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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening 
aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0306),

– gelet op de artikelen 36 en 37 en artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan 
het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0240/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen 
van de Begrotingscommissie en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

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

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

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

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 

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

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 behouden op 
basis van een vast percentage, met 
inbegrip van de vrijstelling van modulatie 
voor de eerste 5000 euro aan betalingen.

Or. fr

Motivering

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Amendement 2

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

Or. fr

Motivering

Le texte de ce considérant reprend en très grande partie celui de plusieurs considérants à la 
proposition de la Commission relative au développement rural. Il ne faut pas oublier que, par 
rapport à la proposition initiale de la Commission sur les perspectives financières, on a opéré 
une coupe de plus de 8 milliards au moment de la fixation des perspectives financières de 
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2007-2013, alors que le Parlement avait souligné le risque d'une telle réduction.

Amendement 3

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 
hoofdzakelijk 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. Vanuit dezelfde 
overwegingen van billijkheid moet het 
bedrag van de ontvangen steun per bedrijf 
tot een maximumbedrag worden beperkt. 
Dit plafond moet echter variabel zijn en 
aangepast kunnen worden aan het aantal 
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arbeidskrachten in dienst van het bedrijf. 

Or. fr

Motivering

Il convient à la fois de faire en sorte que les gros bénéficiaires contribuent plus que les petits 
mais aussi de fixer une limite maximale aux aides publqiues accordée à une exploitation. Il 
convient toutefois de tenir compte de la main d'oeuvre employée pour fixer un tel plafond.

Amendement 4

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 verlagingen die in deze 
verordening zijn vastgesteld 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 plafonds voor de steun
moeten evenwel ter beschikking worden 
gesteld van de lidstaten waar deze 
bedragen zijn gegenereerd. 

Or. fr
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Motivering

Si la modulation, qui concerne tous les Etats membres, doit avoir également une fonction 
redistributive, il convient toutefois que les montants qui résultent du plafonnement des aides, 
qui ne concerne que quelques Etats membres, soient affectées dans l'Etat même où l'on a 
opéré ce plafonnement.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Landbouwers in de nieuwe lidstaten 
worden aan de hand van een bijzonder 
mechanisme geleidelijk in het systeem 
voor rechtstreekse betalingen 
geïntegreerd. Met het oog op een gepast 
evenwicht tussen de beleidsinstrumenten 
ter bevordering van de duurzame 
landbouw enerzijds, en die ter 
bevordering van de 
plattelandontwikkeling anderzijds, dient 
de modulatieregeling pas op landbouwers 
in de nieuwe lidstaten van toepassing te 
worden wanneer het niveau van de 
rechtstreekse betalingen in die lidstaten 
gelijk is aan het in de andere lidstaten 
geldende niveau.

Schrappen.

Or. fr

Motivering

Cet amendement est lié à ceux relatifs aux articles 7 et 10. En effet, les dispositions proposées 
par la Commission en ce qui concerne la modulation dans les nouveaux Etats membres n’ont 
de sens, durant la période transitoire, que si les propositions de la Commission relatives aux 
montants de la modulation à appliquer dans le reste de l’UE ne sont pas modifiées.
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Amendement 6

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. fr

Motivering

Cet amendement est également lié à ceux relatifs aux articles 7 et 10

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Het beheer van kleine bedragen 
verzwaart de taak van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. De 
steunregelingen maken geen enkel 
onderscheid tussen landbouwers die 
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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 500 EUR ontvangen kan dit 
probleem worden voorkomen, door een 
eenmalige betaling van een vast bedrag 
per twee jaar aan de landbouwers die 
deelnemen aan deze regeling. De 
landbouwers die een hoger bedrag 
ontvangen, kunnen deelnemen aan deze 
regeling als zij bereid zijn een lager vast 
bedrag te accepteren.

Or. fr

Motivering

Un versement forfaitaire tous les ans est de nature à réduire fortement les dépenses 
administratives et à apporter une simplification au système.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het beheer van kleine bedragen blijkt 
omslachtig te zijn voor 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 

Schrappen.
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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. fr

Amendement 9

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 de voorgeschreven termijnen 
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 
rechtstreekse betalingen in twee tranches 
per jaar te verrichten.

(21) De bevoegde nationale autoriteiten 
dienen de betalingen waarin de 
communautaire steunregelingen voorzien, 
binnen de voorgeschreven termijnen 
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 
rechtstreekse betalingen in twee tranches 
per jaar te verrichten, met inbegrip van een 
betaling van de rente tegen de marktkoers  
in geval van vertraging.

Or. en

Motivering

Experiences in recent calendar year have showed delay in payments. Farmers should at least 
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receive compensation if payments are delayed.

Amendement 10

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.

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 is 
een bedrijfstoeslagregeling ingesteld 
waarin de verschillende bestaande 
steunmechanismen in één regeling voor 
ontkoppelde rechtstreekse betalingen zijn 
ondergebracht. Uit de ervaring met de 
toepassing van de bedrijfstoeslagregeling is 
gebleken dat een aantal elementen van 
deze regeling in het belang van de 
landbouwers en de beheersautoriteiten kan 
worden vereenvoudigd. Aangezien de 
bedrijfstoeslagregeling inmiddels ten 
uitvoer is gelegd door alle lidstaten die dat 

(24) Bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 is 
een bedrijfstoeslagregeling ingesteld 
waarin de verschillende bestaande 
steunmechanismen in één regeling voor 
ontkoppelde rechtstreekse betalingen zijn 
ondergebracht. Uit de ervaring met de 
toepassing van de bedrijfstoeslagregeling is 
gebleken dat een aantal elementen van 
deze regeling in het belang van de 
landbouwers en de beheersautoriteiten kan 
worden vereenvoudigd. Aangezien de 
bedrijfstoeslagregeling inmiddels ten 
uitvoer is gelegd door alle lidstaten die dat
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moesten doen, is een aantal bepalingen 
over de voorlopige toepassing van deze 
regeling bovendien achterhaald en aan 
aanpassing toe. In dit verband werd in een 
aantal gevallen een aanzienlijke 
onderbenutting van toeslagrechten 
geconstateerd. Aangezien dit probleem 
moet worden vermeden en in aanmerking 
moet worden genomen dat de 
landbouwers inmiddels voldoende 
vertrouwd zijn met de werking van de 
bedrijfstoeslagregeling, moet de 
oorspronkelijk vastgestelde periode voor 
het toevoegen van niet-gebruikte 
toeslagrechten aan de nationale reserve, 
worden ingekort tot twee jaar.

moesten doen, is een aantal bepalingen 
over de voorlopige toepassing van deze 
regeling bovendien achterhaald en aan 
aanpassing toe. In dit verband werd in een 
aantal gevallen een aanzienlijke 
onderbenutting van toeslagrechten 
geconstateerd. Aangezien dit probleem 
moet worden vermeden moet de periode 
voor het toevoegen van niet-gebruikte 
toeslagrechten aan de nationale reserve, 
worden vastgesteld op drie jaar.

Or. fr

Motivering

Le délai de deux ans est trop court, il convient de revenir à la période de trois ans prévue 
dans le règlement 1782/2003.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De belangrijkste bestanddelen van de 
bedrijfstoeslagregeling moeten behouden 
blijven. De vaststelling van de nationale 
maxima dient er met name voor te zorgen 
dat het totale niveau van de steun en de 
toeslagrechten de bestaande 
begrotingsbeperkingen niet overschrijdt. 
De lidstaten dienen ook een nationale
reserve te beheren die onder meer kan 
worden gebruikt om de deelname van 
nieuwkomers aan de regeling te bevorderen 
of om rekening te houden met specifieke 
behoeften in bepaalde regio's. Er moeten 

((25) De belangrijkste bestanddelen van de 
bedrijfstoeslagregeling moeten behouden 
blijven. De vaststelling van de nationale 
maxima dient er met name voor te zorgen 
dat het totale niveau van de steun en de 
toeslagrechten de bestaande 
begrotingsbeperkingen niet overschrijdt. 
Wanneer aan het einde van een bepaald 
begrotingsjaar in een lidstaat wordt 
geconstateerd dat er een marge bestaat 
tussen de daadwerkelijk bestede bedragen 
en het nationale maximum, wordt het 
verschil toegevoegd aan de nationale 
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bepalingen voor de overdracht en het 
gebruik van toeslagrechten worden 
vastgesteld om speculatieve overdracht en 
cumulatie van toeslagrechten zonder 
overeenkomstige agrarische basis te 
voorkomen. 

reserve. De lidstaten dienen deze reserve te 
beheren die kan worden gebruikt om de 
deelname van nieuwkomers, jonge 
landbouwers, familiebedrijven of 
prioritaire landbouwers aan de regeling te 
bevorderen of om rekening te houden met 
specifieke behoeften in bepaalde regio's. Er 
moeten bepalingen voor de overdracht en 
het gebruik van toeslagrechten worden 
vastgesteld om speculatieve overdracht en 
cumulatie van toeslagrechten zonder 
overeenkomstige agrarische basis te 
voorkomen. 

Or. fr

Amendement 13

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 

(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 
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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.

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, volgens een ritme dat is 
gekozen door elke lidstaat, 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

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendement 14

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 

(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 
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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.

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. 
Voor het doorvoeren van deze 
veranderingen moet worden voorzien in 
een adequate overgangsperiode, volgens 
een ritme dat is gekozen door elke lidstaat, 
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

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendement 15

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 

(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 
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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 
het niet nodig die regelingen te herzien.

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 voor andere runderen dan 
kalveren 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. fr

Amendement 16

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-

(31) Wat zoogkoeien, slachtkalveren, en 
schapen en geiten betreft, is het, zo blijkt, 
nog steeds nodig om in het belang van het 
evenwicht van de bedrijfssectoren 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 en slachtkalveren betreft, op 
een lager niveau. In dat geval moet, met 
name met het oog op een waterdichte 
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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.

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

Motivering

Les productions animales et le secteur bovin en particulier connaissent de graves difficultés.
Il convient dès lors de maintenir le soutien non seulement pour la vache allaitante mais aussi 
pour l'abattage des veaux.

Amendement 17

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, 

(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. 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. 



PR\727224NL.doc 21/92 PE407.775v01-00

NL

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

Il y a lieu d'accroître jusqu'à 15 % la possibilité offerte aux Etats membres, toutefois il semble 
opportun que 10 % puissent être utilisé pour faire face à des tels problèmes tels que 
l'amélioration de la qualité d’atténuer les conséquences de la suppression  du découplage des 
aides dans certains secteurs particulièrement sensibles et que 5 % le soient pour l'assurance 
récolte, les organismes professionnels et le fonds de mutualisation afin d'assurer un soutien 
adéquat à ces trois mesures.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Gezien het toenemende belang 
van doeltreffend risicobeheer moet het de 
lidstaten worden toegestaan een extra 
bedrag van maximaal 5% boven hun 
plafond te gebruiken om 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.

Or. fr

Motivering

Il convient d'assurer un soutien adéquat pour ces deux mesures qui sont nécessaires pour 
faire face à l'instabilité qui peut affecter les marchés agricoles.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 ter) De lidstaten die deze specifieke 
steun niet of slecht voor een deel willen 
gebruiken, moet worden toegestaan de 
overblijvende bedragen te bestemmen 
voor programma's voor 
plattelandsontwikkeling. Aangezien de 
bedragen binnen de eerste pijler volledig 
ten laste komen van de begroting van de 
Europese Gemeenschap, moeten deze bij 
overheveling naar de tweede pijler 
overgeheveld kunnen worden zonder 
nationale cofinanciering.

Or. fr

Motivering

Il y a lieu de plus en plus de s'affranchir de ces notions de Ier et de IIème pilier. Il ne faut pas 
en affaiblir un pour renforcer l'autre mais bien d'utiliser les fonds là où ils seront les plus 
utiles, c'est pourquoi, il convient de permettre aux Etats membres, qui souhaitent ne pas 
utiliser tout ou partie des montants résultant des articles 68 et 68 bis, de choisir de renforcer 
leurs programmes de développement rural mais sans cofinancement.

Amendement 20

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) 

(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) 
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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.

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, 
aardappelzetmeel en noten, 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

Les fourrages séchés sont encadrés par une OCM qui fait l'objet d'une évaluation dont les 
résultats ne sont pas encore connus. Par ailleurs, supprimer l'aide couplée aux protéagineux 
risquerait d'aggraver encore plus la chute des surfaces cultivées. Ces deux suppressions 
seraient dommageables au secteur des productions animales car elles risqueraient 
d'entraîner une rupture des disponibilités protéiniques dans l'alimentation animale.
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Amendement 21

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 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.

Or. fr

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) steunregelingen voor landbouwers die 
rijst, zetmeelaardappelen, katoen, suiker, 
groenten en fruit, schapenvlees, geitenvlees 
of rundvlees produceren;

(d) steunregelingen voor landbouwers die 
rijst, eiwithoudende gewassen,
zetmeelaardappelen, katoen, suiker, 
groenten en fruit, tabak, schapenvlees, 
geitenvlees of rundvlees produceren;

Or. fr
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) "landbouwers met toeslagrechten": 
landbouwers aan wie toeslagrechten zijn 
toegewezen of definitief zijn 
overgedragen;

Or. fr

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) "grootontvanger": natuurlijke of 
rechtspersoon die meer dan 500.000 EUR 
ontvangt uit hoofde van in bijlage I 
opgenomen betalingen;

Or. fr

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) "regio": een lidstaat, regio of 
geografisch gebied binnen een lidstaat 
met specifieke kenmerken en/of specifieke 
structurele handicaps, naar keuze van de 
betrokken lidstaat;

Or. fr
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) arbeidsveiligheid,

Or. fr

Motivering

Il convient de rétablir cette disposition qui figurait déjà dans la proposition de réforme de la 
Commission en 2003

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
landbouwgrond, in het bijzonder grond die 
niet langer wordt gebruikt voor 
productiedoeleinden, in goede landbouw-
en milieuconditie wordt gehouden. De 
lidstaten stellen op nationaal of op 
regionaal niveau minimumeisen inzake 
goede landbouw- en milieuconditie vast op 
basis van het in bijlage III vastgestelde 
kader, rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de betrokken gebieden, met 
inbegrip van de bodem- en de 
klimaatgesteldheid, de bestaande 
landbouwsystemen, het grondgebruik, de 
vruchtwisseling, de landbouwpraktijken en 
de structuur van de landbouwbedrijven. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
landbouwgrond, in het bijzonder grond die 
niet langer wordt gebruikt voor 
productiedoeleinden, in goede landbouw-
en milieuconditie wordt gehouden. De 
lidstaten stellen op nationaal of op 
regionaal niveau minimumeisen inzake 
goede landbouw- en milieuconditie vast op 
basis van het in bijlage III vastgestelde 
kader en/of andere normen 
overeenkomstig hun eigen specificiteit, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de betrokken gebieden, met 
inbegrip van de bodem- en de 
klimaatgesteldheid, de bestaande 
landbouwsystemen, het grondgebruik, de 
vruchtwisseling, de landbouwpraktijken en 
de structuur van de landbouwbedrijven. 

Or. fr
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Motivering

Il convient de ne pas limiter le choix des Etats membres aux normes prévues à l'annexe III 
mais de leur donner la possibilité de prendre également en compte des spécificités 
agronomiques qui leur sont propres.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 2009: 7 %, (a) 2009: 5 %,

Or. fr

Motivering

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 2010: 9 %, (b) 2010: 5 %,

Or. fr

Motivering

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) 2011: 11 %, (c) 2011: 5 %,

Or. fr

Motivering

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) 2012: 13 % (d) 2012: 5 %

Or. fr

Motivering

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) bedragen vanaf 10 000 euro tot en 
met 99 999 euro, met 1 procentpunt, 

Or. fr
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Motivering

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bedragen vanaf 100.000 euro tot en met 
199.999 euro, met 3 procentpunten,

(a) bedragen vanaf 100.000 euro tot en met 
199.999 euro, met 2 procentpunten, 

Or. fr

Motivering

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bedragen vanaf 200.000 euro tot en met 
199.999 euro, met 6 procentpunten,

(b) bedragen vanaf 200.000 euro tot en met 
299.999 euro, met 3 procentpunten,

Or. fr

Motivering

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations.
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bedragen vanaf 300 000 euro, met 9
procentpunten.

(c) bedragen vanaf 300 000 euro, met 4
procentpunten.

Or. fr

Motivering

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het maximumbedrag van de in 
bijlage I opgenomen betalingen wordt 
vastgesteld op 500.000 EUR per bedrijf. 

Or. fr

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In afwijking van lid 2 bis kan een 
lidstaat voor een bepaald kalenderjaar 
besluiten dit plafond te verhogen met de 
salariskosten die in het betreffende jaar 
zijn uitbetaald aan werknemers die onder 
de sociale zekerheid vallen; 

Or. fr
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Motivering

S’il convient de fixer un plafond d’aides par exploitation, ceci doit se faire en prenant en 
compte le facteur emploi.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers in de Franse overzeese 
departementen, op de Azoren en Madeira, 
op de Canarische Eilanden en op de 
eilanden in de Egeïsche Zee.

3. De leden 1, 2 en 2 bis zijn niet van 
toepassing op rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers in de Franse overzeese 
departementen, op de Azoren en Madeira, 
op de Canarische Eilanden en op de 
eilanden in de Egeïsche Zee.

Or. fr

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uit de toepassing van de verlaging 
met 5 procentpunten voortvloeiende 
bedragen worden volgens de in artikel 128, 
lid 2, bedoelde procedure aan de betrokken 
lidstaten toegewezen op basis van de 
volgende criteria:

De uit de toepassing van de modulatie
voortvloeiende bedragen worden volgens 
de in artikel 128, lid 2, bedoelde procedure 
aan de betrokken lidstaten toegewezen op 
basis van de volgende criteria:

Or. fr



PE407.775v01-00 32/92 PR\727224NL.doc

NL

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het resterende bedrag dat voortvloeit
uit de toepassing van artikel 7, lid 1, en de 
bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van artikel 7, lid 2, worden 
volgens de in artikel 128, lid 2, bedoelde 
procedure toegewezen aan de lidstaat 
waar de betrokken bedragen zijn 
gegenereerd. Deze bedragen worden
gebruikt overeenkomstig artikel 69, lid 
5 bis, van Verordening (EG) nr. 
1698/2005.

4. De bedragen die voortvoeien uit de 
toepassing van artikel 7, leden 2 en 2 bis, 
worden gebruikt overeenkomstig artikel 
69, lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 
1698/2005.

Or. fr

Motivering

Ces montants doivent être utilisés prioritairement pour le financemement des actions liées 
aux nouveaux défis.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bedragen die voortvoeien uit de 
toepassing van artikel 7, lid 2 bis, worden 
toegekend aan de lidstaat waar deze zijn 
gegenereerd, volgens de procedure van 
artikel 128, lid 2.

Or. fr

Motivering

Les montants résultant du plafonnement doivent être utilisés au sein de l’Etat membre où ils 
ont été générés.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 7 is op landbouwers in een 
nieuwe lidstaat in een bepaald 
kalenderjaar slechts van toepassing 
indien het krachtens artikel 110 in die 
lidstaat en voor dat bepaalde kalenderjaar 
geldende niveau van de rechtstreekse 
betalingen niet lager ligt dan het niveau 
in andere dan de nieuwe lidstaten, 
rekening houdend met op grond van 
artikel 7, lid 1, toegepaste verlagingen.

Het bedrag dat voortvloeit uit de 
toepassing van artikel 68 ter, wordt 
volgens de procedure van artikel 128, lid 
2, procedure toegekend aan de nieuwe 
lidstaat waar het is gegenereerd. Dit 
bedrag wordt gebruikt overeenkomstig 
artikel 69, lid 5 bis, van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005.

2. Indien artikel 7 van toepassing is op 
landbouwers in een nieuwe lidstaat, mag 
het op grond van artikel 7, lid 1, geldende 
percentage niet meer bedragen dan het 
verschil tussen het krachtens artikel 110 
voor die lidstaat geldende niveau van de 
rechtstreekse betalingen en het niveau in 
andere dan de nieuwe lidstaten, rekening 
houdend met op grond van artikel 7, lid 1, 
toegepaste verlagingen.
3. Wanneer in artikel 7 vastgestelde 
verlagingen van toepassing zijn op 
landbouwers in een nieuwe lidstaat, 
worden aan de betrokken landbouwer 
geen in artikel 120 bedoelde aanvullende 
nationale rechtstreekse betalingen 
verleend. 
4. Het bedrag dat voortvloeit uit de 
toepassing van artikel 7, leden 1 en 2, 
wordt volgens de in artikel 128, lid 2, 
bedoelde procedure toegewezen aan de 
nieuwe lidstaat waar de overeenkomstige 
bedragen zijn gegenereerd. Dit bedrag 
wordt gebruikt overeenkomstig artikel 69, 
lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 
1698/2005.

Or. fr
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Motivering

Cet amendement est lié à ceux relatifs à l’article 7§1. En effet, les dispositions proposées ici 
par la Commission en ce qui concerne la modulation dans les nouveaux Etats membres n’ont 
de sens durant la période transitoire que si les propositions de la Commission relatives aux 
montants de la modulation à appliquer dans le reste de l’UE ne sont pas modifiées. Par 
ailleurs, Les nouveaux Etats membres qui ne souhaitent pas utiliser, partiellement ou 
totalement, les possibilités offertes par les articles 68 et 68bis  doivent pouvoir affecter les 
montants qui en résultent à des mesures relevant du développement rural et ce sans 
cofinancement.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bedragen die voortvloeien uit de bij 
niet-naleving van hoofdstuk 1 toegepaste 
verlagingen en uitsluitingen worden aan 
het ELGF gecrediteerd. De lidstaten mogen 
25% van die bedragen behouden.

De bedragen die voortvloeien uit de bij 
niet-naleving van hoofdstuk 1 toegepaste 
verlagingen en uitsluitingen worden aan 
het ELGF gecrediteerd. De lidstaten mogen 
50 % van die bedragen behouden. Deze 
bedragen vallen toe aan de nationale 
reserve.

Or. fr

Motivering

Il faut encourager les Etats membres à veiller au respect des mesures agro-
environnementales sans que toutefois les montants récupérés soient utilisés ailleurs que dans 
le secteur agricole.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van andere dan de in 
bijlage V opgenomen communautaire of 
nationale steunregelingen kunnen de 
lidstaten één of meer onderdelen van het 
geïntegreerd systeem opnemen in hun 

2. Voor de toepassing van andere dan de in 
bijlage VI opgenomen communautaire of 
nationale steunregelingen kunnen de 
lidstaten één of meer onderdelen van het 
geïntegreerd systeem opnemen in hun 
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beheers- en controleprocedures. beheers- en controleprocedures.

Or. fr

Motivering

Il s'agit ici de corriger une erreur dans le texte de la Commission.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis
Vereenvoudigde regeling

1. De lidstaten kunnen een 
vereenvoudigde regeling invoeren. 
Deelname aan deze regeling is facultatief 
en vindt alleen plaats op uitdrukkelijk 
verzoek van de aanvrager.
2. Aanvragers krijgen toegang tot de 
regeling als zij gedurende elk van de drie 
jaren die aan het aanvraagjaar zijn 
voorafgegaan, steun hebben ontvangen op 
grond van ten minste één van de eronder 
vallende steunregelingen. 
3. Het bedrag dat een landbouwer in het 
kader van de regeling kan ontvangen, is 
het hoogste van de volgende twee 
bedragen:
a) het gemiddelde van de bedragen die in 
de drie jaren vóór het aanvraagjaar zijn 
ontvangen, of
b) het totale bedrag dat in het jaar vóór 
het aanvraagjaar is ontvangen.
4. Het in lid 3 bedoelde bedrag kan niet 
meer dan 500 EUR zijn. 
De steun in het kader van de 
vereenvoudigde regeling wordt eenmaal 
per twee jaar betaald, in de vorm van een 
vast bedrag, vanaf het jaar waarin de 
aanvraag om deelnane aan de regeling 
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wordt ingediend. Het bedrag kan niet 
meer dan 1000 EUR zijn. 
Aanvragers die op grond van de regeling 
inzake een enkele bedrijfstoeslag of elke 
andere steunregeling van bijlage I recht 
hebben op een hoger bedrag, kunnen er 
voor kiezen tot de vereenvoudigde 
regeling toe te treden als zij ermee 
instemmen op tweejaarlijkse basis een 
vast bedrag dat niet hoger gaat dan dit 
plafond te ontvangen.
De begunstigden van de vereenvoudigde 
regeling kunnen hiervan afzien volgens 
de voorwaarden als vastgesteld in de 
[uitvoeringsverordening]
5. De uitvoering van de vereenvoudigde 
regeling kan worden verzekerd door 
beroepsorganisaties, 
producentenorganisaties, 
landbouwcoöperaties en/of andere, door 
de betreffende lidstaat gemachtigde 
particuliere organisaties.

Or. fr

Motivering

Un régime simplifié basé sur un versement forfaitaire tout les deux ans est en mesure de 
limiter les charges administratives liées au versement des soutiens communautaires tout en 
n'excluant pas les petits bénéficiaires.  

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de volgende gevallen verlenen de 
lidstaten geen rechtstreekse betalingen 
aan een landbouwer: 

Schrappen.

(a) indien het totaalbedrag van de in een 
bepaald kalenderjaar aangevraagde of te 
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verlenen rechtstreekse betalingen niet 
hoger is dan 250 euro, of
(b) indien het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor rechtstreekse betalingen 
worden aangevraagd of moeten worden 
verleend, ten hoogste één hectare 
bedraagt. Cyprus en Malta mogen 
evenwel een voor betaling in aanmerking 
komende minimumoppervlakte van, 
respectievelijk, 0,3 hectare en 0,1 hectare 
vaststellen
Voor landbouwers met in artikel 45, lid 1, 
bedoelde bijzondere toeslagrechten is 
evenwel alleen de onder a) vastgestelde 
voorwaarde van toepassing.

Or. fr

Motivering

Pour la limite financière, un régime simplifié est proposé via l'amendement portant sur 
l'article -29. Pour ce qui est des limites de surface, il convient de laisser le régime actuel en 
vigueur.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen op een objectieve en 
niet-discriminerende manier beslissen geen 
rechtstreekse betalingen te verlenen aan 
ondernemingen of bedrijven in de zin van 
artikel 48, lid 2, van het Verdrag die niet 
als voornaamste doel hebben een 
landbouwactiviteit uit te oefenen.

2. De lidstaten kunnen op een objectieve en 
niet-discriminerende manier beslissen geen 
rechtstreekse betalingen te verlenen aan 
ondernemingen of bedrijven in de zin van 
artikel 48, lid 2, van het Verdrag wier
voornaamste bedrijfsactiviteit niet gericht 
is op de productie, de teelt of het kweken 
van landbouwproducten, met inbegrip van 
het oogsten, het melken, het fokken en het 
houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden.

Or. fr
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Motivering

Il convient de restreindre au maximum  le versement de soutiens  à des bénéficiaires n’ayant 
qu’un rapport très lointain avec l’activité agricole productive.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingen worden tot tweemaal per 
jaar uitgekeerd binnen de periode van 1 
december tot en met 30 juni van het 
volgende kalenderjaar.

2. De betalingen worden tot tweemaal per 
jaar uitgekeerd binnen de periode van 1 
december tot en met 30 juni van het 
volgende kalenderjaar, en houden ook een 
betaling van de rente tegen de marktkoers 
in over het bedrag dat verschuldigd is 
vanaf 1 maart van het volgende 
kalenderjaar.

Or. en

Motivering

Experiences in recent calendar year have showed delay in payments. Farmers should at least 
receive compensation if payments are delayed.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Betalingen op grond van de in bijlage I 
vermelde steunregelingen worden pas 
verricht nadat de lidstaat op grond van 
artikel 22 de subsidiabiliteitsvoorwaarden 
heeft gecontroleerd.

3. Volledige betaling, in de vorm van een 
maximum van twee periodieke betalingen,
op grond van de in bijlage I vermelde 
steunregelingen wordt pas verricht nadat de 
lidstaat op grond van artikel 22 de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden heeft 
gecontroleerd. De eerste periodieke 
betaling, die een maximum van 50% van 
de geraamde totale verschuldigde toeslag 
omvat, kan voor de definitieve controles 
worden verricht.
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Or. en

Motivering

The principle of eligibility for payment after controls only makes sense. The draftsman would 
however prefer to pay a part in advance.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd bijzondere bepalingen in 
afzonderlijke steunregelingen, wordt niet 
uitbetaald aan begunstigden van wie 
vaststaat dat zij de voorwaarden voor de 
uitbetaling kunstmatig hebben gecreëerd 
om een voordeel te verkrijgen dat in strijd 
is met de doelstellingen van de betrokken 
steunregeling.

Onverminderd bijzondere bepalingen in 
afzonderlijke steunregelingen, wordt niet 
uitbetaald aan begunstigden van wie 
vaststaat dat zij de voorwaarden voor de 
uitbetaling of voor het vermijden van de 
verlagingen als bepaald in artikel 7 
kunstmatig hebben gecreëerd om een 
voordeel te verkrijgen dat in strijd is met 
de doelstellingen van de betrokken 
steunregeling.

Or. fr

Motivering

Il s'agit également de s'en prendre aux ceux qui voudraient contourner la modulation.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in bijlage I vermelde steunregelingen 
zijn van toepassing onverminderd de 
mogelijkheid deze op elk tijdstip in het 
licht van de economische ontwikkelingen 
en de begrotingssituatie te herzien.

De in bijlage I vermelde steunregelingen 
zijn van toepassing onverminderd de 
mogelijkheid deze volgens de procedures 
als bepaald in het verdrag in het licht van 
de economische ontwikkelingen en de 
begrotingssituatie te herzien.
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Or. fr

Motivering

Il convient de ne pas laisser à la Commission seule le pouvoir de modifier à sa guise les 
règles du jeu.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze titel wordt 
onder landbouwers die over 
toeslagrechten beschikken verstaan 
landbouwers aan wie toeslagrechten zijn 
toegewezen of definitief zijn 
overgedragen.

Schrappen.

Or. fr

Motivering

Cette définition figure désormais à l'article 2 qui reprend les définitions nécessaires à la 
compréhension du présent règlement.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toeslagrechten per hectare worden niet 
gewijzigd tenzij anders is bepaald.

1. De toeslagrechten per hectare worden 
niet gewijzigd tenzij anders is bepaald.

Or. fr
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Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt volgens de in artikel 
128, lid 2, bedoelde procedure 
uitvoeringsbepalingen vast inzake de 
wijziging van toeslagrechten en met name 
delen van toeslagrechten.

2. Indien de landbouwer die een 
rechtstreekse betaling heeft ontvangen 
tijdens de referentieperiode, in de loop 
van die periode of uiterlijk op 31 
december van het jaar voorafgaand aan 
het eerste jaar van toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling zijn juridische 
status of zijn benaming verandert, krijgt 
hij toegang tot de bedrijfstoeslagregeling 
onder dezelfde voorwaarden als de 
landbouwer die het bedrijf oorspronkelijk 
heeft beheerd.
3. Ingeval van een fusie tijdens de 
referentieperiode of uiterlijk op 31 
december van het jaar voorafgaand aan 
het aan het eerste jaar van toepassing van 
de bedrijfstoeslagregeling krijgt de 
landbouwer die het nieuwe bedrijf 
beheert, toegang tot de 
bedrijfstoeslagregeling onder dezelfde 
voorwaarden als de landbouwers die de 
oorspronkelijke bedrijven hebben 
beheerd.
Ingeval van een splitsing van het bedrijf 
tijdens de referentieperiode of uiterlijk op 
31 december van het jaar voorafgaand 
aan het aan het eerste jaar van toepassing 
van de bedrijfstoeslagregeling krijgen de 
landbouwers die de bedrijven beheren, elk 
naar hun aandeel toegang tot de 
bedrijfstoeslagregeling onder dezelfde 
voorwaarden als de landbouwer die het 
bedrijf oorspronkelijk heeft beheerd.

Or. fr

Motivering

Il s'agit ici de reprendre les dispositions prévues au règlement 1782/2003 qui sont beaucoup 
plus claires et précises.
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zo nodig past de lidstaat een lineaire 
verlaging op het bedrag van de 
toeslagrechten toe om de naleving van zijn 
maximum te garanderen.

2. Zo nodig past de lidstaat een lineaire
procentuele verlaging op het bedrag van de 
toeslagrechten toe om de naleving van zijn 
maximum te garanderen.

Or. fr

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten beheren een nationale 
reserve die het verschil omvat tussen de in 
bijlage VIII vastgestelde maxima en het 
totaalbedrag van alle toegewezen 
toeslagrechten.

1. De lidstaten beheren een nationale 
reserve die het verschil omvat tussen de in 
bijlage VIII vastgestelde maxima en het 
totaalbedrag van alle toegewezen 
toeslagrechten, eventueel vermeerderd met 
de bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van artikel 27.

Or. fr

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als aan het einde van een gegeven 
begrotingsjaar in een lidstaat 
geconstateerd wordt dat de totale 
daadwerkelijk uitbetaalde toeslagrechten 
onder het nationale maximum van bijlage 
VIII zijn gebleven, wordt het verschil 
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toegewezen aan de nationale reserve.

Or. fr

Motivering

Actuellement, l'argent qui n'est pas dépensé revient dans les caisses de l'Etat  membre et il 
peut être utilisé à des fins n'ayant aucun rapport avec le secteur agricole, il convient donc que 
l'argent initialement prévu pour le secteur agricole soit bien utilisé dans le secteur agricole. .

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de nationale reserve 
gebruiken om op basis van objectieve 
criteria en op zodanige wijze dat een 
gelijke behandeling van de landbouwers 
wordt gewaarborgd en markt- en 
concurrentieverstoringen worden 
vermeden, bij voorrang toeslagrechten te 
verlenen aan landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen.

2. De lidstaten kunnen de nationale reserve 
gebruiken om op basis van objectieve 
criteria en op zodanige wijze dat een 
gelijke behandeling van de landbouwers 
wordt gewaarborgd en markt- en 
concurrentieverstoringen worden 
vermeden, toeslagrechten te verlenen aan 
landbouwers die landbouwactiviteiten 
uitvoeren. De lidstaten kunnen hierbij 
voorrang geven aan nieuwkomers, jonge 
landbouwers, familiebedrijven of andere 
landbouwers die prioriteit hebben.

Or. fr

Motivering

Il s'agit ici pour l'essentiel de reprendre les mêmes critères que ceux qu'utilisent la 
Commission dans son article 95 (Réserve nationale de droits à prime).

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lidstaten die artikel 68, lid 1, onder c), 3. De nieuwe lidstaten kunnen de nationale 
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niet toepassen, kunnen de nationale 
reserve gebruiken om op basis van 
objectieve criteria en op zodanige wijze dat 
een gelijke behandeling van de 
landbouwers wordt gewaarborgd en markt-
en concurrentieverstoringen worden 
vermeden, toeslagrechten vast te stellen 
voor landbouwers in gebieden waar aan 
een of andere vorm van overheidssteun 
gekoppelde herstructurerings- en/of 
ontwikkelingsprogramma's gaande zijn om 
te voorkomen dat het land wordt verlaten 
en/of om specifieke nadelen voor 
landbouwers in die gebieden te 
compenseren. 

reserve gebruiken om op basis van 
objectieve criteria en op zodanige wijze dat 
een gelijke behandeling van de 
landbouwers wordt gewaarborgd en markt-
en concurrentieverstoringen worden 
vermeden, toeslagrechten te verlenen aan 
landbouwers in gebieden waar aan een of
andere vorm van overheidssteun 
gekoppelde herstructurerings- en/of 
ontwikkelingsprogramma's gaande zijn om 
te voorkomen dat het land verlaten wordt 
en/of om specifieke nadelen voor 
landbouwers in die gebieden te 
compenseren.

Or. fr

Motivering

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toeslagrechten die gedurende twee jaar
niet zijn geactiveerd, worden toegevoegd 
aan de nationale reserve, behalve in 
gevallen van overmacht en uitzonderlijke 
omstandigheden in de zin van artikel 36, 
lid 1.

Toeslagrechten die gedurende drie jaar
niet zijn geactiveerd, worden toegevoegd 
aan de nationale reserve, behalve in 
gevallen van overmacht en uitzonderlijke 
omstandigheden in de zin van artikel 36, 
lid 1.

Or. fr

Motivering

Le délai de deux ans est trop court. En 2003, la Commission proposait cinq ans, ce qui était 
trop long, la période finalement choisie a été de trois ans, il convient donc de revenir à la 
période figurant dans le règlement 1782/2003.
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten uiterlijk op 1 augustus 
2009 in overeenstemming met de algemene 
beginselen van het Gemeenschapsrecht 
besluiten om met ingang van 2010 de 
bedragen van de op grond van titel III, 
hoofdstukken 1 tot en met 4, van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 
vastgestelde toeslagrechten dichter bij 
elkaar te brengen. Hiertoe kunnen de 
toeslagrechten geleidelijk worden 
gewijzigd in ten minste drie vooraf 
vastgestelde jaarlijkse stappen en op basis 
van objectieve en niet-discriminerende 
criteria. 

1. In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten uiterlijk op 1 augustus 
2009 in overeenstemming met de algemene 
beginselen van het Gemeenschapsrecht 
besluiten om met ingang van 2010 de 
bedragen van de op grond van titel III, 
hoofdstukken 1 tot en met 4, van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 
vastgestelde toeslagrechten dichter bij 
elkaar te brengen. Hiertoe kunnen de 
toeslagrechten geleidelijk worden 
gewijzigd op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria. 

Or. fr

Motivering

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van een toeslagrecht mag in 
geen van deze jaarlijkse stappen worden 
verlaagd met meer dan 50% van het 
verschil tussen het initiële bedrag en het 
bedrag dat geldt bij toepassing van de 
laatste jaarlijkse stap. 

Het bedrag van een toeslagrecht mag niet 
worden verlaagd met meer dan 50% van 
het verschil tussen het initiële bedrag en 
het laatste bedrag. 

Or. fr
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Motivering

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten het bepaalde 
in de voorgaande alinea's toe te passen op 
het gepaste geografische niveau, dat wordt 
vastgesteld op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals hun 
institutionele of administratieve structuur 
en/of het regionale, agrarische potentieel. 

2. De lidstaten kunnen besluiten de 
herziening van de toeslagrechten toe te 
passen op het gepaste geografische niveau, 
dat wordt vastgesteld op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria, 
zoals hun institutionele of administratieve 
structuur, het regionale, agrarische 
potentieel, en/of de specifieke structurele 
handicaps van een bepaald geografisch 
gebied. 

Or. fr

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de regio's vast op 
basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals hun 
institutionele of administratieve structuur 
en/of het regionale, agrarische potentieel.

2. De lidstaten stellen de regio's vast op 
basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals hun 
institutionele of administratieve structuur,
het regionale, agrarische potentieel, en/of 
de specifieke structurele handicaps van 
een bepaald geografisch gebied.

Or. fr

Motivering

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen echter andere 
duidelijk omschreven criteria invoeren, 
zoals de kwaliteit van de producent of de 
werkgelegenheid in de landbouw en/of op 
het platteland, om de territoriale 
samenhang, de diversiteit en de dynamiek 
van het platteland te verzekeren.

Or. fr

Motivering

L'emploi comme d'autres facteurs doivent pouvoir être pris en compte, comme cela est 
d'ailleurs prévu au point 6 de l'annexe 2 de la décision 1994/800 relative à l'OMC.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten die artikel 48 van de 
onderhavige verordening toepassen, 
uiterlijk op 1 augustus 2009 in 
overeenstemming met de algemene 
beginselen van het Gemeenschapsrecht 
besluiten om met ingang van 2011 de 
bedragen van de op grond van de 
onderhavige afdeling of titel III, hoofdstuk 
5, afdeling 1, van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 vastgestelde toeslagrechten 
dichter bij elkaar te brengen. Hiertoe 
kunnen deze toeslagrechten geleidelijk 
worden gewijzigd in ten minste twee 
vooraf vastgestelde jaarlijkse stappen en
op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria. 

1. In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten die artikel 48 van de 
onderhavige verordening toepassen, 
uiterlijk op 1 augustus 2009 in 
overeenstemming met de algemene 
beginselen van het Gemeenschapsrecht 
besluiten om met ingang van 2010 de 
bedragen van de op grond van de 
onderhavige afdeling of titel III, hoofdstuk 
5, afdeling 1, van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 vastgestelde toeslagrechten 
dichter bij elkaar te brengen. Hiertoe 
kunnen de toeslagrechten geleidelijk 
worden gewijzigd op basis van objectieve 
en niet-discriminerende criteria. 
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Or. fr

Motivering

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen lidstaten die de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
titel III, hoofdstuk 5, afdeling 1, van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 hebben 
ingevoerd, uiterlijk op 1 augustus 2009 in 
overeenstemming met de beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving besluiten om met 
ingang van 2010 de bedragen van de op 
grond van die afdeling vastgestelde 
toeslagrechten dichter bij elkaar te brengen 
door deze toeslagrechten geleidelijk te 
wijzigen in ten minste drie vooraf 
vastgestelde jaarlijkse stappen en op basis 
van objectieve en niet-discriminerende 
criteria.

2. In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen lidstaten die de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
titel III, hoofdstuk 5, afdeling 1, van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 hebben 
ingevoerd, uiterlijk op 1 augustus 2009 in 
overeenstemming met de beginselen van de 
Gemeenschapswetgeving besluiten om met 
ingang van 2010 de bedragen van de op 
grond van die afdeling vastgestelde 
toeslagrechten dichter bij elkaar te brengen 
door deze toeslagrechten geleidelijk te 
wijzigen op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria.

Or. fr

Motivering

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het bedrag van een toeslagrecht mag in 
geen van deze jaarlijkse stappen worden 

3. Het bedrag van een toeslagrecht mag 
niet worden verlaagd met meer dan 50% 
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verlaagd met meer dan 50% van het 
verschil tussen het initiële bedrag en het 
bedrag dat geldt bij toepassing van de 
laatste jaarlijkse stap.

van het verschil tussen het initiële bedrag 
en het laatste bedrag.

Or. fr

Motivering

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen besluiten de leden 
1, 2 en 3 toe te passen op het gepaste 
geografische niveau, dat wordt vastgesteld 
op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals hun 
institutionele of administratieve structuur 
en/of het regionale agrarische potentieel. 

4. De lidstaten kunnen besluiten de 
herziening van de toeslagrechten toe te 
passen op het gepaste geografische niveau, 
dat wordt vastgesteld op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria, 
zoals hun institutionele of administratieve 
structuur, het regionale, agrarische 
potentieel, en/of de specifieke structurele 
handicaps van een bepaald geografisch 
gebied. 

Or. fr

Motivering

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen tot 50% van het 
aandeel van de in artikel 41 bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 

De lidstaten mogen tot 100 % van het 
aandeel van de in artikel 41 bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 
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in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 opgenomen betalingen voor 
schapen en geiten, behouden en verrichten 
jaarlijks een extra betaling aan 
landbouwers.

in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 opgenomen betalingen voor 
schapen en geiten, behouden en verrichten 
jaarlijks een extra betaling aan 
landbouwers.

Or. fr

Motivering

Le secteur ovin et caprin connaît une crise d'une ampleur sans précédent, il faut donc un 
geste fort qui soit à la hauteur de celui prévu pour la vache allaitante. Par ailleurs, cet 
amendement est en cohérence avec la résolution du Parlement européen sur l'avenir du 
secteur ovin et caprin adoptée le 19 juin.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die overeenkomstig artikel 68, 
lid 2, onder a) i), van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 het aandeel van de in artikel 41 
van de onderhavige verordening bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 
in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 opgenomen zoogkoeienpremie, 
geheel of gedeeltelijk hebben behouden, 
verrichten jaarlijks een extra betaling aan 
landbouwers.

1. Lidstaten die:

a) overeenkomstig artikel 68, lid 2, onder 
a) i), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 
het aandeel van de in artikel 41 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 
in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 opgenomen zoogkoeienpremie, 
geheel of gedeeltelijk hebben behouden, 
verrichten jaarlijks een extra betaling aan 
landbouwers.

De extra betaling wordt volgens de in titel 
IV, hoofdstuk 1, afdeling 8, van de 

De extra betaling wordt volgens de in titel 
IV, hoofdstuk 1, afdeling 8, van de 
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onderhavige verordening vastgestelde 
voorwaarden en met inachtneming van het 
overeenkomstig artikel 53, lid 2, bepaalde 
maximum verleend aan landbouwers die 
zoogkoeien houden.

onderhavige verordening vastgestelde 
voorwaarden en met inachtneming van het 
overeenkomstig artikel 53, lid 2, bepaalde 
maximum verleend aan landbouwers die 
zoogkoeien houden.

b) overeenkomstig artikel 68, lid 1, onder 
a) i), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 
het aandeel van de in artikel 41 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 
in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 opgenomen 
slachtkalverenpremie, geheel of 
gedeeltelijk hebben behouden, verrichten 
jaarlijks een extra betaling aan 
landbouwers. 
De extra betaling wordt volgens de in titel 
IV, hoofdstuk 1, afdeling 8, van de 
onderhavige verordening vastgestelde 
voorwaarden en met inachtneming van 
het overeenkomstig artikel 53, lid 2, 
bepaalde maximum verleend bij de slacht 
van kalveren. 

Or. fr

Motivering

Outre la prime à la vache allaitante, il s'agit de maintenir le couplage de la prime à 
l'abattage des veaux, sans quoi la filière risquerait d'être sérieusement mise en péril.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In 2010 en 2011 mogen lidstaten die 
overeenkomstig artikel 68, lid 1, artikel 68, 
lid 2, onder a) ii), of artikel 68, lid 2, onder 
b), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 
het aandeel van de in artikel 41 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 

2. In 2010 en 2011 mogen lidstaten die 
overeenkomstig artikel 68, lid 1, artikel 68, 
lid 2, onder a) ii), of artikel 68, lid 2, onder 
b), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 
het aandeel van de in artikel 41 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 
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slachtpremie voor kalveren, de 
slachtpremie voor andere runderen dan 
kalveren of de speciale premie voor 
mannelijke runderen, geheel of gedeeltelijk 
hebben behouden, een extra betaling 
verrichten aan landbouwers. De extra 
betalingen worden overeenkomstig de 
voorwaarden van titel IV, hoofdstuk 1, 
afdeling 8, verleend bij het slachten van 
kalveren en van andere runderen dan 
kalveren en voor het houden van 
mannelijke runderen. De extra betaling 
bedraagt 50% van het op grond van artikel 
68 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 
toegepaste niveau, binnen de grenzen van 
het overeenkomstig artikel 53, lid 2, van de 
onderhavige verordening vastgestelde 
maximum. 

slachtpremie voor andere runderen dan 
kalveren of de speciale premie voor 
mannelijke runderen, geheel of gedeeltelijk 
hebben behouden, een extra betaling 
verrichten aan landbouwers. De extra 
betalingen worden overeenkomstig de 
voorwaarden van titel IV, hoofdstuk 1, 
afdeling 8, verleend bij het slachten van 
andere runderen dan kalveren en voor het 
houden van mannelijke runderen. De extra 
betaling bedraagt 50% van het op grond 
van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 toegepaste niveau, binnen de 
grenzen van het overeenkomstig artikel 53, 
lid 2, van de onderhavige verordening 
vastgestelde maximum. 

Or. fr

Motivering

Cet amendement est la conséquence du précédent.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke nieuwe lidstaat past op zijn 
nationale maximum een lineaire 
procentuele verlaging toe, die een nationale 
reserve vormt.

1. Elke nieuwe lidstaat past op zijn 
nationale maximum een lineaire 
procentuele verlaging toe, die een nationale 
reserve vormt, eventueel vermeerderd met 
de bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van artikel 27.

Or. fr
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Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende het eerste toepassingsjaar 
van de bedrijfstoeslagregeling kunnen de 
nieuwe lidstaten de nationale reserve 
gebruiken om op basis van objectieve en 
niet-discriminerende criteria en op 
zodanige wijze dat een gelijke behandeling 
van de landbouwers wordt gewaarborgd en 
markt- en concurrentieverstoringen worden 
voorkomen, toeslagrechten toe te kennen 
aan landbouwers in specifieke sectoren die 
zich in een bijzondere situatie bevinden als 
gevolg van de overgang naar de 
bedrijfstoeslagregeling. 

3. Gedurende het eerste toepassingsjaar 
van de bedrijfstoeslagregeling kunnen de 
nieuwe lidstaten de nationale reserve 
gebruiken om op basis van objectieve en 
niet-discriminerende criteria en op 
zodanige wijze dat een gelijke behandeling 
van de landbouwers wordt gewaarborgd en 
markt- en concurrentieverstoringen worden 
voorkomen, toeslagrechten toe te kennen 
aan landbouwers in specifieke sectoren die 
zich in een bijzondere situatie bevinden als 
gevolg van de overgang naar de 
bedrijfstoeslagregeling. De lidstaten 
kunnen hierbij voorrang geven aan 
nieuwkomers, jonge landbouwers, 
familiebedrijven of andere landbouwers 
die prioriteit hebben.

Or. fr

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Les nouveaux États membres peuvent 
utiliser la réserve nationale pour établir, 
selon des critères objectifs et de manière à 
assurer l’égalité de traitement entre les 
agriculteurs et à éviter des distorsions du 
marché et de la concurrence, des droits 
pour les agriculteurs dans des zones 
soumises à des programmes de 
restructuration et/ou de développement 
concernant l’une ou l’autre forme 
d’intervention publique en vue d’éviter 
l’abandon des terres agricoles et/ou de 
compenser des désavantages spécifiques 

5. Les nouveaux États membres peuvent 
utiliser la réserve nationale pour établir, 
selon des critères objectifs et de manière à 
assurer l’égalité de traitement entre les 
agriculteurs et à éviter des distorsions du 
marché et de la concurrence, des droits 
pour les agriculteurs dans des zones 
soumises à des programmes de 
restructuration et/ou de développement 
concernant l’une ou l’autre forme 
d’intervention publique en vue d’éviter 
l’abandon des terres agricoles et/ou de 
compenser des désavantages spécifiques 
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dont souffrent les agriculteurs dans ces 
zones.

dont souffrent les agriculteurs dans ces 
zones. De lidstaten kunnen hierbij 
voorrang geven aan nieuwkomers, jonge 
landbouwers, familiebedrijven of andere 
landbouwers die prioriteit hebben.

Or. fr

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in bijlage XI vermelde bedragen die 
beschikbaar waren voor gekoppelde steun 
in het kader van de in bijlage X, punt I, 
vermelde steunregelingen, worden door de 
lidstaten op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria verdeeld over de 
landbouwers in de betrokken sectoren met 
inachtneming van, met name, de steun die 
deze landbouwers rechtstreeks of 
onrechtstreeks in het kader van de 
betrokken steunregelingen hebben 
ontvangen gedurende een of meer jaren 
van de periode 2005-2008.

1. De in bijlage XI vermelde bedragen die 
beschikbaar waren voor gekoppelde steun 
in het kader van de in bijlage X, punt I, 
vermelde steunregelingen, worden door de 
lidstaten op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria in de eerste plaats
verdeeld over de landbouwers in de 
betrokken sectoren met inachtneming van, 
met name, de steun die deze landbouwers 
rechtstreeks of onrechtstreeks in het kader 
van de betrokken steunregelingen hebben 
ontvangen gedurende een of meer jaren 
van de periode 2005-2008.

Or. fr

Motivering

Il faut laisser une certaine marge de manœuvre aux Etats membres car il peut s'avérer 
difficile d'opérer un tel transférer à l'euro près.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bedragen die beschikbaar waren voor De bedragen die beschikbaar waren voor 
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gekoppelde steun in het kader van de in 
bijlage X, punt II, vermelde 
steunregelingen, worden door de lidstaten 
over de landbouwers in de betrokken 
sectoren verdeeld overeenkomstig de steun 
die deze landbouwers in het kader van de 
betrokken steunregelingen hebben 
ontvangen gedurende de periode 2000-
2002. De lidstaten kunnen evenwel een 
meer recente representatieve periode 
kiezen op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria. 

gekoppelde steun in het kader van de in 
bijlage X, punt II, vermelde 
steunregelingen, worden door de lidstaten 
in de eerste plaats over de landbouwers in 
de betrokken sectoren verdeeld 
overeenkomstig de steun die deze 
landbouwers in het kader van de betrokken 
steunregelingen hebben ontvangen 
gedurende de periode 2000-2002. De 
lidstaten kunnen evenwel een meer recente 
representatieve periode kiezen op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria. 

Or. fr

Motivering

Il faut laisser une certaine marge aux Etats membres car il peut s'avérer difficile d'opérer un 
tel transférer à l'euro près.  

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SPECIFIEKE STEUN SPECIFIEKE STEUNMAATREGELEN

Or. fr

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene voorschriften Extra betalingen
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Or. fr

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) om op te treden tegen specifieke 
nadelen waarmee landbouwers die in 
economisch of ecologisch kwetsbare 
gebieden actief zijn in de sectoren zuivel, 
rundvlees, schapenvlees, geitenvlees en
rijst, worden geconfronteerd, 

b) om op te treden tegen specifieke nadelen 
waarmee landbouwers die in economisch 
of ecologisch kwetsbare gebieden actief 
zijn in de sectoren zuivelen rijst, worden 
geconfronteerd, alsmede ten behoeve van 
producenten van rundvlees, schapenvlees 
en geitenvlees

Or. fr

Motivering

Il convient de supprimer le zonage car ces productions animales  traversent une crise grave 
qui ne se limite pas à certaines zones. De plus, en ce qui concerne le secteur ovin et caprin, 
ceci s'inscrit dans la ligne avancée par le Parlement européen dans sa résolution sur l'avenir 
du secteur ovin et caprin adoptée le 19 juin 2008.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in gebieden waar herstructurerings-
en/of ontwikkelingsprogramma's gaande 
zijn om te voorkomen dat het land wordt 
verlaten en/of om specifieke nadelen voor 
landbouwers in die gebieden aan te pakken,

c) in gebieden waar herstructurerings-
en/of ontwikkelingsprogramma's gaande 
zijn om te voorkomen dat het land wordt 
verlaten en/of om specifieke nadelen voor 
landbouwers in die gebieden aan te pakken, 
waarbij voorrang kan worden gegeven 
aan nieuwkomers, jonge landbouwers, 
familiebedrijven of andere landbouwers 
die prioriteit hebben,
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Or. fr

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) om steun uit te keren voor hectaren 
waarvoor geen enkel toeslagrecht bestaat, 

Or. fr

Motivering

Certains Etats membres peuvent décider de prendre en compte les terres destinées à la 
production de fruits et légumes, il s'agit donc de leur laisser la liberté de choix.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in de vorm van bijdragen aan 
oogstverzekeringspremies, 
overeenkomstig de in artikel 69 
vastgestelde voorwaarden,

Schrappen

Or. fr

Motivering

Il ne s’agit pas évidemment de supprimer cette mesure mais bien de la déplacer dans un 
article spécifique pour lui garantir un soutien adéquat et pour pouvoir la développer dans le 
cadre de l'OCM unique.
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Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) voor onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten, overeenkomstig de in 
artikel 70 vastgestelde voorwaarden. 

Schrappen 

Or. fr

Motivering

Il ne s’agit pas évidemment de supprimer cette mesure mais bien de la déplacer avec 
l'assurance récolte  dans un article spécifique pour leur garantir un soutien adéquat et pour 
pouvoir les développer dans le cadre de l'OCM unique.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verlening van steun voor de in lid 1, 
onder b), bedoelde maatregelen is slechts 
toegestaan:

De verlening van steun voor de in lid 1, 
onder b), bedoelde maatregelen is slechts 
toegestaan voor zover deze nodig is om het
huidige productiepeil te handhaven.

Or. fr

Motivering

Il s'agit d'apporter un soutien à des secteurs en difficulté et non pas de leur offrir des
opportunités pour accroître la production.
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Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) nadat de bedrijfstoeslagregeling in de 
betrokken sector volledig ten uitvoer is 
gelegd overeenkomstig de artikelen 54, 55 
en 71,

Schrappen

Or. fr

Motivering

Pour certains secteurs en difficulté, il convient de pouvoir combiner plusieurs mesures pour  
assurer leur pérennité.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor zover dat noodzakelijk is om de 
huidige productie op peil te houden.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Ce texte est simplement déplacé à la phrase introductive de ce paragraphe.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 2,5% van de 

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a) en b) bedoelde maatregelen mag 
niet meer bedragen dan een percentage 
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in artikel 41 bedoelde nationale maxima. 
De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen.

overeenkomstig Besluit 94/800/EG van de 
Raad van 22 december 1994 betreffende 
de sluiting, namens de Europese 
Gemeenschap voor wat betreft de onder 
haar bevoegdheid vallende 
aangelegenheden, van de uit de 
multilaterale handelsbesprekingen in het 
kader van de Uruguay-Ronde (1986-
1994)1 (PB L 336 van 23.12.1994). De 
lidstaten kunnen voor elke maatregel een 
apart maximum vaststellen.
__________
1 PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1.

Or. fr

Motivering
Le chiffre fixé par la Commission est totalement artificiel et de toute manière ne pourra être 
fixé valablement qu'en fonction de l'accord final sur la proposition législative. La seule 
certitude est que le soutien doit être conforme aux engagements pris par la Communauté 
européenne dans le cadre des négociations commerciales  multilatérales de l’Uruguay 
Round, notamment en ce qui concerne la boîte bleue et la clause "de minimis".  

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 1, onder a) en d), wordt verleend in 
de vorm van jaarlijkse extra betalingen,

(a) lid 1, onder a) wordt verleend in de 
vorm van jaarlijkse extra betalingen,

Or. fr

Motivering

Voir la Motivering à l'article 68§1, lettre d).
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Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) lid 1, onder e), wordt verleend in de 
vorm van de in artikel 70 bedoelde 
compensatiebetalingen.

Schrappen.

Or. fr

Motivering

Voir la Motivering à l'article 68§1, lettre e).

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Toeslagrechten waarvan het 
eenheidsbedrag is verhoogd en extra 
toeslagrechten, als bedoeld in lid 5, onder 
c), mogen slechts worden overgedragen 
indien samen met de toeslagrechten een 
overeenkomstig aantal hectaren wordt 
overgedragen. 

Schrappen.

Or. fr

Motivering

Toutes les contraintes dans le régime de paiement unique ont été supprimée, il n'y a donc pas 
lieu de les réintroduire ici, ajoutant une complexité inutile.
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Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De steun voor in lid 1 bedoelde 
maatregelen moet in overeenstemming zijn 
met andere communautaire maatregelen en 
beleidslijnen.

7. De Commissie stelt volgens de in artikel 
128, lid 2, bedoelde procedure de 
voorwaarden voor de verlening van de in 
deze afdeling bedoelde steun vast, met 
name om de samenhang met andere 
communautaire maatregelen en ander 
communautair beleid te garanderen. 

Or. fr

Motivering

Il s'agit ici de clarifier le texte et de le rationnaliser.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 7 bis (nieuw)  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten stellen de Commissie 
van tevoren in kennis van de 
voorgenomen maatregelen en heffingen.

Or. fr

Motivering

S'il convient de faire jouer la subsidiarité, il importe que les Etats membres informent la 
Commission des mesures qu'ils comptent prendre.
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Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 1, onder a), b), c) en d), door een 
lineaire verlaging toe te passen op de aan 
de landbouwers toegewezen en/of uit de 
nationale reserve afkomstige 
toeslagrechten,

(a) lid 1, onder a), b) en c), door een 
lineaire verlaging toe te passen op de aan 
de landbouwers toegewezen en/of uit de 
nationale reserve afkomstige 
toeslagrechten,

Or. fr

Motivering

Voir la Motivering à l'article 68§1, lettre d).

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 8 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) lid 1, onder e), door, zo nodig, een 
lineaire verlaging toe te passen op een of 
meer van de betalingen die aan de 
begunstigden van de betrokken betalingen 
moeten worden verricht overeenkomstig 
deze titel en binnen de in de leden 1 en 3 
vastgestelde grenzen.

Schrappen.

Or. fr

Motivering

Voir la Motivering à l'article 68§1, point e).
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Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie stelt volgens de in artikel 
128, lid 2, bedoelde procedure de 
voorwaarden voor de verlening van de in 
deze afdeling bedoelde steun vast, met 
name om de samenhang met andere 
communautaire maatregelen en ander 
communautair beleid te garanderen en 
cumulatie van steun te voorkomen.

Schrappen.

Or. fr

Motivering

Paragraphe déplacé au paragraphe 7.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 68 bis
Steunmaatregelen in het kader van de 
integrale GMO-verordening
1. De lidstaten kunnen uiterlijk op 1 
augustus van het jaar dat vooraf gaat aan 
de uitvoering van de bepalingen van dit 
artikel besluiten om met ingang van 2010 
tot 5 % van hun nationaal maximum, als 
bedoeld in artikel 41, te gebruiken om aan 
landbouwers steun te verlenen: 
a) in de vorm van bijdragen aan 
oogstverzekeringspremies;  
b) in de vorm van bijdragen aan 
onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten.
2. Steun voor maatregelen als bedoeld in:
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a) lid 1, onder a) wordt verleend in de 
vorm van jaarlijkse extra betalingen;
b) lid 1, onder a) wordt verleend in de 
vorm van compensatiebetalingen. 
3. De lidstaten zorgen voor de middelen 
die nodig zijn voor de steun als bedoeld 
in:
a) lid 1, onder a), door een lineaire 
verlaging toe te passen op de aan de 
landbouwers toegewezen en/of uit de 
nationale reserve afkomstige 
toeslagrechten;
b) lid 1, onder b), door, zo nodig, een 
lineaire verlaging toe te passen op een of 
meer van de betalingen die aan de 
betrokken begunstigden moeten worden 
verricht overeenkomstig de bepalingen 
van deze titel. 
4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder b) bedoelde maatregelen mag niet 
meer bedragen dan een percentage 
overeenkomstig Besluit 94/800/EG.

Or. fr

Motivering

Il convient d'assurer un soutien adéquat pour ces deux mesures qui sont nécessaires pour 
faire face à l'instabilité qui peut affecter les marchés agricoles. Pour les mêmes raisons, il 
convient de les intégrer dans le cadre de l'OCM unique.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 68 ter
Overgangsclausule

1. Lidstaten die artikelen 68 en 68 bis in 
hun geheel of voor een deel niet toepassen 
kunnen de niet-gebruikte bedragen 
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besteden aan maatregelen in het kader 
van 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
volgens de bepalingen van Verordening 
(EG) 378/2007. Deze worden gebruikt in 
overeenstemming met artikel 69, lid 5 bis, 
van Verordening (EG) nr. 1698/2005, en 
zonder financiële bijdrage van de lidstaat 
waar de bedragen zijn gegenereerd. 

Or. fr

Motivering

Si le rapporteur, conformément à la résolution du PE du 12 mars, propose de réduire les 
transferts au deuxième pilier, il n'entend pas priver le développement rural de moyens. Il 
convient donc de permettre aux Etats membres, qui souhaitent ne pas utiliser tout ou partie 
des montants résultant des articles 68 et 68 bis, de choisir de renforcer le programmes de 
développement rural.  Toutefois, comme les montants qui restent au sein du premier pilier ne 
doivent pas être cofinancés, si ces montants sont transférés au deuxième pilier, ils doivent 
pouvoir l’être sans cofinancement.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 Schrappen.
Oogstverzekering

1. De lidstaten kunnen financieel 
bijdragen in premies om de oogst te 
verzekeren tegen door ongunstige 
weersomstandigheden veroorzaakte 
verliezen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ongunstige 
weersomstandigheden" verstaan 
weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste 
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drie jaar of de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste 
en de laagste productie niet meegerekend.
2. De per landbouwer verleende financiële 
bijdrage wordt vastgesteld op 60% van de 
verschuldigde verzekeringspremie. De 
lidstaten kunnen besluiten om in het licht 
van de weersomstandigheden of de 
situatie van de betrokken sector de 
financiële bijdrage tot 70% te verhogen.
De lidstaten kunnen het bedrag van de 
voor de financiële bijdrage in aanmerking 
komende premie koppelen aan een 
adequaat maximum.
3. Er wordt slechts in dekking door de 
oogstverzekering voorzien indien de 
ongunstige weersomstandigheden 
officieel als zodanig zijn erkend door de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat. 
4. De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de totale 
kosten van de vervanging van de in lid 1 
bedoelde verliezen en zijn niet gekoppeld 
aan eisen inzake wat of hoeveel nadien 
moet worden geproduceerd.
5. De financiële bijdrage wordt 
rechtstreeks aan de betrokken landbouwer 
betaald.
6. De uitgaven van de lidstaten voor de 
verlening van deze financiële bijdragen 
worden door de Gemeenschap 
meegefinancierd uit de in artikel 68, lid 1, 
bedoelde middelen tegen een niveau van 
40% van de overeenkomstig lid 2 van het 
onderhavige artikel vastgestelde 
subsidiabele bedragen van de 
verzekeringspremie. 
Het bepaalde in de eerste alinea doet op 
geen enkele wijze afbreuk aan 
bevoegdheden van de lidstaten om hun 
deelname in de financiering van de 
financiële bijdragen geheel of gedeeltelijk 
te dekken aan de hand van in de 
betrokken sectoren toegepaste verplichte 
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systemen voor collectieve 
verantwoordelijkheid.
7. De financiële bijdrage mag de werking 
van de interne markt voor 
verzekeringsdiensten niet belemmeren. De 
verlening van de financiële bijdrage mag 
niet worden beperkt tot door één 
verzekeringsonderneming of één groep 
ondernemingen aangeboden 
verzekeringen, noch worden gekoppeld 
aan de voorwaarde dat de verzekering 
moet worden afgesloten bij een in de 
betrokken lidstaat gevestigde 
onderneming.

Or. fr

Motivering

Il ne s'agit évidemment pas de supprimer cette disposition très positive mais de la transférer 
dans le règlement relatif à l'OCM unique.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 Schrappen.
Onderlinge fondsen voor dier- en 

plantenziekten
1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen de landbouwers vergoeden voor 
economische verliezen als gevolg van de 
uitbraak van een dier- of een 
plantenziekte. 
2. Voor de toepassing van dit artikel:
(a) wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een systeem dat de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
accrediteren om aangesloten landbouwers 
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in de gelegenheid te stellen zich te 
verzekeren en om aan de betrokken 
landbouwers die als gevolg van de 
uitbraak van een dier- of plantenziekte 
economische verliezen hebben geleden, 
compensatiebetalingen te verlenen; 
(b) wordt onder "economische verliezen" 
verstaan aanvullende kosten die een 
landbouwer maakt als gevolg van door 
hem genomen uitzonderlijke maatregelen 
om het aanbod op de betrokken markt of 
substantieel productieverlies te 
verminderen. Kosten die in aanmerking 
komen voor compensatie op grond van 
andere communautaire bepalingen en 
kosten als gevolg van de toepassing van 
andere gezondheids-, veterinaire of 
fytosanitaire maatregelen worden niet als 
economische verliezen beschouwd.
3. De uit de onderlinge fondsen 
gefinancierde vergoeding wordt 
rechtstreeks aan de aangesloten, door de 
economische verliezen getroffen 
landbouwers betaald.
De onderlinge fondsen waaruit de 
vergoeding wordt gefinancierd, bestaan 
uit:
(a) door de aangesloten landbouwers in 
het fonds gestorte kapitaalvoorraden, 
en/of
(b) door de fondsen afgesloten 
commerciële leningen.
Initiële kapitaalvoorraden worden niet 
gefinancierd met openbare middelen. 
4. De in lid 1 bedoelde financiële 
bijdragen kunnen betrekking hebben op: 
(a) de administratieve kosten van de 
oprichting van onderlinge fondsen, 
gespreid over maximaal drie jaar,
(b) de terugbetaling van het kapitaal en de 
betaling van de rente voor commerciële 
leningen die het onderling fonds heeft 
afgesloten ter financiering van de voor de 
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landbouwers bestemde vergoeding,
(c) de bedragen die het onderling fonds 
uit zijn kapitaalvoorraden betaalt in de 
vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers.
De minimum- en maximumlooptijd van de 
commerciële leningen waarvoor een 
financiële bijdrage kan worden verleend, 
wordt door de Commissie vastgesteld 
volgens de in artikel 128, lid 2, bedoelde 
procedure.
Wanneer het fonds overeenkomstig de 
eerste alinea, onder c), een vergoeding 
betaalt, volgt de openbare financiële 
bijdrage hetzelfde ritme als een 
commerciële lening met een minimale 
looptijd.
5. De financiële bijdrage bedraagt niet 
meer dan 60% van de in lid 4 bedoelde 
kosten. De lidstaten kunnen besluiten om 
in het licht van de situatie van de 
betrokken sector de financiële bijdrage tot 
70% te verhogen. Niet door de financiële 
bijdragen gedekte kosten zijn ten laste van 
de aangesloten landbouwers.
De lidstaten kunnen de voor de financiële 
bijdrage in aanmerking komende kosten 
beperken aan de hand van:
(a) maxima per fonds,
(b) adequate maxima per eenheid.
6. De middelen die de lidstaten aan de 
financiële bijdragen uitgeven, worden 
door de Gemeenschap met de in artikel 
68, lid 1, bedoelde middelen 
meegefinancierd tegen een niveau van 
40% van de op grond van lid 4 in 
aanmerking komende bedragen.
Het bepaalde in de eerste alinea doet op 
geen enkele wijze afbreuk aan 
bevoegdheden van de lidstaten om hun 
deelname in de financiering van de 
financiële bijdragen geheel of gedeeltelijk 
te dekken aan de hand van in de 
betrokken sectoren toegepaste verplichte 
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systemen voor collectieve 
verantwoordelijkheid.
7. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast voor de oprichting en het beheer van 
de onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers 
in crisissituaties, of voor het beheer en de 
controle van deze voorschriften.
8. De lidstaten dienen jaarlijks een verslag 
over de tenuitvoerlegging van dit artikel 
in bij de Commissie. De Commissie stelt 
de vorm, de inhoud, het tijdschema en de 
termijnen van de verslaglegging vast 
volgens de in artikel 128, lid 2, bedoelde 
procedure.

Or. fr

Motivering

Il ne s'agit évidemment pas de supprimer cette disposition très positive mais de la transférer 
dans le réglement relatif à l'OCM unique.

Amendement 101

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
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Amendement 102

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 - 2013
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. fr
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Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Afdeling 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 1 BIS

PREMIE VOOR EIWITHOUDENDE 
GEWASSEN

Artikel 74 bis
Toepassingsgebied

Aan de eiwithoudende gewassen 
producerende landbouwers wordt steun 
verleend onder de in deze afdeling 
vastgestelde voorwaarden.
Eiwithoudende gewassen omvatten:

a) erwten van GN-code 0713 10;

b) tuinbonen, paardenbonen en 
duivenbonen van GN-code 0713 
50;
c) niet-bittere lupinen van GN-code ex 
1209 29 50.

Artikel 74 ter
Bedrag en subsidiabiliteit

De steun bedraagt EUR 55,57 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 quater
Areaal
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1. Hierbij wordt een gegarandeerd 
maximumareaal van 1.400.000 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 128, lid 
2, bedoelde procedure proportioneel 
verlaagd.

Or. fr

Motivering

En raison de l'attrait pour les céréales, on constate une forte chute des surfaces cultivées de 
protéagineux, outre les impacts négatifs au niveau agronomique et environnemental, cette 
chute risque d'entraîner une rupture des disponibilités de protéagineux en particulier dans 
l'alimentation animale.

Amendement 104

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;

66,32 EUR voor de verkoopseizoenen 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 en 
2012/2013,

Or. fr
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Amendement 105

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. fr

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Afdeling 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 6 BIS

STEUN VOOR TABAK

Artikel 87 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 deze afdeling 
vastgestelde voorwaarden.

Artikel 87 ter
Voorwaarden voor subsidiabiliteit

DE STEUN WORDT VERLEEND AAN 
DE 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 2002 TOT 
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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 van 22 december 1998 tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen 
van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van 
de Raad ten aanzien van de 
premieregeling, de productiequota en de 
aan de telersverenigingen toe te kennen 
specifieke steun in de sector ruwe tabak1

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.
Aan het einde van de periode waarin de 
regeling inzake een enkele areaalbetaling 
overeenkomstig artikel 111 is toegepast, 
en wanneer artikel 87 bis van toepassing 
is, vindt de toewijzing overeenkomstig de 
eerste alinea van de tabaksproductiequota 
uiterlijk vóór het einde van het eerste jaar 
van toepassing van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling plaats.
____________

1PB L 358 van 31.12.1998, blz. 17. Verordening 
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
1809/2004 (PB L 318 van 19.10.04, blz. 18).

Artikel 87 quater
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Bedragen
Het maximale bedrag van de totale steun, 
dat tevens de bedragen die moeten worden 
overgedragen aan het in artikel 87 
quinquies bedoelde Communautair Fonds 
voor tabak omvat, wordt als volgt 
vastgesteld: 

(In miljoen EUR)
2010-2012

Duitsland 21,287
Spanje 70,599
Frankrijk 48,217
Italië (behalve 
Apulië) 

189,366

Portugal 8,468
2009-2012

Hongarije pm
Bulgarije pm
Roemenië pm
Polen pm

Artikel 87 quinquies
Overdracht naar het communautaire 

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

Or. fr

Motivering

Il s'agit ici de traduire en amendement la résolution du Parlement européen adoptée à une 
large majorité le 26 mai 2008.
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Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Per ooi bedraagt de premie 21 euro. 
Voor landbouwers die melk van ooien of 
producten op basis van melk van ooien 
verkopen, bedraagt de premie per ooi 
evenwel 6,8 euro.

4. Per ooi bedraagt de premie 21 euro. 
Voor landbouwers die melk van ooien of 
producten op basis van melk van ooien 
verkopen, bedraagt de premie per ooi 
evenwel 16,8 euro.

Or. fr

Motivering

Il s'agit de corriger une erreur de la Commission.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Per geit bedraagt de premie 6,8 euro. 5. Per geit bedraagt de premie 16,8 euro.

Or. fr

Motivering

Il s'agit de corriger une erreur de la Commission.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 98 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "regio": een lidstaat of een gebied in 
een lidstaat, naar keuze van de betrokken 

Schrappen.
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lidstaat,

Or. fr

Motivering

Cette définition est déplacée à l'article 2 du rpésent règlement qui reprend toutes les 
définitions nécessaires à la compréhension du texte

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nieuwe lidstaten die de regeling 
inzake de enkele areaalbetaling toepassen, 
kunnen uiterlijk op 1 augustus 2009 
besluiten om met ingang van het 
kalenderjaar 2010 tot 10% van hun in 
artikel 41 bedoelde nationale maxima te 
gebruiken om de in artikel 68, lid 1, onder 
a), b), c), d) en e), bedoelde steun te 
verlenen overeenkomstig artikel 68, leden 
2 tot en met 9, en de artikelen 69 en 70.

1. De nieuwe lidstaten die de regeling 
inzake de enkele areaalbetaling toepassen, 
kunnen uiterlijk op 1 augustus 2009 
besluiten om met ingang van het 
kalenderjaar 2010 tot 10% van hun in 
artikel 41 bedoelde nationale maxima te 
gebruiken om de in artikel 68, lid 1, onder 
a), b) en c) bedoelde steun te verlenen 
overeenkomstig artikel 68, leden 2 tot en 
met 9.

De nieuwe lidstaten die de regeling inzake 
de enkele areaalbetaling toepassen, 
kunnen uiterlijk op 1 augustus van het 
jaar dat vooraf gaat aan de uitvoering van 
de bepalingen van artikel 68 bis besluiten 
om met ingang van 2010 tot 5 % van hun 
nationale maximum, als bedoeld in artikel 
41, te gebruiken om aan landbouwers de 
in artikel 68, lid 1, onder a), b) en c) 
bedoelde steun te verlenen.

Or. fr

Motivering

Il s'agit d'une conséquence de la création des articles 68 bis et 68 ter
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Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 123

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 123 Schrappen.
Financiële overdracht voor 
herstructurering in de tabak 

producerende regio's
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.

Or. fr

Motivering

Comme pour la section 6bis, il s'agit ici de traduire en amendement la résolution du 
Parlement européen adoptée à une large majorité le 26 mai 2008.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 125

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De titels III en IV zijn niet van toepassing 
op de Franse overzeese departementen, de 
Azoren en Madeira en de Canarische 
Eilanden.

De titels III en IV zijn niet van toepassing 
op de Franse overzeese departementen, de 
Azoren en Madeira en de Canarische 
Eilanden met uitzondering echter van 
artikelen 68 en 68 bis.
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Or. fr

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 1 – alinea 2

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), 4 (areaalbetaling voor 
noten), 5 (energiegewassen), 9 (steun voor 
zaaizaad), 10 (areaalbetalingen voor 
akkerbouwgewassen), 10 ter (steun voor 
olijfgaarden) en 10 quinquies (areaalsteun 
voor hop) van die verordening blijven 
evenwel van toepassing in 2009.

Or. fr

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Annexe I – secteur "Blé dur" (nouveau)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Durumtarwe
Titel IV, hoofdstuk 1, van Verordening 
(EG) nr. 1782/2003*
Areaalsteun
Uitsluitend voor 2009.

Or. fr
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Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Eiwithoudende gewassen – kolom "Rechtsgrondslag"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel IV, hoofdstuk 2, van Verordening 
(EG) nr. 1782/2003

Titel IV, hoofdstuk 1, afdeling 1, van deze 
verordening

Or. fr

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Sector Tabak – kolom "Rechtsgrondslag"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel IV, hoofdstuk 10 quater, van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003

Titel IV, hoofdstuk 1, afdeling 6, van deze 
verordening

Or. fr

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Annexe I – Grandes culture – colonne "Base juridique"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel IV, hoofdstuk 10, van Verordening 
(EG) nr. 1782/2003 

Titel IV, hoofdstuk 10, van Verordening 
(EG) nr. 1782/2003*
* Uitsluitend voor 2009.

Or. fr

Motivering

Il s'agit de corriger une erreur de la Commission.
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Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt A bis (nieuw) 

Amendement
A bis Arbeidsveiligheid

8 bis Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van 
de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 
van 29.6.1989, blz. 1).

Artikel 6

Artikelen 
3, 6, 8 en 
9

8 ter Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen 
de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende 
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
89/391/EEG) (PB L 262 van 17.10.2000, blz. 21)

8 quater Richtlijn 94/33/EEG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de 
bescherming van jongeren op het werk
(PB L 216 van 20.08.94, blz. 12)

8 
quinquies

Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
29.04.04 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's 
van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere 
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 
158 van 30.04.04, blz. 50)

Artikelen 
3 en 4 t/m 
12

Or. fr

Motivering

Il s'agit simplement de la conséquence de l'inclusion de la sécurité sur les lieux de travail 
dans les exigences réglementaires en matière de gestion

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE IV 

Door de Commissie voorgestelde tekst

(mln euro)
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Kalenderjaar 2009 2010 2011 2012
België 583,2 570,9 563,1 553,9
Tsjechië 773,0
Denemarken 985,9 965,3 954,6 937,8
Duitsland 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Estland 88,9
Ierland 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Griekenland 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Spanje 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Frankrijk 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Italië 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Cyprus 48,2
Letland 130,5
Litouwen 337,9
Luxemburg 35,2 34,5 34,0 33,4
Hongarije 1 150,9
Malta 4,6
Nederland 841,5 827,0 829,4 815,9
Oostenrijk 727,7 718,2 712,1 704,9
Polen 2 730,5
Portugal 635,8 623,0 622,6 622,6
Slovenië 129,4
Slowakije 335,9
Finland 550,0 541,2 536,0 529,8
Zweden 731,7 719,9 710,6 699,8
Verenigd Koninkrijk 3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Amendement 

(mln euro)

Kalenderjaar 2009 2010 2011 2012
België p.m p.m p.m p.m
Tsjechië p.m p.m p.m p.m
Denemarken p.m p.m p.m p.m
Duitsland p.m p.m p.m p.m
Estland p.m p.m p.m p.m
Ierland p.m p.m p.m p.m
Griekenland p.m p.m p.m p.m
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Spanje p.m p.m p.m p.m
Frankrijk p.m p.m p.m p.m
Italië p.m p.m p.m p.m
Cyprus p.m p.m p.m p.m
Letland p.m p.m p.m p.m
Litouwen p.m p.m p.m p.m
Luxemburg p.m p.m p.m p.m
Hongarije p.m p.m p.m p.m
Malta p.m p.m p.m p.m
Nederland p.m p.m p.m p.m
Oostenrijk p.m p.m p.m p.m
Polen p.m p.m p.m p.m
Portugal p.m p.m p.m p.m
Slovenië p.m p.m p.m p.m
Slowakije p.m p.m p.m p.m
Finland p.m p.m p.m p.m
Zweden p.m p.m p.m p.m
Verenigd Koninkrijk p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Motivering

Cette annexe doit être revue pour tenir compte des amendements du Parlement européen.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE VIII 
Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 1

(mln euro)

Lidstaat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 en 
volgende 

jaren

België 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Denemarken 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Duitsland 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
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Ierland 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Griekenland 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Spanje 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Frankrijk 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Italië 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Luxemburg 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Nederland 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Oostenrijk 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Portugal 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Finland 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Zweden 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Verenigd 
Koninkrijk 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849

Tabel 2*
(mln euro)

Lidstaat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 en 
volgende jaren

Bulgarije 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Tsjechië 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Estland 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Cyprus 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Letland 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Litouwen 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Hongarije 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Malta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Polen 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Roemenië 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Slovenië 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Slowakije 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

*  Maxima berekend volgens de in artikel 110 vastgestelde toenameregeling

Amendement
Tabel 1

(mln euro)

Lidstaat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 en 
volgende 

jaren

België p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Denemarken p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Duitsland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ierland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Griekenland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Spanje p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Frankrijk p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Italië p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Luxemburg p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Nederland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Oostenrijk p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Portugal p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Finland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Zweden p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Verenigd 
Koninkrijk p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
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Tabel 2
(mln euro)

Lidstaat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 en 
volgende jaren

Bulgarije p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Tsjechië p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Estland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Cyprus p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Letland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Litouwen p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Hongarije p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Malta p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Polen p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Roemenië p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Slovenië p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Slowakije p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Motivering

Cette annexe doit être revue pour tenir compte des amendements du Parlement européen.

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel I- streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- met ingang van 2010, de premie voor 
eiwithoudende gewassen als bedoeld in 
titel IV, hoofdstuk 2, van Verordening 
(EG) nr. 1782/2003;

Schrappen.

Or. fr

Motivering

Supprimer l'aide couplée risquerait d'aggraver encore plus la chute des surfaces cultivées de 
protéagineux, ce qui risque d'entraîner une rupture des disponibilités dans l'alimentation 
animale.  
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Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel I- streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– met ingang van 2010, de gewasspecifieke 
betaling voor rijst als bedoeld in titel IV, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 en titel IV, hoofdstuk 1, 
afdeling 1, van de onderhavige verordening 
overeenkomstig het tijdschema van artikel 
72, lid 2, van de onderhavige verordening;

– met ingang van 2013, de gewasspecifieke 
betaling voor rijst als bedoeld in titel IV, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 en titel IV, hoofdstuk 1, 
afdeling 1, van de onderhavige verordening 
overeenkomstig het tijdschema van artikel 
72, lid 2, van de onderhavige verordening;

Or. fr

Motivering

L'intégration dans le régime de paiement unique doit se faire à partir de 2013 et pas avant.

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel I- streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– met ingang van 2011, de steun voor de 
verwerking van gedroogde 
voedergewassen als bedoeld in deel II, 
titel I, hoofdstuk IV, sectie I, subsectie I, 
van Verordening (EG) nr. 1234/2007;

Schrappen.

Or. fr

Motivering

Les fourrages séchés sont encadrés par une OCM qui fait l'objet d'une évaluation dont les 
résultats ne sont pas encore connus. Si le secteur a besoin de se restructurer pour perdurer, 
dans la situation actuelle de crise des productions animales il convient de garantur le 
maintien d'une offre de produits riches en protéines.
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Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel I- streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– met ingang van 2011, de steun voor de 
verwerking van vezelvlas als bedoeld in 
deel II, titel I, hoofdstuk IV, sectie I, 
subsectie II, van Verordening (EG) nr. 
1234/2007, overeenkomstig het in die 
subsectie vastgestelde tijdschema;

– met ingang van 2013, de steun voor de 
verwerking van vezelvlas als bedoeld in 
deel II, titel I, hoofdstuk IV, sectie I, 
subsectie II, van Verordening (EG) nr. 
1234/2007, overeenkomstig het in die 
subsectie vastgestelde tijdschema;

Or. fr

Motivering

L'OCM lin et chanvre a fait l'objet d'une étude très positive de la part de la Commission elle-
même, il n'y a donc pas de raisons de supprimer le dispositif immédiatement.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel I- streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– met ingang van 2011, de premie voor 
aardappelzetmeel als bedoeld in artikel 
[95 bis] van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 en, overeenkomstig het 
tijdschema van artikel 75 van de 
onderhavige verordening, de in dat artikel 
bedoelde steun voor zetmeelaardappelen.

– met ingang van 2013, de premie voor 
aardappelzetmeel als bedoeld in artikel 
[95 bis] van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 en, overeenkomstig het 
tijdschema van artikel 75 van de 
onderhavige verordening, de in dat artikel 
bedoelde steun voor zetmeelaardappelen.

Or. fr

Motivering

La disparition de cette production peut avoir des conséquences importantes sur l'emploi dans 
certaines régions, il semble donc plus approprié de maintenir le régime actuel jusqu'en 2013.
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Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel II- alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

overeenkomstig het tijdschema van artikel 
55, rundvleesbetalingen met uitzondering 
van de zoogkoeienpremie.

overeenkomstig het tijdschema van artikel 
55, rundvleesbetalingen met uitzondering 
van de zoogkoeienpremie en de 
slachtkalverenpremie.

Or. fr

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – tabel "Gedroogde voedergewassen"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tabel "Gedroogde voerdergewassen" Deze tabel is geschrapt.

Or. fr

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – tabel "Eiwithoudende gewassen"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tabel "Eiwithoudende gewassen" Deze tabel is geschrapt.

Or. fr

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – tabel "Rijst"
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kolom 2010 Schrappen.
Kolom 2011
Kolom 2012

Or. fr

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – tabel "Lange vlasvezels"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kolom 2011 Schrappen.
Kolom 2012

Or. fr

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Annexe XI – tableau "Aide à la transformation de la fécule de pomme de terre"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kolom 2011 Schrappen.
Kolom 2012

Or. fr

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Annexe XI – tableau "Aide à la fécule de pomme de terre
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kolom 2011 Schrappen.
Kolom 2012

Or. fr
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