel voor een verordening
Artikel 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 56, lid 1, 
of artikel 117, lid 1, kan tijdens de in die 
bepalingen genoemde periode onder de in 
deze afdeling uiteengezette voorwaarden 
een bij wijze van overgangsmaatregel 
verleende oppervlaktesteun worden 
verleend aan landbouwers die voor 
verwerking geleverde tomaten 
produceren.

Schrappen

2. Voor de toepassing van artikel 56, lid 2, 
of artikel 117, lid 2, kan tijdens de in die 
bepalingen genoemde periode onder de in 
deze afdeling uiteengezette voorwaarden 
een bij wijze van overgangsmaatregel 
verleende oppervlaktesteun worden 
toegekend aan landbouwers die een of 
meer van de in artikel 56, lid 2, derde 
alinea, vermelde en voor verwerking 
geleverde groente- en fruitproducten 
produceren, zoals bepaald door de 
lidstaten.

Or. it

Amendement 706
Sergio Berlato 

Voorstel voor een verordening
Artikel 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 56, lid 1, 
of artikel 117, lid 1, kan tijdens de in die 

Schrappen
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bepalingen genoemde periode onder de in 
deze afdeling uiteengezette voorwaarden 
een bij wijze van overgangsmaatregel 
verleende oppervlaktesteun worden 
verleend aan landbouwers die voor 
verwerking geleverde tomaten 
produceren.
2. Voor de toepassing van artikel 56, lid 2, 
of artikel 117, lid 2, kan tijdens de in die 
bepalingen genoemde periode onder de in 
deze afdeling uiteengezette voorwaarden 
een bij wijze van overgangsmaatregel 
verleende oppervlaktesteun worden 
toegekend aan landbouwers die een of 
meer van de in artikel 56, lid 2, derde 
alinea, vermelde en voor verwerking 
geleverde groente- en fruitproducten 
produceren, zoals bepaald door de 
lidstaten.

Or. it

Motivering

Soppressione dell'articolo 56

Amendement 707
Giuseppe Castiglione 

Voorstel voor een verordening
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de steun per hectare 
waarop tomaten en de in artikel 56, lid 2, 
derde alinea, vermelde groente- en 
fruitproducten worden verbouwd, op basis 
van objectieve en niet-discriminerende 
criteria vast.

Schrappen

2. Het totale bedrag van de betalingen 
mag het overeenkomstig artikel 53, lid 2, 
of artikel 117 vastgestelde maximum niet 
overschrijden.
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3. De steun wordt slechts verleend voor 
oppervlakten waarvan de productie valt 
onder een contract voor verwerking tot 
een van de in artikel 1, lid 1, onder j), van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 
opgenomen producten.
4. De lidstaten kunnen aan het verlenen 
van communautaire steun de voorwaarde 
verbinden dat aanvullende objectieve en 
niet-discriminerende criteria worden 
nageleefd, zoals lidmaatschap van een 
producentenorganisatie of een 
producentengroepering die op grond van, 
respectievelijk, artikel 125 ter of artikel 
125 quinquies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 is erkend.

Or. it

Amendement 708
Sergio Berlato 

Voorstel voor een verordening
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de steun per hectare 
waarop tomaten en de in artikel 56, lid 2, 
derde alinea, vermelde groente- en 
fruitproducten worden verbouwd, op basis 
van objectieve en niet-discriminerende 
criteria vast.

Schrappen

2. Het totale bedrag van de betalingen 
mag het overeenkomstig artikel 53, lid 2, 
of artikel 117 vastgestelde maximum niet 
overschrijden.
3. De steun wordt slechts verleend voor 
oppervlakten waarvan de productie valt 
onder een contract voor verwerking tot 
een van de in artikel 1, lid 1, onder j), van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 
opgenomen producten.
4. De lidstaten kunnen aan het verlenen 
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van communautaire steun de voorwaarde 
verbinden dat aanvullende objectieve en 
niet-discriminerende criteria worden 
nageleefd, zoals lidmaatschap van een 
producentenorganisatie of een 
producentengroepering die op grond van, 
respectievelijk, artikel 125 ter of artikel 
125 quinquies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 is erkend.

Or. it

Motivering

Soppressione de ll'articolo 56

Amendement 709
Bogdan Golik 

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Voor de periode tot en met 31 
december 2012 geldt een bij wijze van 
overgangsmaatregel verleende 
oppervlaktesteun voor aardbeien van GN-
code 0810 10 00 en frambozen van GN-
code 0810 20 10 die voor verwerking 
worden geleverd. 

(1) Voor de periode tot en met 31 
december 2012 geldt een bij wijze van 
overgangsmaatregel verleende 
oppervlaktesteun voor aardbeien van GN-
code 0810 10 00 en frambozen van GN-
code 0810 20 10 die voor verwerking 
worden geleverd. De bij wijze van
overgangsmaatregel verleende steun kan 
worden verlengd tot 2015.

Or. pl

Motivering

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru. 
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Amendement 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Specifieke steun voor noten
De specifieke betalingen voor noten 
worden gehandhaafd tot 2013, 
overeenkomstig de artikelen 83 t/m 86 van 
Verordening 1782/2003.

Or. es

Amendement 711
Neil Parish 

Voorstel voor een verordening
Afdeling 7 – artikelen 88 t/m 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 7 Schrappen
SCHAPEN- EN GEITENPREMIES
(gehele afdeling)

Or. en

Motivering

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Amendement 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Voorstel voor een verordening
Afdeling 7 – artikelen 88 t/m 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 7 Schrappen
SCHAPEN- EN GEITENPREMIES
(gehele afdeling)

Or. en

Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Amendement 713
Mairead McGuinness 

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Er dringen zich specifieke 
maatregelen op om de schapensector in de 
EU te steunen, die er ernstig op achteruit 
gaat. De aanbevelingen uit de resolutie 
van het Parlement van 19 juni 2008 over 
de toekomst van de sector 
schapen/lammeren en geiten in Europa 
moeten ten uitvoer worden gelegd.
_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en
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Amendement 714
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Invoering van een verplicht 
etiketteringssysteem voor producten op 
basis van schapenvlees in de Europese 
Unie, met een communautair logo.

Or. en

Motivering

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.

Amendement 715
Neil Parish 

Voorstel voor een verordening
Afdeling 8 – artikelen 97 t/m 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 8 Schrappen
RUNDVLEESBETALINGEN
(gehele afdeling)

Or. en

Motivering

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Amendement 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Voorstel voor een verordening
Afdeling 8 – artikelen 97 t/m 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 8 Schrappen
RUNDVLEESBETALINGEN
(gehele afdeling)

Or. en

Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Amendement 717
Ioannis Gklavakis 

Voorstel voor een verordening
Titel IV – hoofdstuk 1 – afdeling 8 bis (nieuw) – artikel 108 bis t/m 108 quinquies 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 8 BIS
STEUN VOOR TABAK

Artikel 108 bis
Toepassingsgebied

Voor de oogstjaren 2010, 2011 en 2012 
kan aan landbouwers die ruwe tabak van 
GN-code 2401 produceren, steun worden 
verleend onder de in dit hoofdstuk 
vastgestelde voorwaarden.

Artikel 108 ter
Subsidiabiliteit

De steun wordt verleend aan de 



PE412.069v01-00 38/53 AM\740091NL.doc

NL

landbouwers die in de kalenderjaren 
2000, 2001 en 2002 overeenkomstig 
Verordening (EEG) nr. 2075/92 een 
premiebetaling van tabak hebben 
ontvangen, en aan de landbouwers die 
gedurende de periode van 1 januari 2001 
tot en met 31 december 2005 
tabaksproductiequota hebben verworven. 
De steun wordt slechts betaald indien 
wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:
a) de tabak is afkomstig uit een 
productiegebied als bedoeld in bijlage II 
van Verordening (EG) nr. 2848/98 van de 
Commissie;
b) er is voldaan aan de in Verordening 
(EG) nr. 2848/98 vastgestelde 
kwaliteitseisen;
c) de tabaksbladeren worden door de 
landbouwer in het kader van een 
teeltcontract geleverd aan het bedrijf voor 
eerste bewerking;
d) bij de uitbetaling wordt gezorgd voor 
gelijke behandeling van landbouwers 
en/of gelden objectieve criteria zoals de 
vestigingsplaats van de 
tabaksproducenten in een doelstelling 1-
regio of de productie van rassen van een 
bepaalde kwaliteit.

Artikel 108 quater
Bedragen

Het maximale bedrag van de totale steun, 
dat tevens de bedragen die moeten worden 
overgedragen aan het in artikel 111 
bedoelde Communautair Fonds voor 
tabak omvat, wordt als volgt vastgesteld:

(miljoen euro)

2010 - 2012
Duitsland 21,287
Spanje 70,599
Frankrijk 48,217
Italië (behalve 189,366
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Apulië)
Portugal 8,468

2009 - 2012
Hongarije pm
Bulgarije pm
Roemenië pm
Polen pm

Artikel 108 quinquies
Overdracht naar het Communautair 

Fonds voor tabak
Een bedrag gelijk aan 5% voor de 
kalenderjaren 2010 - 2012 van de 
overeenkomstig dit hoofdstuk toegekende 
steun wordt bestemd voor de financiering 
van voorlichtingsacties in het kader van 
het bij artikel 13 van Verordening (EEG) 
nr. 2075/92 ingestelde Communautair 
Fonds voor tabak.

Or. el

Motivering

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.

Amendement 718
Bogdan Golik 

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De regeling inzake een enkele 
areaalbetaling kan door elke nieuwe 
lidstaat worden toegepast tot en met 31 
december 2013. De nieuwe lidstaten stellen 

(3) De regeling inzake een enkele 
areaalbetaling kan door elke nieuwe 
lidstaat worden toegepast tot en met 31 
december 2013. Bovendien is het mogelijk 
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de Commissie uiterlijk op 1 augustus van 
het laatste toepassingsjaar in kennis van 
hun voornemen om de toepassing te 
beëindigen.

de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling, na het aanbrengen van 
eventuele wijzigingen, in de nieuwe 
lidstaten te behouden als een van de opties 
voor na 2013. De nieuwe lidstaten stellen 
de Commissie uiterlijk op 1 augustus van 
het laatste toepassingsjaar in kennis van 
hun voornemen om de toepassing te 
beëindigen.

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku. 

Amendement 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski 

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na afloop van de toepassingsperiode van 
de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling worden de rechtstreekse 
betalingen toegepast overeenkomstig de 
desbetreffende communautaire 
voorschriften en op basis van de 
kwantitatieve parameters zoals 
basisarealen, maxima voor premies en 
gegarandeerde maximumhoeveelheden 
(GMH's) die voor elke rechtstreekse 
betaling in de Toetredingsakten en latere 
communautaire regelgeving zijn 
gespecificeerd. De percentages die in 
artikel 110 voor de betrokken jaren zijn 
vastgesteld, worden vervolgens toegepast.

4. Na afloop van de toepassingsperiode van 
de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling is dezelfde regeling van 
rechtstreekse betalingen als in de andere 
lidstaten van toepassing.
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Or. pl

Motivering

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.

Amendement 720
Evgeni Kirilov 

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 112 bis
Nationale reserve

1. De lidstaten die de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling  toepassen, leggen 
een nationale reserve aan die het verschil 
bevat tussen de in bijlage VIII bis 
vastgestelde maxima en de totale waarde 
van de in de loop van het desbetreffende 
jaar daadwerkelijk verrichte rechtstreekse 
betalingen. 
2. De lidstaten kunnen deze nationale 
reserve gebruiken om betalingen te 
verrichten die bedoeld zijn om de in 
artikel 68 vastgestelde maatregelen ten 
uitvoer te leggen, aan de hand van 
objectieve criteria, met waarborging van 
de gelijke behandeling van landbouwers 
en met voorkoming van elke schending 
van de marktbeginselen en van elke 
concurrentieverstoring.

Or. en

Motivering

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
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art. 69 of Regulation 1782/2003. 

Amendement 721
Hynek Fajmon 

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – tweede alinea – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage II, punten B en C, 
bedoelde eisen zijn van toepassing met 
ingang van 1 januari 2011.

b) de in bijlage II, punt B, bedoelde eisen 
zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2011.

Or. en

Amendement 722
Bogdan Golik  

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – tweede alinea – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage II, punten B en C, 
bedoelde eisen zijn van toepassing met 
ingang van 1 januari 2011.

b) de in bijlage II, punt B, bedoelde eisen 
zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2011.

Or. pl

Motivering

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.
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Amendement 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – tweede alinea – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage II, punten B en C, 
bedoelde eisen zijn van toepassing met 
ingang van 1 januari 2011.

b) de in bijlage II, punt B, bedoelde 
eisen zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2011.

Or. en

Motivering

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Amendement 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – tweede alinea – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de in bijlage II, punt C, bedoelde 
eisen zijn van toepassing met ingang van 
1 januari 2016.

Or. en

Amendement 725
Bogdan Golik 

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – tweede alinea – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de in bijlage II, punt C, bedoelde 
eisen zijn van toepassing met ingang van 
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1 januari 2013.

Or. pl

Amendement 726
Hynek Fajmon 

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – tweede alinea – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de in bijlage II, punt C, bedoelde 
eisen zijn van toepassing met ingang van 
1 januari 2013.

Or. en

Motivering

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Amendement 727
Bogdan Golik 

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – derde alinea – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage II, punten B en C, 
bedoelde eisen zijn van toepassing met 
ingang van 1 januari 2014.

b) de in bijlage II, punt B, bedoelde eisen 
zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2014.

Or. pl
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Amendement 728
Constantin Dumitriu 

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – derde alinea – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage II, punten B en C, 
bedoelde eisen zijn van toepassing met 
ingang van 1 januari 2014.

b) de in bijlage II, punt B, bedoelde eisen 
zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2014, maar deze uit punt C zijn 
van toepassing met ingang van 1 januari 
2016 voor Roemenië en Bulgarije.

Or. ro

Motivering

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Amendement 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – derde alinea – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage II, punten B en C, 
bedoelde eisen zijn van toepassing met 
ingang van 1 januari 2014.

b) de in bijlage II, punt B, bedoelde eisen 
zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2014;

Or. en
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Amendement 730
Bogdan Golik 

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – derde alinea – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de in bijlage II, punt C, bedoelde 
eisen zijn van toepassing met ingang van 
1 januari 2016.

Or. pl

Amendement 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – derde alinea – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de in bijlage II, punt C, bedoelde 
eisen zijn van toepassing met ingang van 
1 januari 2016.

Or. en

Amendement 732
Alyn Smith 

Voorstel voor een verordening
Artikel 123

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van het begrotingsjaar 2011 
wordt, in het kader van uit het ELFPO 
gefinancierde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
voor lidstaten waar de tabaksproducenten 
in 2000, 2001 en 2002 steun ontvingen op 
grond van Verordening (EG) nr. 2075/92 
van de Raad, een bedrag van 484 miljoen 
euro ter beschikking gesteld als 

Schrappen
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aanvullende communautaire steun voor 
maatregelen in tabak producerende 
regio’s.

Or. en

Motivering

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production..

Amendement 733
Ioannis Gklavakis 

Voorstel voor een verordening
Artikel 123

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van het begrotingsjaar 2011 
wordt, in het kader van uit het ELFPO 
gefinancierde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
voor lidstaten waar de tabaksproducenten 
in 2000, 2001 en 2002 steun ontvingen op 
grond van Verordening (EG) nr. 2075/92 
van de Raad, een bedrag van 484 miljoen 
euro ter beschikking gesteld als 
aanvullende communautaire steun voor 
maatregelen in tabak producerende 
regio’s.

Schrappen

Or. el

Motivering

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.
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Amendement 734
Katerina Batzeli 

Voorstel voor een verordening
Artikel 123

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van het begrotingsjaar 2011 
wordt, in het kader van uit het ELFPO 
gefinancierde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
voor lidstaten waar de tabaksproducenten 
in 2000, 2001 en 2002 steun ontvingen op 
grond van Verordening (EG) nr. 2075/92 
van de Raad, een bedrag van 484 miljoen 
euro ter beschikking gesteld als 
aanvullende communautaire steun voor 
maatregelen in tabak producerende 
regio’s.

Met ingang van het begrotingsjaar 2011 
wordt, in het kader van uit het ELFPO 
gefinancierde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s en 
op grond van de absolute en exclusieve 
keuze van de lidstaten, een bedrag van 
maximaal 484 miljoen euro ter 
beschikking gesteld als aanvullende 
communautaire steun voor maatregelen 
in tabak producerende regio’s van de 
betrokken lidstaten. Deze steun is enkel 
toegankelijk voor de lidstaten die hiervoor 
hebben gekozen en waar de 
tabaksproducenten in 2000, 2001 en 2002 
steun ontvingen op grond van Verordening
(EG) nr. 2075/92 van de Raad.

Or. el

Motivering

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Amendement 735
Brian Simpson, Neil Parish 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 132 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 378/2007
Artikel 1 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De modulatiepercentages die op een 
landbouwer van toepassing zijn als gevolg 
van de toepassing van artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. xxx/2008*[deze 
verordening], verminderd met vijf 
procentpunten, worden afgetrokken van het 
percentage voor vrijwillige modulatie dat 
op grond van lid 4 van het onderhavige 
artikel door de lidstaten wordt toegepast. 
Beide in mindering te brengen percentages 
en de definitieve vrijwillige modulatie zijn 
gelijk aan of hoger dan 0.

5. De modulatiepercentages die op een 
landbouwer van toepassing zijn als gevolg 
van de toepassing van artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. xxx/2008*[deze 
verordening], verminderd met vijf 
procentpunten, worden afgetrokken van het 
percentage voor vrijwillige modulatie dat 
op grond van lid 4 van het onderhavige 
artikel door de lidstaten wordt toegepast. 
Beide in mindering te brengen percentages 
en de definitieve vrijwillige modulatie zijn 
gelijk aan of hoger dan 0. Geen enkele 
aanpassing kan evenwel leiden tot een 
globale vermindering van de reeds aan 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
toegekende financiering uit het ELFPO , 
zoals is vastgesteld in het formele besluit 
van de Commissie dat deze goedkeurt.

Or. en

Motivering

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Amendement 736
Alyn Smith 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 132 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 378/2007
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De modulatiepercentages die op een 
landbouwer van toepassing zijn als gevolg 

5. De modulatiepercentages die op een 
landbouwer van toepassing zijn als gevolg 
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van de toepassing van artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. xxx/2008*[deze 
verordening], verminderd met vijf 
procentpunten, worden afgetrokken van het 
percentage voor vrijwillige modulatie dat 
op grond van lid 4 van het onderhavige 
artikel door de lidstaten wordt toegepast. 
Beide in mindering te brengen percentages 
en de definitieve vrijwillige modulatie zijn 
gelijk aan of hoger dan 0.

van de toepassing van artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. xxx/2008*[deze 
verordening], verminderd met vijf 
procentpunten, worden afgetrokken van het 
percentage voor vrijwillige modulatie dat 
op grond van lid 4 van het onderhavige 
artikel door de lidstaten wordt toegepast. 
Beide in mindering te brengen percentages 
en de definitieve vrijwillige modulatie zijn 
gelijk aan of hoger dan 0. Geen enkele 
aanpassing kan evenwel leiden tot een 
globale vermindering van de reeds aan 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
toegekende financiering uit het ELFPO , 
zoals is vastgesteld in het formele besluit 
van de Commissie dat deze goedkeurt.

Or. en

Motivering

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Amendement 737
Bogdan Golik 

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 1 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 66, 67, 68, 68 bis, 69, 70, lid 
1, onder a), en titel IV, hoofdstukken 1 
(durumtarwe), 2 (premie voor 
eiwithoudende gewassen), 4 
(areaalbetaling voor noten), 5 
(energiegewassen), 9 (steun voor 
zaaizaad), 10 (areaalbetalingen voor 
akkerbouwgewassen), 10 ter (steun voor 
olijfgaarden), 10 quater (steun voor tabak), 

De artikelen 66, 67, 68, 68 bis, 69, 70, lid 
1, onder a), en titel IV, hoofdstukken 1 
(durumtarwe), 2 (premie voor 
eiwithoudende gewassen), 4 
(areaalbetaling voor noten), 5 
(energiegewassen), 9 (steun voor 
zaaizaad), 10 (areaalbetalingen voor 
akkerbouwgewassen), 10 ter (steun voor 
olijfgaarden), 10 quater (steun voor tabak), 
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en 10 quinquies (areaalsteun voor hop) van 
die verordening blijven evenwel van 
toepassing in 2009. 

en 10 quinquies (areaalsteun voor hop) van 
die verordening blijven evenwel van 
toepassing in 2009. Hoofdstuk 8 
(energiegewassen) blijft van toepassing.

Or. pl

Motivering

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.

Amendement 738
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 1 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 66, 67, 68, 68 bis, 69, 70, lid 
1, onder a), en titel IV, hoofdstukken 1 
(durumtarwe), 2 (premie voor 
eiwithoudende gewassen), 4 
(areaalbetaling voor noten), 5 
(energiegewassen), 9 (steun voor 
zaaizaad), 10 (areaalbetalingen voor 
akkerbouwgewassen), 10 ter (steun voor 
olijfgaarden), 10 quater (steun voor tabak), 
en 10 quinquies (areaalsteun voor hop) van 
die verordening blijven evenwel van 
toepassing in 2009.

De artikelen 66, 67, 68, 68 bis, 69, 70, lid 
1, onder a), en titel IV, hoofdstukken 1 
(durumtarwe), 2 (premie voor 
eiwithoudende gewassen), 4 
(areaalbetaling voor noten), 5 
(energiegewassen), 9 (steun voor 
zaaizaad), 10 (areaalbetalingen voor 
akkerbouwgewassen), 10 quater (steun 
voor tabak), en 10 quinquies (areaalsteun 
voor hop) van die verordening blijven 
evenwel van toepassing in 2009.

Or. es

Motivering

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.
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Amendement 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth 

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 133 bis
Studie naar de kosten voor de naleving 

van de regelgeving
De Commissie verricht een studie om de 
reële kosten te beoordelen die de 
landbouwers moeten maken om de 
communautaire regelgeving na te leven 
op het gebied van milieu, dierenwelzijn en 
voedselveiligheid, indien deze verder gaat 
dan de normen die gelden voor 
ingevoerde producten. Deze regelgeving 
heeft onder meer betrekking op de 
verordeningen en richtlijnen van bijlage 
II, waarop de randvoorwaarden gebaseerd 
zijn, alsook op de zogenaamde "goede 
landbouw- en milieuconditie" van bijlage 
III, die eveneens deel uitmaakt van deze 
regeling. 
In deze studie beoordeelt de Commissie de 
kosten in alle lidstaten om 
bovengenoemde regelgeving na te leven. 
Deze kosten kunnen per lidstaat of per 
regio verschillen, afhankelijk van hun 
klimatologische, geologische, 
economische en sociale situatie, alsook 
van hun productiekenmerken. 

Or. en

Motivering

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens. 



AM\740091NL.doc 53/53 PE412.069v01-00

NL


	740091nl.doc

