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Amendement 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De 
middelen die voor gekoppelde steun
mogen worden gebruikt, moeten beperkt 
blijven tot een passend niveau, terwijl 
dergelijke steun alleen mag worden 
verleend in lidstaten of in bepaalde regio's 
van lidstaten die in een bijzondere situatie 
verkeren, waarin specifieke soorten 
landbouw of specifieke landbouwsectoren 
om economische, ecologische en/of 
sociale redenen van groot belang zijn. Het 
moet de lidstaten worden toegestaan ten 
hoogste 5% van hun nationale maximum 
dan wel ten hoogste 10% ingeval hun 
gekoppelde steun in ten minste één van de 
jaren in de periode 2010-2013 meer dan 
5% bedroeg, voor deze steun te gebruiken.
In naar behoren gemotiveerde gevallen, 
waarin voor een regio wordt aangetoond 
dat er bepaalde behoeften bestaan op 
gevoelige punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10% van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en

33) De ontkoppeling van de rechtstreekse 
steun en de invoering van de
bedrijfstoeslagregeling waren de 
hoekstenen van de hervorming van het 
GLB. De ervaring die is opgedaan bij de 
toepassing van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en Verordening (EG) 
nr. 73/2009 en de ontwikkeling van de
marktsituatie wijzen erop dat regelingen 
die in 2013 van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling werden 
uitgesloten, inmiddels met het oog op een 
meer marktgerichte en duurzame 
landbouw in de basisbetalingsregeling 
kunnen worden opgenomen.
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Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10% van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 
toe te passen.

Or. en

Amendement 284
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De 
middelen die voor gekoppelde steun 
mogen worden gebruikt, moeten beperkt 
blijven tot een passend niveau, terwijl 
dergelijke steun alleen mag worden 
verleend in lidstaten of in bepaalde regio's 
van lidstaten die in een bijzondere situatie 
verkeren, waarin specifieke soorten 
landbouw of specifieke landbouwsectoren 
om economische, ecologische en/of 
sociale redenen van groot belang zijn. Het 
moet de lidstaten worden toegestaan ten 
hoogste 5 % van hun nationale maximum 
dan wel ten hoogste 10 % ingeval hun 
gekoppelde steun in ten minste één van de 
jaren in de periode 2010-2013 meer dan 5 
% bedroeg, voor deze steun te gebruiken.
In naar behoren gemotiveerde gevallen, 

Schrappen



AM\907852NL.doc 5/182 PE492.791

NL

waarin voor een regio wordt aangetoond 
dat er bepaalde behoeften bestaan op 
gevoelige punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 
toe te passen.

Or. en

Amendement 285
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
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alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen.

alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 20 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 20 % van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige 
werkgelegenheid of productie in deze 
regio's op peil te houden of om de sectoren 
of soorten productie te steunen die grote 
voordelen opleveren op het vlak van 
milieuverbetering, de strijd tegen de 
klimaatverandering of biodiversiteit. Deze 
steun moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen.

Or. bg
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Amendement 286
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5% van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10% ingeval hun gekoppelde
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5% bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10% van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 

33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan om zelf de omvang van 
de steun te bepalen, met dien verstande 
dat die niet hoger mag zijn dan 15% van 
hun nationale plafonds. Gekoppelde steun 
mag alleen worden verleend voor zover dat 
als stimulans noodzakelijk is om de 
huidige productie in deze regio's op peil te 
houden of de productie en sectoren te 
steunen die grote voordelen opleveren op 
het vlak van milieuverbetering, de strijd 
tegen de klimaatverandering of van de 
biodiversiteit. Deze steun moet ook 
beschikbaar zijn voor landbouwers die op 
31 december 2013 beschikken over 
bijzondere toeslagrechten die zijn 
toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben.
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Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10% van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 
toe te passen.

Or. en

Amendement 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5% van hun 
nationale maximum dan wel ten hoogste 
10% ingeval hun gekoppelde steun in ten 
minste één van de jaren in de periode 
2010-2013 meer dan 5% bedroeg, voor 
deze steun te gebruiken. In naar behoren 

33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 10% van 
hun nationale maximum voor deze steun te 
gebruiken. Gekoppelde steun mag alleen 
worden verleend voor zover dat als 
stimulans noodzakelijk is om de huidige 
productie in deze regio's op peil te houden.
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gemotiveerde gevallen, waarin voor een 
regio wordt aangetoond dat er bepaalde 
behoeften bestaan op gevoelige punten, 
moet het de lidstaten na goedkeuring van 
de Commissie worden toegestaan om meer 
dan 10 % van hun nationale maximum te 
gebruiken. Gekoppelde steun mag alleen 
worden verleend voor zover dat als 
stimulans noodzakelijk is om de huidige 
productie in deze regio's op peil te houden.
Deze steun moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10% van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 
toe te passen.

Verder dient de Commissie teneinde te 
kunnen zorgen voor correcte naleving van 
die voorwaarden, de bevoegdheid te 
krijgen om toezicht te houden op de 
productie in de sectoren en regio's waar 
deze vorm van steun gegeven wordt en om 
in voorkomende gevallen lidstaten op te 
dragen het percentage in gekoppelde vorm 
geleverde rechtstreekse betalingen te 
verminderen. Deze steun moet ook 
beschikbaar zijn voor landbouwers die op 
31 december 2013 beschikken over 
bijzondere toeslagrechten die zijn 
toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben.

Or. en

Motivering

Beperkingen op gekoppelde steun overeenkomstig de amendementen op deze artikelen

Amendement 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 

33) De lidstaten moeten niet langer de 
mogelijkheid krijgen om, behoudens een 
aantal duidelijk omschreven gevallen en 
gedurende een beperkte tijdspanne een 
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verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5% van hun 
nationale maximum dan wel ten hoogste 
10% ingeval hun gekoppelde steun in ten 
minste één van de jaren in de periode 
2010-2013 meer dan 5% bedroeg, voor 
deze steun te gebruiken. In naar behoren 
gemotiveerde gevallen, waarin voor een 
regio wordt aangetoond dat er bepaalde 
behoeften bestaan op gevoelige punten, 
moet het de lidstaten na goedkeuring van 
de Commissie worden toegestaan om meer 
dan 10% van hun nationale maximum te 
gebruiken. Gekoppelde steun mag alleen 
worden verleend voor zover dat als 
stimulans noodzakelijk is om de huidige 
productie in deze regio's op peil te houden.
Deze steun moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10% van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen.

deel van hun nationale maximum te 
gebruiken voor de verlening van 
rechtstreekse gekoppelde steun voor 
bepaalde sectoren. De middelen die voor 
gekoppelde steun mogen worden gebruikt, 
moeten beperkt blijven tot een passend 
niveau, terwijl dergelijke steun alleen mag 
worden verleend in lidstaten of in bepaalde 
regio's van lidstaten die in een bijzondere 
situatie verkeren, waarin specifieke soorten 
landbouw of specifieke landbouwsectoren 
om economische, ecologische en/of sociale 
redenen essentieel zijn. Het moet de 
lidstaten worden toegestaan ten hoogste 
5% van hun nationale maximum voor deze 
steun te gebruiken. In zeer uitzonderlijke 
en naar behoren gemotiveerde gevallen, 
waarin voor een regio wordt aangetoond 
dat er bepaalde behoeften bestaan op 
gevoelige punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie evenwel 
worden toegestaan om meer dan 5% van 
hun nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 5% van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen. De mogelijkheid van 
gekoppelde steun dient te worden beperkt 
tot kleine sectoren met speciale behoeften 
en dient niet te worden gebruikt als een 
algemeen instrument. Alle gekoppelde 
betalingen moeten derhalve zo snel 
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mogelijk worden stopgezet.

Or. en

Amendement 289
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10% van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 

(33) In door de lidstaten of institutionele 
regio's met bevoegdheden op het gebied 
van landbouw duidelijk omschreven 
gevallen moeten de lidstaten of 
betreffende regio's de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum te gebruiken voor de verlening 
van rechtstreekse gekoppelde steun voor 
bepaalde sectoren. De middelen die voor 
gekoppelde steun mogen worden gebruikt, 
moeten beperkt blijven tot een passend 
niveau, terwijl dergelijke steun alleen mag 
worden verleend in lidstaten of in bepaalde 
regio's van lidstaten die in een bijzondere 
situatie verkeren, waarin specifieke soorten 
landbouw of specifieke landbouwsectoren 
om economische, ecologische en/of sociale 
redenen van groot belang zijn en bijdragen 
tot de verbetering van hun 
concurrentievermogen, de kwaliteit van 
hun productie of het vinden van een 
nieuw evenwicht in de waardeketen. Het 
moet de lidstaten worden toegestaan ten 
hoogste 5 % van hun nationale maximum 
dan wel ten hoogste 10 % ingeval hun 
gekoppelde steun in ten minste één van de 
jaren in de periode 2010-2013 meer dan 5 
% bedroeg, voor deze steun te gebruiken.
In naar behoren gemotiveerde gevallen, 
waarin voor een regio wordt aangetoond 
dat er bepaalde behoeften bestaan op 
gevoelige punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
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landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10% van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen.

nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen.

Or. es

Motivering

Onevenwichtigheden in de waardeketen zijn een van de belangrijkste oorzaken van het 
verdwijnen van bepaalde sectoren in een geglobaliseerde en open markt.

Amendement 290
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 

33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
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passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen.

passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische, landschappelijke en/of 
sociale redenen van groot belang zijn. Het 
moet de lidstaten worden toegestaan ten 
hoogste 5 % van hun nationale maximum 
dan wel ten hoogste 10 % ingeval hun 
gekoppelde steun in ten minste één van de 
jaren in de periode 2010-2013 meer dan 5 
% bedroeg, voor deze steun te gebruiken.
In naar behoren gemotiveerde gevallen, 
waarin voor een regio wordt aangetoond 
dat er bepaalde behoeften bestaan op 
gevoelige punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige 
werkgelegenheid of productie in deze 
regio's op peil te houden om de productie 
en sectoren te steunen die grote 
milieuvoordelen opleveren, onder meer op 
het vlak van de biodiversiteit, 
landschapbehoud en de bestrijding van de 
klimaatverandering. Deze steun moet ook 
beschikbaar zijn voor landbouwers die op 
31 december 2013 beschikken over 
bijzondere toeslagrechten die zijn 
toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen.
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Or. en

Amendement 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
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beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen.

beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen. De verlening van gekoppelde 
steun is nogal problematisch, aangezien 
deze afhankelijk is van de specifieke 
economische, sociale en milieusituatie. De 
toevoeging van nieuwe bepalingen, 
bijvoorbeeld "stimulansen", met het oog 
op het behouden van de huidige 
werkgelegenheids- of productieniveaus in 
de respectieve regio's of het steunen van 
sectoren of producten die een belangrijke 
bijdrage leveren aan een beter milieu, de 
strijd tegen de klimaatverandering of de 
instandhouding van de biodiversiteit, zou 
het eenvoudiger of gemakkelijker maken 
de steun te verlenen.

Or. ro

Amendement292
Hans-Peter MayerVoorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
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die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 
toe te passen.

die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Wat betreft 
de goedkeuring van vrijwillige gekoppelde 
steun van meer dan 10 % van het jaarlijkse 
nationale maximum dat per lidstaat is 
vastgesteld, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen aan te nemen.

Or. de
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Motivering

Het gaat bij deze besluitvorming niet om een technische kwestie, maar om een regeling.

Amendement 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

34) Om een efficiënt en gericht gebruik 
van de EU-middelen te waarborgen en om 
dubbele financiering in het kader van 
andere, soortgelijke steuninstrumenten te 
voorkomen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 handelingen aan te nemen 
inzake de voorwaarden voor de verlening 
van vrijwillige gekoppelde steun en de 
samenhang van deze steun met andere 
EU-maatregelen en inzake de cumulatie 
van steun.

Schrappen

Or. en

Amendement 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

35) Wat de steun voor de katoensector 
betreft, werd het in het kader van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 
noodzakelijk geacht om, ter voorkoming 
van eventuele productieverstoringen in de 
katoenproducerende gebieden, de steun 
gedeeltelijk aan de katoenproductie 

Schrappen
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gekoppeld te houden door middel van een 
gewasspecifieke betaling per subsidiabele 
hectare, zulks rekening houdende met alle 
factoren die op die benadering van 
invloed zijn. Deze benadering moet 
worden aangehouden overeenkomstig de 
doelstellingen die zijn opgenomen in 
Protocol nr. 4 inzake katoen bij de Akte 
van Toetreding van 1979.

Or. en

Amendement 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Wat de steun voor de katoensector 
betreft, werd het in het kader van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 
noodzakelijk geacht om, ter voorkoming 
van eventuele productieverstoringen in de 
katoenproducerende gebieden, de steun 
gedeeltelijk aan de katoenproductie 
gekoppeld te houden door middel van een 
gewasspecifieke betaling per subsidiabele 
hectare, zulks rekening houdende met alle 
factoren die op die benadering van invloed 
zijn. Deze benadering moet worden 
aangehouden overeenkomstig de 
doelstellingen die zijn opgenomen in 
Protocol nr. 4 inzake katoen bij de Akte 
van Toetreding van 1979.

(35) Wat de steun voor de katoensector 
betreft, werd het in het kader van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 
noodzakelijk geacht om, ter voorkoming 
van eventuele productieverstoringen in de 
katoenproducerende gebieden, de steun 
voor het laatst aan de katoenproductie 
gekoppeld te houden door middel van een 
gewasspecifieke betaling per subsidiabele 
hectare, zulks rekening houdende met alle 
factoren die op die benadering van invloed 
zijn. Deze benadering moet tijdelijk
worden aangehouden overeenkomstig de 
doelstellingen die zijn opgenomen in 
Protocol nr. 4 inzake katoen bij de Akte 
van Toetreding van 1979. Om deze 
maatregel in de toekomst beter af te 
stemmen op de uitdagingen van het GLB 
acht men het opportuun de noodzaak en 
de doeltreffendheid van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen te 
evalueren.

Or. de
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Amendement 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

35) Wat de steun voor de katoensector 
betreft, werd het in het kader van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 
noodzakelijk geacht om, ter voorkoming 
van eventuele productieverstoringen in de 
katoenproducerende gebieden, de steun 
gedeeltelijk aan de katoenproductie 
gekoppeld te houden door middel van een 
gewasspecifieke betaling per subsidiabele 
hectare, zulks rekening houdende met alle 
factoren die op die benadering van invloed 
zijn. Deze benadering moet worden 
aangehouden overeenkomstig de 
doelstellingen die zijn opgenomen in 
Protocol nr. 4 inzake katoen bij de Akte 
van Toetreding van 1979.

35) Wat de steun voor de katoensector 
betreft, werd het in het kader van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 
noodzakelijk geacht om, ter voorkoming 
van eventuele productieverstoringen in de 
katoenproducerende gebieden, de steun 
gedeeltelijk aan de katoenproductie 
gekoppeld te houden door middel van een 
gewasspecifieke betaling per subsidiabele 
hectare, zulks rekening houdende met alle 
factoren die op die benadering van invloed 
zijn. Hoewel deze benadering moet worden 
aangehouden overeenkomstig de 
doelstellingen die zijn opgenomen in 
Protocol nr. 4 inzake katoen bij de Akte 
van Toetreding van 1979 dient deze strikt 
te worden beperkt en geleidelijk te worden 
afgebouwd.

Or. en

Amendement 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36) Om een efficiënte toepassing van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen 
mogelijk te maken, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen aan te nemen inzake de 
vergunningverleningsvoorschriften en -

Schrappen
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voorwaarden voor grond en rassen in het 
kader van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, inzake de voorwaarden voor 
de toekenning van deze specifieke 
betaling, inzake de subsidiabiliteitseisen 
en de landbouwwerkzaamheden, inzake 
de criteria voor de erkenning van 
brancheorganisaties, inzake de 
verplichtingen waaraan de producenten 
moeten voldoen, en inzake de situatie 
waarin een erkende brancheorganisatie 
niet aan deze criteria voldoet.

Or. en

Amendement 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

37) In hoofdstuk 2 van Verordening (EG) 
nr. 637/2008 van de Raad van 23 juni 2008 
houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en houdende vaststelling van 
nationale herstructureringsprogramma)s 
voor de katoensector24 is bepaald dat elke 
katoenproducerende lidstaat om de vier 
jaar en voor het eerst uiterlijk op 
1 januari 2009 een ontwerp van een 
vierjarig herstructureringsprogramma of op
31 december 2009 één gewijzigd 
herstructureringsprogramma met een 
looptijd van acht jaar bij de Commissie 
moet indienen. De ervaring heeft geleerd 
dat de herstructurering van de katoensector 
meer gebaat zou zijn bij andere 
maatregelen, zoals maatregelen in het 
kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
in het kader van Verordening (EU) nr. [...] 
[POV] worden gefinancierd, waardoor ook 
een nauwere coördinatie met maatregelen 

37) In hoofdstuk 2 van Verordening (EG) 
nr. 637/2008 van de Raad van 23 juni 2008 
houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en houdende vaststelling van 
nationale herstructureringsprogramma)s 
voor de katoensector24 is bepaald dat elke 
katoenproducerende lidstaat om de vier 
jaar en voor het eerst uiterlijk op 
1 januari 2009 een ontwerp van een 
vierjarig herstructureringsprogramma of op 
31 december 2009 één gewijzigd 
herstructureringsprogramma met een 
looptijd van acht jaar bij de Commissie 
moet indienen. De ervaring heeft geleerd 
dat de herstructurering van de katoensector 
meer gebaat zou zijn bij andere 
maatregelen, zoals maatregelen in het 
kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
in het kader van Verordening (EU) nr. [...] 
[POV] worden gefinancierd, waardoor ook 
een nauwere coördinatie met maatregelen 
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in andere sectoren mogelijk zou worden.
De verworven rechten en het gewettigd 
vertrouwen van bedrijven die al bij 
herstructureringsprogramma's zijn 
betrokken, moeten evenwel worden 
geëerbiedigd. Daarom moet het worden 
toegestaan dat de huidige programma's met 
een looptijd van vier jaar of van acht jaar 
doorlopen tot het einde ervan. Daarna 
moeten ze echter aflopen. De middelen die 
voor de programma's met een looptijd van 
vier jaar beschikbaar zijn, kunnen
vervolgens vanaf 2014 worden opgenomen 
in de beschikbare EU-middelen voor 
maatregelen in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. De middelen die 
na het einde van de programma's met een 
looptijd van acht jaar beschikbaar zijn, 
zouden in 2018 gezien de 
programmeringsperiode niet meer voor 
plattelandsontwikkelingsprogramma's van 
nut zijn en kunnen daarom beter worden 
overgebracht naar de steunregelingen in het 
kader van deze verordening, zoals 
overigens al is bepaald in artikel 5, lid 2, 
tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 
637/2008. Verordening (EG) nr. 637/2008 
zal dan ook vanaf 1 januari 2014 dan wel 1 
januari 2018 achterhaald zijn voor de 
lidstaten met een programma met een 
looptijd van respectievelijk vier en acht 
jaar. Derhalve moet Verordening (EG) nr. 
637/2008 worden ingetrokken.

in andere sectoren mogelijk zou worden.
De verworven rechten en het gewettigd 
vertrouwen van bedrijven die al bij 
herstructureringsprogramma's zijn 
betrokken, moeten evenwel worden 
geëerbiedigd. Daarom moet het worden 
toegestaan dat de huidige programma's met 
een looptijd van vier jaar of van acht jaar 
doorlopen tot het einde ervan. Daarna 
moeten ze echter aflopen. De middelen die 
voor de programma's met een looptijd van 
vier jaar beschikbaar zijn, moeten
vervolgens vanaf 2014 worden opgenomen 
in de beschikbare EU-middelen voor 
maatregelen in het kader van de 
plattelandsontwikkeling. De middelen die 
na het einde van de programma's met een 
looptijd van acht jaar beschikbaar zijn, 
zouden in 2018 gezien de 
programmeringsperiode niet meer voor 
plattelandsontwikkelingsprogramma's van 
nut zijn en kunnen daarom beter worden 
overgebracht naar de steunregelingen in het 
kader van deze verordening, zoals 
overigens al is bepaald in artikel 5, lid 2, 
tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 
637/2008. Verordening (EG) nr. 637/2008 
zal dan ook vanaf 1 januari 2014 dan wel 1 
januari 2018 achterhaald zijn voor de 
lidstaten met een programma met een 
looptijd van respectievelijk vier en acht 
jaar. Derhalve moet Verordening (EG) nr. 
637/2008 worden ingetrokken.

Or. en

Amendement 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

38) Voor kleine landbouwers kan er een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
In geval van inbreuk op hun nationale 
milieuwetgeving dienen echter 
strafkortingen te worden toegepast op de 
betaling. De regeling voor kleine 
landbouwers heeft tot doel de bestaande 
landbouwstructuur van kleine bedrijven in 
de EU te steunen zonder de ontwikkeling 
in de richting van meer concurrerende 
structuren te belemmeren. Daarom moet de 
toegang tot de regeling beperkt blijven tot 
al bestaande bedrijven.

Or. en

Amendement 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

38) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een gedeelte van hun 
nationale maxima voor rechtstreekse 
betalingen te gebruiken om een 
eenvoudige, speciale regeling in te voeren 
voor kleine landbouwers om de 
administratieve kosten van het beheer en 
de controle van rechtstreekse steun te 
beperken. Daartoe moet een forfaitaire 
betaling worden vastgesteld die in de plaats 
treedt van alle rechtstreekse betalingen.
Met de invoering van regelgeving die 
gericht is op een vereenvoudiging van de 
formaliteiten door onder meer een 
beperking van de verplichtingen van kleine 
landbouwers, zoals de verplichtingen in het 
kader van de steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken en 
de controles die zijn voorgeschreven bij 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV], mag de 
verwezenlijking van de brede 
doelstellingen van de hervorming als 
zodanig niet in gevaar komen, hetgeen 
concreet inhoudt dat de in bijlage II bij 
Verordening (EU) nr. [...] [HZR] vermelde 
EU-wetgeving gewoon van toepassing is 
op kleine landbouwers. De voorschriften 
inzake de randvoorwaarden blijven 
evenwel van toepassing op kleine 
landbouwers, omdat het van groot belang 
is dat alle landbouwers die EU-gelden 
ontvangen, groot en klein, een minimum 
aan milieunormen naleven. De regeling 
voor kleine landbouwers heeft tot doel de 
bestaande landbouwstructuur van kleine 
bedrijven in de EU te steunen zonder de 
ontwikkeling in de richting van meer 
concurrerende structuren te belemmeren.
Daarom moet de toegang tot de regeling 
beperkt blijven tot al bestaande bedrijven.

Or. en
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Amendement 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

38) Voor kleine landbouwers mogen 
lidstaten een eenvoudige, speciale regeling 
invoeren om de administratieve kosten van 
het beheer en de controle van rechtstreekse 
steun te beperken. Daartoe mag een
lidstaat een forfaitaire betaling vaststellen
die in de plaats treedt van alle rechtstreekse 
betalingen. Met de invoering van 
regelgeving die gericht is op een
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, 
mag de verwezenlijking van de brede 
doelstellingen van de hervorming als 
zodanig niet in gevaar komen, hetgeen 
concreet inhoudt dat de in bijlage II bij 
Verordening (EU) nr. [...] [HZR] vermelde 
EU-wetgeving gewoon van toepassing is 
op kleine landbouwers. De regeling voor 
kleine landbouwers heeft tot doel de 
bestaande landbouwstructuur van kleine 
bedrijven in de EU te steunen zonder de 
ontwikkeling in de richting van meer 
concurrerende structuren te belemmeren.
Daarom moet de toegang tot de regeling 
beperkt blijven tot al bestaande bedrijven.

Or. en

Amendement 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

38) Voor kleine landbouwers kunnen 
lidstaten een eenvoudige, speciale regeling 
invoeren om de administratieve kosten van 
het beheer en de controle van rechtstreekse 
steun te beperken. Daartoe kan een lidstaat
een forfaitaire betaling vaststellen die in de 
plaats treedt van alle rechtstreekse 
betalingen. Met de invoering van 
regelgeving die gericht is op 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

Or. en

Amendement 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

38) Voor kleine landbouwers kunnen 
lidstaten een eenvoudige, speciale regeling 
invoeren om de administratieve kosten van 
het beheer en de controle van rechtstreekse 
steun te beperken. Daartoe kan een lidstaat
een forfaitaire betaling vaststellen die in de 
plaats treedt van alle rechtstreekse 
betalingen. Met de invoering van 
regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

Or. en

Amendement 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula
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Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

38) Voor kleine landbouwers moet er een 
eenvoudige, speciale regeling kunnen 
worden ingevoerd om de administratieve 
kosten van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. De 
lidstaten moeten echter zelf kunnen 
bepalen of zij daadwerkelijk overgaan tot 
invoering van een dergelijke speciale 
regeling. Daartoe moet een forfaitaire 
betaling worden vastgesteld die in de plaats 
treedt van alle rechtstreekse betalingen.
Met de invoering van regelgeving die 
gericht is op een vereenvoudiging van de 
formaliteiten door onder meer een 
beperking van de verplichtingen van kleine 
landbouwers, zoals de verplichtingen in het 
kader van de steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

Or. en

Amendement 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
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Johansson, Anne E. Jensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

38) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een gedeelte van hun 
nationale maxima voor rechtstreekse 
betalingen te gebruiken om een 
eenvoudige, speciale regeling voor kleine 
landbouwers in te voeren om de 
administratieve kosten van het beheer en 
de controle van rechtstreekse steun te 
beperken. Daartoe moet een forfaitaire 
betaling worden vastgesteld die in de plaats 
treedt van alle rechtstreekse betalingen.
Met de invoering van regelgeving die 
gericht is op een vereenvoudiging van de 
formaliteiten door onder meer een 
beperking van de verplichtingen van kleine 
landbouwers, zoals de verplichtingen in het 
kader van de steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken en 
de controles op de randvoorwaarden die 
zijn voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren en zonder de structurele 
veranderingen in de landbouw te 
hinderen. Daarom moet de toegang tot de 
regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

Or. en
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Amendement 306
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van 
de steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de 
in bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al 
bestaande bedrijven.

Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om hen en 
producentengroeperingen te helpen deel 
te nemen aan landbouwactiviteiten.
Daartoe moet een speciale regeling worden 
vastgesteld in het kader van de 
rechtstreekse betalingen. Er dient 
regelgeving ter vereenvoudiging van de 
formaliteiten te worden ingevoerd. Kleine 
landbouwbedrijven mogen de regeling 
voor kleine landbouwers niet als "opt-out" 
kunnen gebruiken waarmee landbouwers 
hun bedrijfsactiviteiten neer kunnen 
leggen. Landbouwers dienen uit de 
“regeling voor kleine landbouwers” te 
kunnen stappen of ertoe toe te treden en
op een ander in deze verordening 
gedefinieerd landbouwsysteem over te 
stappen. Kleine landbouwers mogen niet 
automatisch worden uitgesloten van 
vergroeningsmaatregelen en dienen te 
voldoen aan de randvoorwaarden. De 
regeling voor kleine landbouwers heeft tot 
doel de bestaande landbouwstructuur van 
kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren.

Or. en
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Amendement 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

(38) Voor kleine landbouwers moeten twee 
soorten eenvoudige steun worden 
ingevoerd. Enerzijds een eenvoudige, 
speciale regeling voor zeer kleine 
boerderijen en gezinsbedrijven in de 
landbouw om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer productieve structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven. Anderzijds steun aan kleine 
boerderijen, ter aanvulling op de andere 
aan landbouwers uitgekeerde soorten 
steun. De verplichtingen in het kader van 
de steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
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randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], zouden op kleine 
boerderijen van toepassing moeten zijn.

Or. fr

Amendement 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) nr. 
[...] [HZV], mag de verwezenlijking van de 
brede doelstellingen van de hervorming als 
zodanig niet in gevaar komen, hetgeen 
concreet inhoudt dat de in bijlage II bij 
Verordening (EU) nr. [...] [HZR] vermelde 
EU-wetgeving gewoon van toepassing is
op kleine landbouwers. De regeling voor 
kleine landbouwers heeft tot doel de 
bestaande landbouwstructuur van kleine 
bedrijven in de EU te steunen zonder de 
ontwikkeling in de richting van meer 
concurrerende structuren te belemmeren.
Daarom moet de toegang tot de regeling 

(38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, 
mag de verwezenlijking van de brede 
doelstellingen van de hervorming als 
zodanig niet in gevaar komen, hetgeen 
concreet inhoudt dat de randvoorwaarden 
en de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 
[...] [HZR] vermelde EU-wetgeving 
gewoon van toepassing zijn op kleine 
landbouwers. De regeling voor kleine 
landbouwers heeft tot doel de bestaande 
landbouwstructuur van kleine bedrijven in 
de EU te steunen zonder de ontwikkeling 
in de richting van meer concurrerende 
structuren te belemmeren. Daarom moet de 
toegang tot de regeling beperkt blijven tot 
al bestaande bedrijven.
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beperkt blijven tot al bestaande bedrijven.

Or. de

Amendement 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al 
bestaande bedrijven.

(38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de landbouwstructuur van kleine 
bedrijven in de EU te steunen zonder de 
ontwikkeling in de richting van meer 
productieve structuren te belemmeren.
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Or. pt

Amendement 310
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

(38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers.
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
duurzamere structuren te belemmeren.
Daarom moet de toegang tot de regeling 
beperkt blijven tot al bestaande bedrijven.

Or. fr
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Amendement 311
Gabriel Mato Adrover

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De landbouw in de ultraperifere 
regio's moet het hoofd bieden aan 
specifieke problemen die voortvloeien uit 
hun insulaire karakter en afgelegen 
ligging. Daarom moeten deze regio's een 
specifieke behandeling krijgen door 
middel van afzonderlijke bepalingen, die 
momenteel zijn vervat in Verordening 
(EG) nr. 247/2006. De grote 
belemmeringen voor de diversificatie van 
hun productie die het gevolg zijn van de 
geografische en klimatologische situatie 
van deze gebieden maken het nodig om 
deze specifieke behandeling uit te breiden 
naar de begrotingsbesluiten van de 
Europese Unie die verband houden met 
de onderhavige verordening.

Or. es

Amendement 312
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Omwille van de vereenvoudiging en 
om rekening te houden met de specifieke 
situatie van de ultraperifere gebieden, 
moeten rechtstreekse betalingen voor deze 
regio's worden beheerd in het kader van de 
steunprogramma's die bij Verordening 
(EG) nr. 247/2006 zijn vastgesteld.

(40) Omwille van de vereenvoudiging en 
om het GLB beter af te stemmen op de 
specifieke situatie van de ultraperifere 
gebieden, die moeilijkheden kennen 
vanwege hun kleine omvang en de grote 
afstand tot de markten, moeten 
rechtstreekse betalingen, net als alle 
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Bijgevolg mogen de bepalingen van deze 
verordening die betrekking hebben op de 
basisbetalingsregeling en daarmee 
samenhangende betalingen en op 
gekoppelde steun, niet gelden voor deze 
gebieden.

andere inkomenssteun aan landbouwers, 
voor deze regio's worden beheerd in het 
kader van de steunprogramma's die bij 
Verordening (EG) nr. 247/2006 zijn 
vastgesteld. Bijgevolg mogen de 
bepalingen van deze verordening die 
betrekking hebben op de 
basisbetalingsregeling en daarmee 
samenhangende betalingen en op 
gekoppelde steun, niet gelden voor deze 
gebieden.

Or. pt

Amendement 313
Gabriel Mato Adrover

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Omwille van de vereenvoudiging en 
om rekening te houden met de specifieke 
situatie van de ultraperifere gebieden, 
moeten rechtstreekse betalingen voor deze 
regio's worden beheerd in het kader van de 
steunprogramma's die bij Verordening 
(EG) nr. 247/2006 zijn vastgesteld.
Bijgevolg mogen de bepalingen van deze 
verordening die betrekking hebben op de 
basisbetalingsregeling en daarmee 
samenhangende betalingen en op 
gekoppelde steun, niet gelden voor deze 
gebieden.

(40) Omwille van de vereenvoudiging en 
om rekening te houden met de specifieke 
situatie van de ultraperifere gebieden, 
moeten rechtstreekse betalingen voor deze 
regio's worden beheerd in het kader van de 
steunprogramma's die bij Verordening 
(EG) nr. 247/2006 zijn vastgesteld.
Bijgevolg mogen de bepalingen van deze 
verordening die betrekking hebben op de 
basisbetalingsregeling en daarmee 
samenhangende betalingen en op 
gekoppelde steun, niet gelden voor deze 
gebieden. Niettemin zou het wenselijk zijn 
om de potentiële effecten van elke 
wijziging van deze verordening op deze 
regio's te analyseren.

Or. es

Amendement 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut
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Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Het heterogene karakter van de 
landbouwsector in bepaalde geïsoleerde 
gebieden met weinig efficiënte 
productiesystemen vereist het gebruik van 
specifieke beleidsinstrumenten waarmee 
de Europese Unie voldoende ervaring 
heeft en die erop gericht zijn om de sector 
beter te laten aansluiten op de markt, de 
milieueffecten van beëindiging van de 
activiteit te verminderen en, in 
overeenstemming met de nagestreefde 
duurzaamheid, het sociale netwerk in de 
rurale omgeving te versterken. Met het 
oog hierop dienen specifieke regelingen te 
worden onderzocht voor de insulaire 
gebieden van de Europese Unie die door 
hun kenmerken vergelijkbaar zijn met 
gebieden waar deze instrumenten van het 
landbouwbeleid met succes zijn toegepast.

Or. es

Amendement 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Om de sociale criteria te 
versterken moeten de lidstaten 
certificeringssystemen op het gebied van 
arbeid instellen en bevorderen (sociale 
certificering na goedkeuring van en in 
samenwerking met de sociale partners ), 
zowel ter informatie van de consument als 
ter bevordering van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen waarbij voor de 
best mogelijke arbeidsrelaties en -
praktijken wordt gekozen. Dit 
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informatiesysteem met betrekking tot het 
arbeidsaspect zal ook kunnen worden 
toegepast op geïmporteerde producten.

Or. es

Amendement 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 
waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze 
moet, binnen bepaalde grenzen, eenmalig 
en voor de gehele periode van toepassing 
van deze verordening worden gemaakt.

43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Voor alle aldus 
overgehevelde middelen moet de lidstaat 
medefinanciering verstrekken ter hoogte 
van het percentage dat van kracht is voor 
het in die lidstaat lopende programma 
voor plattelandsontwikkeling.

Or. en

Motivering

Indien er geen medefinanciering gevraagd zou worden, bestaat er het risico dat de lidstaten 
de middelen uit de eerste pijler aanwenden ter vermindering van de van hen verlangde 
medefinanciering en zij daardoor hun schatkist bevoordelen ten koste van het GLB.

Amendement 317
Marian Harkin



PE492.791 38/182 AM\907852NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 
waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze 
moet, binnen bepaalde grenzen, eenmalig 
en voor de gehele periode van toepassing 
van deze verordening worden gemaakt.

43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Voor alle aldus 
overgehevelde middelen moet de lidstaat 
medefinanciering verstrekken ter hoogte 
van het percentage dat van kracht is voor 
het in die lidstaat lopende programma 
voor plattelandsontwikkeling.

Or. en

Amendement 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 
waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 

43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Een dergelijke keuze 
moet, binnen bepaalde grenzen, eenmalig 
en voor de gehele periode van toepassing 
van deze verordening worden gemaakt.



AM\907852NL.doc 39/182 PE492.791

NL

plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze 
moet, binnen bepaalde grenzen, eenmalig 
en voor de gehele periode van toepassing 
van deze verordening worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Een dergelijke bepaling zou de focus van het GLB op ondersteuning van de overheidsuitgaven 
voor publieke goederen verzwakken en een grote stap terug betekenen in de algehele 
ontwikkeling van het GLB, en moet om die redenen worden geschrapt.

Amendement 319
George Lyon, Phil Bennion

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 
waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze moet, 
binnen bepaalde grenzen, eenmalig en voor 
de gehele periode van toepassing van deze 
verordening worden gemaakt.

43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Alle aldus 
overgehevelde middelen mogen niet meer 
bedragen dan 15% van hun maxima voor 
rechtstreekse betalingen en moeten 
vergezeld gaan van medefinanciering.
Voorts moeten alle lidstaten de kans 
krijgen om deze overheveling te verhogen 
met een bedrag dat in verhouding staat tot 
de bedragen die niet zijn toegewezen in 
het kader van de steun voor gebieden met 
natuurlijke beperkingen. Ze moeten 
eveneens de mogelijkheid krijgen om de 
niet bestede bedragen voor vergroening 
over te hevelen om aanvullende steun te 
kunnen verlenen aan 
agromilieumaatregelen in het kader van 
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plattelandsontwikkeling. Tegelijk moet 
lidstaten waarin de rechtstreekse steun nog 
lager is dan 90 % van het gemiddelde EU-
niveau, juist de mogelijkheid worden 
geboden om middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze moet, 
binnen bepaalde grenzen, eenmalig en voor 
de gehele periode van toepassing van deze 
verordening worden gemaakt.

Or. en

Amendement 320
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 
waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze moet, 
binnen bepaalde grenzen, eenmalig en voor 
de gehele periode van toepassing van deze 
verordening worden gemaakt.

(43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Deze middelen zijn, 
nadat ze zijn overgeheveld, niet mede 
financierbaar. Bijgevolg kunnen lidstaten 
die rechtstreeks steun genieten die lager 
ligt dan het Europese gemiddelde, de 
overdracht van middelen van pijler I naar 
pijler II consolideren. Tegelijk moet 
lidstaten waarin de rechtstreekse steun nog 
lager is dan 90 % van het gemiddelde EU-
niveau, juist de mogelijkheid worden 
geboden om middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze moet, 
binnen bepaalde grenzen, eenmalig en voor 
de gehele periode van toepassing van deze 
verordening worden gemaakt.
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Or. fr

Amendement 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 
waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze moet, 
binnen bepaalde grenzen, eenmalig en voor 
de gehele periode van toepassing van deze 
verordening worden gemaakt.

(43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 
waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze moet, 
binnen bepaalde grenzen, eenmalig en voor 
de gehele periode van toepassing van deze 
verordening worden gemaakt. Er moet 
worden vastgesteld hoe de middelen 
opnieuw kunnen worden aangewend, 
aangezien vergroening verplicht is en de 
basis vormt voor agromilieuprojecten 
krachtens de tweede pijler.

Or. ro

Amendement 322
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Overweging 43
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 
waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze moet, 
binnen bepaalde grenzen, eenmalig en voor 
de gehele periode van toepassing van deze 
verordening worden gemaakt.

(43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. In dit opzicht kunnen 
de lidstaten voorrang verlenen aan de 
financiering van maatregelen ter 
concentratie van het aanbod door de in de 
verordening voor plattelandsontwikkeling 
bedoelde producentenorganisaties te 
versterken. Tegelijk moet lidstaten waarin 
de rechtstreekse steun nog lager is dan 
90 % van het gemiddelde EU-niveau, juist 
de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar de rechtstreekse 
betalingen, tot het maximum hiervoor is 
bereikt. Deze keuze moet, binnen bepaalde 
grenzen, eenmalig en voor de gehele 
periode van toepassing van deze 
verordening worden gemaakt.

Or. it

Amendement 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 

43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 
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waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze moet, 
binnen bepaalde grenzen, eenmalig en voor 
de gehele periode van toepassing van deze 
verordening worden gemaakt.

waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze moet, 
binnen bepaalde grenzen en waar 
mogelijk, eenmalig en voor de gehele 
periode van toepassing van deze 
verordening worden gemaakt.

Or. en

Amendement 324
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

44 bis) Teneinde de Europese 
landschappen te beschermen, dienen 
betalingen uit hoofde van deze 
verordening in overeenstemming te zijn 
met de beginselen van het Europees 
landschapsverdrag en artikel 3 van het 
Verdrag van Lissabon ter behoud en 
verbetering van het Europees cultureel 
erfgoed. Het landschap is een cruciaal 
aspect van cultuur en regionale traditie 
dat de culturele en geografische diversiteit 
verbetert, en vormt tevens een basis voor 
onze moderne biodiversiteit die het 
product is van eeuwen landbouw en 
bosbeheer.

Or. en

Amendement
Britta Reimers
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel - 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel - 1
De afschaffing van rechtstreekse 

betalingen
1. De rechtstreekse betalingen worden 
uiterlijk in 2025 afgeschaft, waarbij
(a) dit geleidelijk aan plaatsvindt,
(b) de gegenereerde middelen benut 
worden voor programma's ter 
bescherming en verbetering van:
(i) milieu
(ii) veehouderij
(iii) water en waterkwaliteit
(iv) bodem en bodemkwaliteit
(v) veranderingen als gevolg van 
klimaatverandering
(c) de gegenereerde middelen bij 100% 
deelneming met regionale oriëntatie 
worden benut.

Or. de

Amendement 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een betaling voor landbouwers die 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken in acht nemen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 327
Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een betaling voor landbouwers die 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken in acht nemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 328
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een betaling voor landbouwers die 
klimaat- en milieuvriendelijke
landbouwpraktijken in acht nemen;

ii) een betaling voor landbouwers die 
volgens geavanceerde duurzame 
landbouwmethodes werken die de 
biodiversiteit, het goede beheer van de 
bodemvruchtbaarheid en het water, het 
klimaat en het milieu ten goede komen en 
die verder gaan dan de randvoorwaarden;

Or. en

Amendement 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) betaling voor landbouwers die klimaat- (ii) een voor de lidstaten verplicht, maar 
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en milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
in acht nemen;

voor de landbouwers vrijwillig systeem dat 
voorziet in een betaling voor landbouwers 
zelf die klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken aan de dag leggen;

Or. it

Amendement 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een betaling voor landbouwers die 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken in acht nemen;

ii) een aanvullende betaling voor 
landbouwers die klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken in 
acht nemen;

Or. de

Amendement 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een betaling voor landbouwers die 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken in acht nemen;

ii) een aanvullende betaling voor 
landbouwers die klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken in 
acht nemen;

Or. en

Amendement 332
Mariya Gabriel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) een nieuwe door de EU 
gefinancierde betalingsregeling voor 
bijenkolonies in de bijenteelt;

Or. bg

Amendement 333
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) een betaling voor jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen;

iv) een betaling voor nieuwe landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen;

Or. fr

Amendement 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) een betaling voor jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen;

iv) een vrijwillige betaling voor jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen;

Or. en

Motivering

Maatregelen in het kader van de tweede pijler met betrekking tot jonge landbouwers zijn een 
doeltreffendere manier om nieuwkomers te steunen, wat betekent dat lidstaten vrij moeten 
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kunnen kiezen of ze al dan niet maatregelen in het kader van de eerste pijler treffen.

Amendement 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) een betaling voor jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen;

iv) een vrijwillige betaling voor jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen;

Or. en

Motivering

Lidstaten en regio's moeten zelf vrij kunnen kiezen of ze jonge landbouwers al dan niet op 
deze wijze ondersteunen.

Amendement 336
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) een betaling voor jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen;

iv) een vrijwillige betaling voor jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen;

Or. en

Amendement 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iv
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) een betaling voor jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen;

iv) een vrijwillige betaling voor jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen;

Or. de

Amendement 338
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) een betaling voor jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen;

iv) een betaling voor jonge landbouwers en 
nieuwkomers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen;

Or. en

Amendement 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) een betaling voor jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen;

iv) een betaling voor jonge landbouwers en 
nieuwe landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen;

Or. fr

Amendement 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
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Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) een betaling voor jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen;

iv) een verplichte betaling voor jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen;

Or. en

Amendement 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) een betaling voor jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen;

iv) een verplichte betaling voor jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen;

Or. en

Amendement 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) een betaling voor jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen;

iv) een betaling voor jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen, en voor vrouwen in de 
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landbouw;

Or. it

Motivering

Vrouwen spelen in de moderne samenleving een almaar grotere rol aangezien ze tegen de 
achtergrond van hun individuele gezins- en beroepssituatie een multifunctionele rol vervullen 
en aangezien zij juist door deze combinatie van rollen ook een essentiële bijdrage kunnen 
leveren tot vooruitgang en innovatie in alle lagen van de maatschappij en tot een verhoging 
van de levenskwaliteit, met name in plattelandsgebieden. Het is bijgevolg van fundamenteel 
belang om ze, net als jongeren, in het GLB te vermelden en te behartigen.

Amendement 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) een vrijwillige regeling voor gekoppelde 
steun;

Schrappen

Or. en

Amendement 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) een gewasspecifieke betaling voor 
katoen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) een gewasspecifieke betaling voor 
katoen;

vi) een tijdelijke gewasspecifieke betaling 
voor katoen;

Or. de

Amendement 346
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) een vereenvoudigde regeling voor 
kleine landbouwers;

vii) een vereenvoudigde regeling voor 
landbouwers;

Or. fr

mendement 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) een vereenvoudigde regeling voor 
kleine landbouwers;

vii) een vereenvoudigde vrijwillige
regeling voor kleine landbouwers;

Or. de

Amendement 348
James Nicholson, Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) een vereenvoudigde regeling voor 
kleine landbouwers;

vii) een vrijwillige vereenvoudigde 
regeling voor kleine landbouwers;

Or. en

Amendement 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) een vereenvoudigde regeling voor 
kleine landbouwers;

vii) een vrijwillige vereenvoudigde 
regeling voor kleine landbouwers;

Or. en

Amendement 350
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) een vereenvoudigde regeling voor 
kleine landbouwers;

vii) een vrijwillige vereenvoudigde 
regeling voor kleine landbouwers;

Or. en

Amendement 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) een vereenvoudigde regeling voor 
kleine landbouwers;

vii) een vrijwillige vereenvoudigde 
regeling voor kleine landbouwers;

Or. en

Amendement 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) een vereenvoudigde regeling voor 
kleine landbouwers;

vii) een vrijwillige vereenvoudigde 
regeling voor kleine landbouwers;

Or. en

Amendement 353
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) een vereenvoudigde regeling voor 
kleine landbouwers;

vii) een vrijwillige vereenvoudigde 
regeling voor kleine landbouwers;

Or. fr

Motivering

De grootte van landbouwbedrijven verschilt aanzienlijk tussen de lidstaten onderling. De 
regeling voor kleine landbouwers kan in sommige gevallen van nut zijn, maar kan ook tot 
concurrentieverstoringen in andere lidstaten leiden. De lidstaten zijn dus zelf het beste in 
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staat om het nut van de regeling voor kleine landbouwers te beoordelen.

Amendement 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii bis) een per lidstaat vastgestelde 
betaling voor kleine boerderijen.

Or. fr

Amendement 355
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt vii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii bis) een door iedere lidstaat 
vastgestelde betaling voor kleine 
landbouwers;

Or. fr

Amendement 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 Schrappen
Wijziging van bijlage I
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot wijziging 
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van de in bijlage I opgenomen lijst van 
steunregelingen.

Or. es

Motivering

Het toepassingsgebied is een essentieel element van deze verordening.

Amendement 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 Schrappen
Wijziging van bijlage I
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot wijziging 
van de in bijlage I opgenomen lijst van 
steunregelingen.

Or. fr

Amendement 358
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "landbouwer": een natuurlijke of 
rechtspersoon dan wel een groep 
natuurlijke of rechtspersonen, ongeacht de 
rechtspositie van de groep en haar leden 
volgens het nationale recht, waarvan het 
bedrijf zich bevindt op het grondgebied 
van de Unie als omschreven in artikel 52 
van het Verdrag betreffende de Europese 

a) "landbouwer": een natuurlijke of 
rechtspersoon dan wel een groep 
natuurlijke of rechtspersonen, ongeacht de 
rechtspositie van de groep en haar leden 
volgens het nationale recht, waarvan het 
bedrijf zich bevindt op het grondgebied 
van de Unie als omschreven in artikel 52 
van het Verdrag betreffende de Europese 
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Unie juncto de artikelen 349 en 355 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, en die een 
landbouwactiviteit uitoefent;

Unie juncto de artikelen 349 en 355 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, en die een 
landbouwactiviteit uitoefent; indien een 
landbouwer een wettelijk ingeschreven 
organisatie zonder winstoogmerk is of een 
soortgelijke liefdadigheidsorganisatie of 
aangewezen door de centrale of regionale 
regering en als primair wettelijk oogmerk 
heeft om het land en/of de historische 
omgeving actief te beschermen en te 
beheren en aldus in het algemeen belang 
te bewaren, kan een lidstaat ervoor kiezen 
om dergelijke bedrijven of groepen van 
bedrijven voor doeleinden van deze 
verordening, Verordening (EU) nr. […] 
van het Europees Parlement en de Raad 
van…. inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) alsook 
Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van….
inzake de financiering, het beheer en de 
monitoring van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (‘de horizontale 
verordening’) aan te wijzen als 
individuele en afzonderlijke bedrijven.

Or. en

Motivering

Er zijn organisaties zonder winstoogmerk die meerdere landbouwbedrijven onder zich hebben 
met de toepassing van duurzamere en milieuvriendelijke landbouwmethodes als doel.  Het is 
dan ook verstandig om lidstaten in staat te stellen om meerdere bedrijven van dit soort 
organisaties voor doeleinden van GLB-betalingen en toezicht te behandelen als individuele en 
afzonderlijke bedrijven. Op die manier worden de administratieve vereisten eenvoudiger en 
wordt voorkomen dat de begunstigde en de nationale betalingsorganen met disproportionele 
kosten worden opgezadeld.

Amendement 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) "agrarische loonarbeider":
landbouwer in loondienst, als vaste, 
tijdelijke of oproepkracht, wiens werk van 
fundamenteel belang is voor de 
waardeketen in de landbouw en wiens 
omstandigheden met betrekking tot 
stabiliteit, zekerheid en professionaliteit 
met prioriteit moeten worden verbeterd;

Or. es

Amendement 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "bedrijf": alle eenheden op het 
grondgebied van eenzelfde lidstaat die voor 
landbouwactiviteiten worden gebruikt en 
door een landbouwer worden beheerd;

b) "bedrijf": alle productie-eenheden op 
het grondgebied van eenzelfde lidstaat die 
voor landbouwactiviteiten worden gebruikt 
en door een landbouwer worden beheerd;

Or. es

Motivering

De term "eenheden die voor landbouwactiviteiten worden gebruikt" is breder dan de definitie 
die hier moet worden gebruikt. Een "eenheid die voor landbouwactiviteiten wordt gebruikt" 
kan bijvoorbeeld ook een ploeg, een melkmachine of een irrigatiesysteem zijn.

Amendement 361
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "bedrijf": alle eenheden op het b) "bedrijf": alle eenheden op het 
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grondgebied van eenzelfde lidstaat die voor 
landbouwactiviteiten worden gebruikt en 
door een landbouwer worden beheerd;

grondgebied van eenzelfde lidstaat die voor 
landbouwactiviteiten worden gebruikt en 
door een landbouwer, zijn gezin of 
meerdere gezinnen worden beheerd;

Or. pl

Motivering

De definitie van een bedrijf dient te worden uitgebreid met gezinsbedrijven of 
meergezinsbedrijven; dit is niet in tegenspraak met de particuliere eigendom van 
landbouwgronden.

Amendement 362
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) “geavanceerde duurzame 
landbouwmethodes”: landbouwpraktijken 
die verder gaan dan de randvoorwaarden 
van Verordening (EU) nr. …[HZV] en 
voortdurend verder worden verbeterd om 
te komen tot een optimaal beheer van 
natuurlijke voedingsstoffen, watercycli en 
energiestromen, met als doel de schade 
aan het milieu en de verspilling van niet-
hernieuwbare bronnen te beperken en 
qua verbouwde gewassen, gefokte dieren 
en natuur een hoge diversiteit in het 
productiesysteem te handhaven;

Or. en

Amendement 363
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) “industriële veehouderij”:
intensieve veeteelt die structureel 
afhankelijk is van aangekocht veevoeder 
en een hoog energieverbruik;

Or. en

Amendement 364
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) “niet-duurzame 
landbouwmethodes”: landbouw- en 
veeteeltpraktijken die de huidige 
basisregels inzake randvoorwaarden van 
Verordening (EU) nr. … [HZV] 
systematisch schenden doordat het beheer 
van de voedingsstoffencyclus bij deze 
praktijken ondermaats is en de 
landbouwer hierbij in hoge mate 
afhankelijk is van externe energie, 
biociden, antibiotica, water en van buiten 
afkomstige voedingsstoffen;

Or. en

Amendement 365
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) “kleine landbouwer”:  een 
kleinschalige producent, zoals 
bijvoorbeeld deeltijds- en 
semizelfvoorzienende landbouwers met 
minder dan 5 ha grond die evenwel ten 
minste voor 25% actief zijn op de 
boerderij en waarvan ten minste 25% van 
de netto-inkomsten afkomstig is uit 
productie op de boerderij, met inbegrip 
van de gerelateerde verwerking en 
verkoop van boerenproducten en andere 
landbouwgerelateerde diensten.

Or. en

Amendement 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– landbouwproducten produceren, fokken 
of telen, inclusief het oogsten, het melken, 
het fokken en het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden,

– landbouwproducten produceren, fokken 
of telen, inclusief het oogsten, het melken, 
het fokken en het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden, waaronder de 
exploitatie van als landbouwhuisdier 
gehouden paardachtigen, uitgezonderd 
amusement;

Or. fr

ment
Ulrike Rodust

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- landbouwproducten produceren, fokken 
of telen, inclusief het oogsten, het melken, 
het fokken en het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden,

- landbouwproducten produceren, fokken 
of telen, inclusief het oogsten, het melken, 
het fokken en het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden, het maaien of 
beweiden van percelen, voornamelijk of 
enkel uit milieuoverwegingen,

Or. de

Amendement 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– landbouwproducten produceren, fokken 
of telen, inclusief het oogsten, het melken, 
het fokken en het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden,

– landbouwproducten produceren, fokken 
of telen, inclusief het oogsten, het melken,  
het dresseren, het trainen, het fokken en 
het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden,

Or. fr

Amendement 369
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– landbouwproducten produceren, fokken 
of telen, inclusief het oogsten, het melken, 
het fokken en het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden,

– landbouwproducten produceren, fokken 
of telen, inclusief het oogsten, het melken, 
het fokken en het houden van dieren voor 
gebruikelijke landbouwdoeleinden,

Or. es
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Amendement 370
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 1 - letter c – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– landbouwproducten produceren, fokken 
of telen, inclusief het oogsten, het melken, 
het fokken en het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden,

– landbouwproductie, zoals
landbouwproducten produceren, fokken of 
telen, inclusief het oogsten, het melken, het 
fokken en het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden,

Or. pt

Amendement 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 1 - letter c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het landbouwareaal in een staat houden 
die beweiding of teelt mogelijk maakt 
zonder dat daarvoor voorbereidende 
activiteiten nodig zijn die verder gaan dan 
activiteiten op basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines, of

Schrappen

Or. pt

Amendement 372
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het landbouwareaal in een staat houden
die beweiding of teelt mogelijk maakt 
zonder dat daarvoor voorbereidende 
activiteiten nodig zijn die verder gaan dan 
activiteiten op basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines, of

– het landbouwareaal in een goede 
landbouw- en milieutechnische staat 
houden en

Or. en

Amendement 373
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het landbouwareaal in een staat houden 
die beweiding of teelt mogelijk maakt 
zonder dat daarvoor voorbereidende 
activiteiten nodig zijn die verder gaan dan 
activiteiten op basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines, of

– het landbouwareaal voortdurend aan de 
GLMP-eisen laten voldoen, of

Or. en

Amendement 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het landbouwareaal in een staat houden 
die beweiding of teelt mogelijk maakt 
zonder dat daarvoor voorbereidende 
activiteiten nodig zijn die verder gaan dan 
activiteiten op basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines, of

– het landbouwareaal in een staat houden 
die beweiding of teelt mogelijk maakt; dit 
onderhoud is, voor landbouwarealen die 
in een hiervoor geschikte natuurlijke staat 
worden gehouden, gerelateerd aan het 
verrichten van een door de lidstaten te 
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omschrijven minimumactiviteit;

Or. fr

Amendement 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het landbouwareaal in een staat houden 
die beweiding of teelt mogelijk maakt 
zonder dat daarvoor voorbereidende 
activiteiten nodig zijn die verder gaan dan 
activiteiten op basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines, of

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. es

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het landbouwareaal in een staat houden 
die beweiding of teelt mogelijk maakt 
zonder dat daarvoor voorbereidende 
activiteiten nodig zijn die verder gaan dan 
activiteiten op basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines, of

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. es
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Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 377
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het landbouwareaal in een staat houden 
die beweiding of teelt mogelijk maakt
zonder dat daarvoor voorbereidende 
activiteiten nodig zijn die verder gaan dan 
activiteiten op basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines, of

– het landbouwareaal in staat van 
paraatheid houden voor beweiding of teelt 
zonder dat daarvoor voorbereidende 
activiteiten nodig zijn die verder gaan dan 
activiteiten op basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines, of

Or. pl

Amendement 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding 
of teelt geschikte natuurlijke staat te 
houden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 1 - letter c – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding 
of teelt geschikte natuurlijke staat te 
houden;

Schrappen

Or. pt

Amendement 380
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een door de lidstaten te omschrijven
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden;

– een minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden;

Or. en

Amendement 381
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden;

– daar waar het landbouwareaal in een 
voor beweiding of teelt geschikte 
natuurlijke staat wordt gehouden en het 
land niet gebruikt wordt op de wijze zoals 
uiteengezet in het bovenstaande eerste 
streepje en er geen landbouwactiviteiten 
plaatsvinden;
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Or. en

Amendement 382
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een door de lidstaten te omschrijven
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden;

– een minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden, 
met inbegrip van landbouwactiviteiten 
waarmee natuurbehouddoelstellingen 
worden vervuld, zoals landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde en landbouw 
binnen het kader van Natura 2000 of 
soortgelijke programma's;

Or. en

Amendement 383
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden;

– indien de lidstaat op nationaal of 
regionaal niveau daarvoor kiest: op 
nationaal of regionaal niveau te 
definiëren activiteiten voor arealen die 
geen onderhoud behoeven maar in plaats 
daarvan op natuurlijke wijze in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat worden 
gehouden;

Or. en
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Amendement 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden;

– indien een lidstaat op nationaal of 
regionaal niveau daarvoor kiest: op 
nationaal of regionaal niveau te 
definiëren activiteiten voor arealen die 
geen onderhoud behoeven maar in plaats 
daarvan op natuurlijke wijze in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat worden 
gehouden;

Or. en

Amendement 385
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden;

– indien een lidstaat op nationaal of 
regionaal niveau daarvoor kiest: op 
nationaal of regionaal niveau te 
definiëren activiteiten voor arealen die 
geen onderhoud behoeven maar in plaats 
daarvan op natuurlijke wijze in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat worden 
gehouden;

Or. en

Amendement 386
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden;

– een door de lidstaten of, in voorkomend 
geval, door de overeenkomstig artikel 20 
van deze verordening vastgestelde 
institutionele regio's te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden;

Or. es

Motivering

Eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel in het door de Commissie vast te stellen kader.
De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid mag door centrale overheden niet 
worden gebruikt om beleid dat veel beter op regionaal niveau kan worden gevoerd weer te 
centraliseren.

Amendement 387
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 1 - letter c – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden;

– een door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden, 
bijvoorbeeld via een minimale 
veebezetting;

Or. pt

Amendement 388
Alyn Smith
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden;

– een door de lidstaten of regio's te 
omschrijven minimumactiviteit verrichten 
om landbouwarealen in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden;

Or. en

Amendement 389
Ivari Padar

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een door de lidstaten vast te stellen 
minimumactiviteit uitvoeren ten behoeve
van natuurbehoud in het kader van 
Natura 2000 of soortgelijke 
natuurbeschermingsprogramma's.

Or. en

Amendement 390
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- grondbeheer geheel of in hoofdzaak met 
een milieuoogmerk

Or. en
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Motivering

Het concept milieuvriendelijk grondbeheer dient onderdeel uit te maken van de definitie van 
“landbouwactiviteit”.

Amendement 391
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- voor activiteiten overeenkomstig streepje 
2 en 3 dienen er slechts eenmaal in een 
cyclus van drie jaar subsidies te worden 
ontvangen

Or. en

Amendement 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "landbouwproducten": de in bijlage I bij 
het Verdrag genoemde producten, exclusief 
visserijproducten, alsmede katoen;

d) "agrarische producten": de in bijlage I 
bij het Verdrag genoemde producten, 
exclusief visserijproducten, alsmede 
katoen;

Or. es

Motivering

De term "agrarisch" omvat in het Spaans zowel landbouw- als veeteeltproducten. De term 
"landbouw-" heeft uitsluitend betrekking op plantaardige producten.
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Amendement 393
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "landbouwproducten": de in bijlage I bij 
het Verdrag genoemde producten, exclusief 
visserijproducten, alsmede katoen;

d) "agrarische producten": de in bijlage I 
bij het Verdrag genoemde producten, 
exclusief visserijproducten, alsmede 
katoen;

Or. es

Motivering

De term "agrarisch" omvat zowel landbouw- als veeteeltproducten. De term "landbouw-" 
heeft in het Spaans uitsluitend betrekking op plantaardige producten.

Amendement 394
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "landbouwareaal": om het even welke 
grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend grasland of voor blijvende teelten;

e) "landbouwareaal": om het even welke 
grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend grasland of voor blijvende teelten, 
met inbegrip van grond in 
boslandbouwsystemen;

Or. fr

Amendement 395
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "landbouwareaal": om het even welke e) "landbouwareaal": om het even welke 
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grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend grasland of voor blijvende teelten;

grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend grasland of voor blijvende teelten, 
met inbegrip van grond in 
boslandbouwsystemen;

Or. fr

Amendement 396
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "landbouwareaal": om het even welke 
grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend grasland of voor blijvende teelten;

e) "landbouwareaal": om het even welke 
grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend weideland of voor blijvende 
teelten;

Or. en

Motivering

De definitie van permanent “grasland” (voorheen “weiden”) houdt onvoldoende rekening 
met de begrazing van natuurweiden waar ook houtige soorten voedergewas voorkomen, dus 
niet alleen grassen. Door begrazing van bestaand grasland wordt verwaarlozing en verlies 
aan biodiversiteit als gevolg van verdringing door algemeen voorkomende soorten 
voorkomen en worden systemen met een hoge natuurwaarde behouden, en wordt er daarmee 
een publiek goed geleverd. Deze wijziging dient in de gehele verordening te worden 
aangebracht.

Amendement 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "landbouwareaal": om het even welke e) "landbouwareaal": om het even welke 
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grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend grasland of voor blijvende teelten;

grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend weideland of voor blijvende 
teelten;

Or. en

Amendement 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "landbouwareaal": om het even welke 
grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend grasland of voor blijvende teelten;

e) "landbouwareaal": om het even welke 
grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend grasland en weideland of voor 
blijvende teelten;

Or. en

Amendement 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "landbouwareaal": om het even welke 
grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend grasland of voor blijvende teelten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 400
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e



PE492.791 76/182 AM\907852NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "landbouwareaal": om het even welke 
grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend grasland of voor blijvende teelten;

e) “landbouwareaal”: om het even welke 
grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend weiland en grasland en/of voor 
blijvende teelten

Or. it

Amendement 401
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "boslandbouw": productiesysteem 
met samenvoeging van bomen en planten 
voor teelt of beweiding op of aan de rand 
van dezelfde percelen;

Or. fr

Amendement 402
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "boslandbouw": productiesysteem 
met samenvoeging van bomen en planten 
voor teelt of beweiding op of aan de rand 
van dezelfde percelen;

Or. fr

Amendement 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "bouwland": "bouwland": grond die voor 
de teelt van gewassen wordt gebruikt, en 
grond die voor de teelt van gewassen 
beschikbaar is maar braak ligt, inclusief 
grond die overeenkomstig de artikelen 22, 
23 en 24, van Verordening (EG) nr. 
1257/1999, artikel 39 van Verordening 
(EG) nr. 1698/2005 en artikel 29 van 
Verordening (EU) nr. […] [POV] is braak 
gelegd, ongeacht of die grond zich al dan 
niet onder een kas of onder een vaste of 
verplaatsbare beschutting bevindt;

f) "bouwland": "bouwland": grond die voor 
de teelt van gewassen wordt gebruikt, en 
grond die voor de teelt van gewassen 
beschikbaar is maar braak ligt, inclusief 
grond die overeenkomstig artikel 32 van 
deze verordening, de artikelen 22, 23 en 
24, van Verordening (EG) nr. 1257/1999, 
artikel 39 van Verordening (EG) nr. 
1698/2005 en artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. […] [POV] is braak gelegd, 
ongeacht of die grond zich al dan niet 
onder een kas of onder een vaste of 
verplaatsbare beschutting bevindt;

Or. es

Amendement 404
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "bouwland": "bouwland": grond die voor 
de teelt van gewassen wordt gebruikt, en 
grond die voor de teelt van gewassen 
beschikbaar is maar braak ligt, inclusief 
grond die overeenkomstig de artikelen 22, 
23 en 24, van Verordening (EG) nr. 
1257/1999, artikel 39 van Verordening 
(EG) nr. 1698/2005 en artikel 29 van 
Verordening (EU) nr. […] [POV] is braak 
gelegd, ongeacht of die grond zich al dan 
niet onder een kas of onder een vaste of 
verplaatsbare beschutting bevindt;

f) "bouwland": "bouwland": grond die voor 
de teelt van gewassen wordt gebruikt, en 
grond die voor de teelt van gewassen 
beschikbaar is maar braak ligt, inclusief 
grond die overeenkomstig artikel 32 van 
deze verordening, de artikelen 22, 23 en 
24, van Verordening (EG) nr. 1257/1999, 
artikel 39 van Verordening (EG) nr. 
1698/2005 en artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. […] [POV] is braak gelegd, 
ongeacht of die grond zich al dan niet 
onder een kas of onder een vaste of 
verplaatsbare beschutting bevindt;

Or. es
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Motivering

Het begrip "bouwland" moet uitdrukkelijk de hectaren omvatten die overeenkomstig artikel 
32, "Ecologisch aandachtsgebied", uit productie worden genomen.

Amendement 405
Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "bouwland": grond die voor de teelt van 
gewassen wordt gebruikt, en grond die 
voor de teelt van gewassen beschikbaar is 
maar braak ligt, inclusief grond die 
overeenkomstig de artikelen 22, 23 en 24, 
van Verordening (EG) nr. 1257/1999, 
artikel 39 van Verordening (EG) nr. 
1698/2005 en artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. […] [POV] is braak gelegd, 
ongeacht of die grond zich al dan niet 
onder een kas of onder een vaste of 
verplaatsbare beschutting bevindt;

f) "bouwland": grond die voor de teelt van 
gewassen wordt gebruikt, en grond die 
voor de teelt van gewassen beschikbaar is, 
inclusief tijdelijk grasland, maar braak 
ligt, inclusief grond die overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 24, van Verordening 
(EG) nr. 1257/1999, artikel 39 van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 en artikel 
29 van Verordening (EU) nr. […] [POV] is 
braak gelegd, ongeacht of die grond zich al 
dan niet onder een kas of onder een vaste 
of verplaatsbare beschutting bevindt;

Or. fr

Amendement 406
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) “vruchtwisseling”: teeltsysteem met 
tenminste vier verschillende gewassen 
waaronder één vlinderbloemige;

Or. en
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Amendement 407
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) “vruchtwisseling”: teeltsysteem met 
tenminste vier verschillende gewassen 
waaronder één vlinderbloemige;

Or. en

Amendement 408
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "blijvende teelten": niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland, 
die de grond gedurende ten minste vijf jaar 
in beslag nemen en die geregeld een oogst 
opleveren, met inbegrip van hakhout met 
korte omlooptijd en van producten van 
kwekerijen;

g) "blijvende teelten": niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend weideland, 
die de grond gedurende ten minste vijf jaar 
in beslag nemen en die geregeld een oogst 
opleveren, met inbegrip van hakhout met 
korte omlooptijd en van producten van 
kwekerijen, fruit- en notenbomen en 
olijven;

Or. en

Amendement 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter g



PE492.791 80/182 AM\907852NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "blijvende teelten": niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland, 
die de grond gedurende ten minste vijf jaar 
in beslag nemen en die geregeld een oogst 
opleveren, met inbegrip van hakhout met 
korte omlooptijd en van producten van 
kwekerijen;

g) "blijvende teelten": niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend weideland, 
die de grond gedurende ten minste vijf jaar 
in beslag nemen en die geregeld een oogst 
opleveren, met inbegrip van hakhout met 
korte omlooptijd en van producten van 
kwekerijen;

Or. en

Amendement 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "blijvende teelten": niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland, 
die de grond gedurende ten minste vijf jaar 
in beslag nemen en die geregeld een oogst 
opleveren, met inbegrip van hakhout met 
korte omlooptijd en van producten van 
kwekerijen;

g) "blijvende teelten": niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland, 
die de grond gedurende ten minste vijf jaar 
in beslag nemen en die geregeld een oogst 
opleveren, met inbegrip van producten van 
kwekerijen;

Or. pt

Amendement
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "blijvende teelten": niet in de g) "blijvende teelten": niet in de 
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vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland, 
die de grond gedurende ten minste vijf jaar 
in beslag nemen en die geregeld een oogst 
opleveren, met inbegrip van hakhout met 
korte omlooptijd en van producten van 
kwekerijen;

vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland, 
die de grond gedurende ten minste vijf jaar 
in beslag nemen en die geregeld een oogst 
opleveren, met inbegrip van hakhout met 
korte omlooptijd en van producten van 
kwekerijen en weideboomgaarden;

Or. de

Amendement 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "blijvende teelten": niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland, 
die de grond gedurende ten minste vijf jaar 
in beslag nemen en die geregeld een oogst 
opleveren, met inbegrip van hakhout met 
korte omlooptijd en van producten van 
kwekerijen;

g) “blijvende teelten”: niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland, 
die de grond gedurende ten minste vijf jaar 
in beslag nemen en die geregeld een oogst 
opleveren, met inbegrip van hakhout met 
korte omlooptijd, van producten van 
kwekerijen en van populierenbossen;

Or. it

Amendement 413
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide, kruidachtige, 
struikachtige en/of boomachtige vegetatie 
van voedergewassen of alle andere voor 
beweiding geschikte soorten die niet in de 
vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen.
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uitmaken, mits de grassen en andere 
voedergewassen overheersen.

Or. fr

Amendement 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
voedergewassen overheersen.

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide, kruidachtige, 
struikachtige en/of boomachtige vegetatie 
van voedergewassen of alle andere voor 
beweiding geschikte soorten die niet in de 
vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen.

Or. fr

Amendement 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
voedergewassen overheersen.

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die niet in de 
vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
voedergewassen overheersen.
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Or. fr

Amendement 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen 
overheersen;

h) "blijvend grasland en historisch 
grasland": grond met een natuurlijke of 
ingezaaide vegetatie van grassen of andere 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere soorten of belangrijke 
elementen om grond als historisch 
grasland te kunnen aanmerken, evenals 
traditionele systemen, zoals de Spaanse 
"dehesas", die worden gebruikt voor 
extensieve veehouderij, kunnen er deel van 
uitmaken;

Or. es

Motivering

In dit amendement wordt de term "blijvend grasland" aangevuld, zodat deze definitie zich niet 
beperkt tot grasland dat permanent wordt gebruikt. Dit om rekening te houden met 
traditionele weidesystemen als de Spaanse "dehesas", waar ook andere, niet-kruidachtige 
soorten groeien en die voor de extensieve veehouderij worden gebruikt.

Amendement 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste tien jaar 
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niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere soorten die begraasd 
kunnen worden er deel van uitmaken, mits 
de grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen overheersen; Lidstaten 
kunnen ook begraasbare grond die deel 
uitmaakt van de gangbare plaatselijke 
praktijken en waar grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen traditioneel 
niet overheersen, onder deze categorie 
scharen;

Or. en

Motivering

Bebouwde graslanden worden in de regel elke 8 tot 10 jaar of zelfs meer opnieuw ingezaaid.
Door de vruchtwisseling te beperken tot periodes van vijf jaar zouden grote oppervlaktes 
productief en bebouwd grasland geblokkeerd worden. Verder mag de definitie van blijvend 
grasland de traditionele, ecologisch zeer waardevolle weidelanden waar gras en kruidachtige 
gewassen niet overheersen, niet uitsluiten.

Amendement 418
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste tien jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

Or. en
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Amendement 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste acht jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;
grasstroken overeenkomstig agro-milieu-
klimaatmaatregelen krachtens 
Verordening (EU) nr. […] [POV] zijn 
hiervan uitgesloten;

Or. en

Amendement 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste acht jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

Or. en
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Amendement 421
Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide en in dat geval 
zonodig herstelde vegetatie van grassen of 
andere kruidachtige voedergewassen die 
ten minste acht jaar niet in de 
vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

Or. en

Amendement 422
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf 
is opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen 
overheersen;

h) "blijvend weideland": grond met een 
vegetatie van grassen of andere 
voedergewassen die ten minste zeven jaar 
niet geploegd is of opnieuw ingezaaid; dit 
betreft tevens andere voor beweiding 
geschikte soorten;
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Or. en

Amendement 423
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf 
is opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen 
overheersen;

h) "blijvend weideland": grond met een 
vegetatie van grassen of andere 
voedergewassen die ten minste zeven jaar 
niet geploegd is of opnieuw ingezaaid; dit 
betreft tevens andere voor beweiding 
geschikte soorten;

Or. en

Amendement 424
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen 
overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke vegetatie van grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen die ten 
minste zeven jaar niet in de 
vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen, geploegd of opnieuw 
ingezaaid; andere soorten of kenmerken 
kunnen er deel van uitmaken; de lidstaten 
kunnen hieronder tevens begraasbare 
grond die onderdeel uitmaakt van de 
gevestigde plaatselijke praktijken 



PE492.791 88/182 AM\907852NL.doc

NL

opnemen;

Or. en

Amendement 425
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
voedergewassen overheersen.

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide, struikachtige 
en/of boomachtige vegetatie van grassen 
of andere niet-kruidachtige 
voederbronnen die ten minste zeven jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen en niet is bewerkt of opnieuw 
ingezaaid; andere voor beweiding 
geschikte soorten, anders dan grassen en 
andere voedergewassen, kunnen er deel 
van uitmaken.

Or. fr

Amendement 426
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
voedergewassen overheersen.

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die gedurende ten minste 
vijf jaar niet in de vruchtwisseling van het 
bedrijf wordt opgenomen;
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Or. fr

Amendement 427
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste drie jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

Or. en

ement
Ulrike Rodust

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf 
is opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen 
overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
(natuurlijke of ingezaaide) vegetatie van 
grassen of andere voor beweiding 
geschikte gewassen, die gemaaid en/of 
beweid wordt en ten minste vijf jaar niet 
geploegd en ingezaaid is. Door de 
lidstaten te bepalen landschapselementen 
kunnen daarbij in het blijvend grasland 
worden geïntegreerd, voor zover de grond 
met een eigen gebruikscode voor 
extensieve beweiding gebruikt wordt of 
meer dan 50% ervan beweid en/of 
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gemaaid is;

Or. de

Amendement 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf 
is opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen 
overheersen;

h) "blijvend weideland": grond met een 
vegetatie van grassen of andere 
voedergewassen, met inbegrip van houtige 
soorten, die ten minste vijf jaar niet
geploegd is of opnieuw ingezaaid; dit 
betreft tevens andere voor beweiding 
geschikte soorten;

Or. en

Amendement 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend weiland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen 

h) “blijvend weiland en grasland”: grond 
met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie 
van grassen of andere voedergewassen die 
ten minste vijf jaar niet in de 
vruchtwisseling is opgenomen; andere 
soorten of elementen die van belang zijn 
om bouwland aan te merken als grasland, 
kunnen er deel van uitmaken;
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overheersen;

Or. it

Amendement 431
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend weiland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen 
overheersen;

h) “blijvend grasland en weiland met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
voedergrassen die ten minste vijf jaar niet 
in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere soorten of elementen 
die van belang zijn om bouwland aan te 
merken als grasland, kunnen er deel van 
uitmaken;

Or. it

Amendement 432
Phil Bennion

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen 

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen, met uitzondering van in het 
kader van een gecertificeerde 
milieuregeling of een 
vergroeningsmaatregel tot grasland 
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overheersen; omgevormde grond;

Or. en

Motivering

Vergroeningsopties die tevens voorzien in de omzetting van bouwland in grasland zouden 
anders na vijf jaar leiden tot het verlies van de status van bouwland, waardoor de 
landbouwer nieuwe vergroeningsopties zou moeten bieden op andere grond, omdat 
vergroeningsmaatregelen uitsluitend van toepassing zijn op bouwland. Hierdoor zou, indien 
er in het kader van milieuregelingen of ecologische aandachtsgebieden überhaupt gebruik 
wordt gemaakt van grasopties, grond sluipenderwijs worden geherclassificeerd tot blijvend 
grasland.

Amendement 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend weideland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere begraasbare soorten 
kunnen er deel van uitmaken, mits de 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen overheersen; lidstaten 
kunnen ook begraasbaar land dat deel 
uitmaakt van de gangbare plaatselijke 
praktijken en waar grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen traditioneel 
niet overheersen, onder deze categorie 
scharen;

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement wordt er meer flexibiliteit ingebouwd en kunnen graslanden over 
uiteenlopende kenmerken beschikken. Dat is gezien het feit dat graslanden echt zeer grote 
onderlinge verschillen vertonen broodnodig.
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Amendement 434
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere begraasbare soorten 
kunnen er deel van uitmaken, mits de 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen overheersen; lidstaten 
kunnen ook begraasbaar land dat deel 
uitmaakt van de gangbare plaatselijke 
praktijken en waar grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen traditioneel 
niet overheersen, onder deze categorie 
scharen;

Or. en

Amendement 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere soorten kunnen er deel 
van uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;
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kruidachtige voedergewassen overheersen; lidstaten kunnen ook begraasbaar land 
dat deel uitmaakt van de gangbare 
plaatselijke praktijken en waar grassen en 
andere kruidachtige voedergewassen 
traditioneel niet overheersen, onder deze 
categorie scharen;

Or. en

Motivering

In sommige gebieden is het plaatselijke gevestigde praktijk om heidegronden te begrazen.  
Dergelijke gronden dienen binnen de definitie van blijvend grasland te vallen.

Amendement 436
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere soorten kunnen er deel 
van uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;
lidstaten kunnen ook begraasbaar land 
dat deel uitmaakt van de gangbare 
plaatselijke praktijken en waar grassen en 
andere kruidachtige voedergewassen 
traditioneel niet overheersen, onder deze 
categorie scharen;

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ook arealen met een beperkte doch verspreide aanwezigheid van onkruid 
zoals distels onder de regeling kunnen laten, omdat anders in aanmerking komende arealen 
zouden kunnen worden uitgesloten. Bovendien moet het voor de lidstaten mogelijk zijn om 
rekening te houden met de gevestigde praktijken ten aanzien van de aard van blijvend 
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grasland.

Amendement 437
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige of houtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere soorten kunnen er deel 
van uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;
lidstaten kunnen ook begraasbaar land 
dat deel uitmaakt van de gangbare 
plaatselijke praktijken en waar grassen en 
andere kruidachtige voedergewassen 
traditioneel niet overheersen, onder deze 
categorie scharen;

Or. en

Amendement 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 

h) "blijvend grasland": grond met een voor 
beweiding geschikte, natuurlijke of 
ingezaaide, kruidachtige, struikachtige 
en/of boomachtige vegetatie van grassen 
of andere voedergewassen die ten minste 
vijf jaar niet in de vruchtwisseling van het 
bedrijf is opgenomen; deze arealen kunnen 
grond met geringe productie behelzen, 
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voedergewassen overheersen. zoals weidegronden, heide, struikgewas, 
bergweiden, alpien grasland, enz.  

Or. fr

Amendement 439
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen 
overheersen;

h) "blijvend weideland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten of kenmerken die van 
belang zijn om grond te kunnen 
aanmerken als blijvend weideland, kunnen 
er deel van uitmaken. Lidstaten of regio's 
kunnen lange vruchtwisselcycli van vijf 
jaar of nog meer toestaan indien 
dergelijke traditionele praktijken goed zijn 
voor het milieu.

Or. en

Amendement 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
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niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte oppervlakten kunnen er deel van 
uitmaken, mits ze traditioneel als 
weidegronden worden gebruikt, ook al 
overheersen de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen er niet;

Or. es

Motivering

De voorgestelde definitie zou problemen kunnen veroorzaken in verband met mediterrane 
ecosystemen die zeer geschikt zijn om als weidegrond te worden gebruikt, zoals de Spaanse 
"dehesa", waar ook eiken op groeien als bron van geschikt voedsel voor de grazende dieren, 
of andere ecosystemen, zoals bergweiden, waardoor het essentieel is om het bereik van deze 
definitie te verruimen tot oppervlakten waarvan is gebleken dat ze geschikt zijn voor 
beweiding omdat ze traditioneel voor dit doel worden gebruikt, ook al overheersen 
kruidachtige soorten deze oppervlakten niet.

Amendement 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ofwel ten minste vijf 
jaar niet in de vruchtwisseling van het 
bedrijf is opgenomen ofwel ten minste vijf 
jaar geleden opnieuw is ingezaaid met een 
soortgelijke of dezelfde grassoort of 
voedergewas; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen, 
zoals bijvoorbeeld heide;

Or. en
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Amendement 442
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ofwel ten minste vijf 
jaar niet in de vruchtwisseling van het 
bedrijf is opgenomen ofwel ten minste vijf 
jaar geleden opnieuw is ingezaaid met een 
soortgelijke of dezelfde grassoort; andere 
voor beweiding geschikte soorten kunnen 
er deel van uitmaken, mits de grassen en 
andere kruidachtige voedergewassen 
overheersen, zoals bijvoorbeeld heide;

Or. en

Amendement 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere soorten die kunnen 
worden beweid kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

Or. es
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Motivering

De voorgestelde definitie omvat geen mediterrane ecosystemen die zeer geschikt zijn om als 
weidegrond te worden gebruikt, zoals de Spaanse "dehesa", waar ook eiken op groeien als 
bron van geschikt voedsel voor de grazende dieren, of andere ecosystemen, zoals bergweiden.
In het amendement wordt een ruimere definitie voorgesteld, die ook soorten omvat die, ook al 
zijn ze niet noodzakelijkerwijs geschikt om te worden beweid, wel bijdragen aan de voeding 
van vee.

Amendement 444
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere soorten die kunnen 
worden beweid kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

Or. es

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat naast ecosystemen die geschikt zijn om te worden beweid 
bijvoorbeeld ook bergweiden onder de definitie vallen; de voorgestelde definitie sluit dit soort 
ecosystemen uit.

Amendement 445
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
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grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen, waaronder na tenminste zes 
jaar geploegde en opnieuw met gras 
ingezaaide arealen en met uitzondering 
van arealen met groeibeperkingen uit 
hoofde van Natura 2000, de 
waterkaderrichtlijn en de nitraatrichtlijn;
andere voor beweiding ongeschikte
soorten kunnen er eveneens deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

Or. en

Motivering

Het ploegen en opnieuw inzaaien van blijvend grasland moet worden toegestaan om ervoor te 
kunnen zorgen dat de voederproductie op peil blijft.

Amendement 446
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
voedergewassen overheersen.

h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
voedergewassen overheersen;
perceelranden in het kader van 
milieumaatregelen voor de landbouw in 
Verordening (EU) nr. [ ] [POV], zijn 
uitgesloten.

Or. fr
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Motivering

Volgens de huidige bepalingen wordt een bewaarde perceelrand na vijf jaar blijvend 
grasland. Dit dient dus te worden voorkomen.

Amendement 447
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) “ecologische infrastructuur”:
landschapselementen, agrobosbouw, 
biodiversiteit, water- en grondbeheer, 
biotopen enz., die ecologische 
landbouwpraktijken en 
milieubeheersystemen stabiliseren en op 
een hoger plan brengen;

Or. en

Motivering

Ter vergroting van de functionele biodiversiteit en daarmee de werking van het agro-
ecosysteem/verschaffing van publieke goederen. Hiermee heeft de regeling tevens betrekking 
op landschapselementen (hagen, sloten, moerasland en andere halfnatuurlijke 
habitatfragmenten, enz.), voorzien van tussenliggende bufferstroken waarmee agro-
ecologische systemen tot stand kunnen worden gebracht (habitatreservoirs voor bestuivers en 
bestrijders van ongedierte, overstroomgebieden voor overtollige watertoevoer ter
bescherming van waterwegen en ter bevordering van de aanvulling van het grondwater, 
bescherming tegen bodemerosie of regulering van de water- en voedingsstoffenbalans).

Amendement 448
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) “agro-ecologische infrastructuur”:
landschapselementen met inbegrip van 
heggen, poelen, bermen en bufferstroken,  
agrobosbouw, biodiversiteit, water- en 
grondbeheer, biotopen enz., die 
ecologische landbouwpraktijken en 
milieubeheersystemen stabiliseren en op 
een hoger plan brengen;

Or. en

Amendement 449
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) “landbouwgebieden met een hoge 
natuurwaarde”: Gebieden met een 
uitzonderlijk hoge soorten- en 
habitatdiversiteit waar extensieve 
landbouw bedreven wordt en natuurlijke 
vegetatie een groot deel van de totale 
vegetatie uitmaakt;

Or. en

Amendement 450
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) “landbouw met een hoge 
natuurwaarde”: landbouwsystemen met 
landbouwactiviteiten en landbouwgrond 
waarvan wegens hun kenmerken kan 
worden verwacht dat zij bevorderlijk zijn 
voor een grote biodiversiteit of een groot 
aantal soorten en habitats die van belang 
zijn voor het natuurbehoud. Deze 
systemen worden gekenmerkt door 
extensieve landbouw en een groot aandeel 
natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie.
Deze vorm van landbouw kan ook worden 
gekenmerkt door een zeer diverse 
bodembedekking.

Or. en

Amendement 451
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) “landbouw met een hoge 
natuurwaarde”: landbouwsystemen met 
landbouwactiviteiten en landbouwgrond 
waarvan wegens hun kenmerken kan 
worden verwacht dat zij bevorderlijk zijn 
voor een grote biodiversiteit of een groot 
aantal soorten en habitats die van belang 
zijn voor het natuurbehoud. Deze 
systemen worden gekenmerkt door 
extensieve landbouw en een groot aandeel 
natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie.
Deze vorm van landbouw kan ook worden 
gekenmerkt door een zeer diverse 
bodembedekking.

Or. en
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Amendement 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) "agrarisch systeem met een hoge 
natuurwaarde": gebied waar de landbouw 
een grote diversiteit aan soorten en 
habitats in stand houdt of daarin een rol 
speelt, of in verband wordt gebracht met 
de instandhouding van bedreigde soorten;

Or. es

Amendement 453
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) "agrarisch systeem met een hoge 
natuurwaarde": gebied waar de landbouw 
een grote diversiteit aan soorten en 
habitats in stand houdt of daarin een rol 
speelt, of in verband wordt gebracht met 
de instandhouding van bedreigde soorten;

Or. es

Amendement 454
Ivari Padar

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) “historisch weideland en maailand” 
grond waarop traditioneel grassen of 
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andere voedergewassen worden verbouwd 
dat ten minste zeven jaar niet is geploegd 
of opnieuw ingezaaid en waarop alle 
soorten groeien die begraasd of als 
diervoeder geoogst kunnen worden .

Or. en

Amendement 455
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "grassen of andere kruidachtige
voedergewassen": alle kruidachtige 
planten die in de lidstaat traditioneel in
natuurlijk grasland voorkomen of 
normaliter in zaadmengsels voor grasland
worden opgenomen (ongeacht of het 
betrokken grasland al dan niet voor het 
weiden van dieren wordt gebruikt).

i) "grassen of andere voederbronnen": alle 
kruidachtige, fruit- of houtachtige
bronnen die in de lidstaat een 
voedingsbron vormen die voorkomt in en
traditioneel wordt gevaloriseerd in 
halfnatuurlijk grasland of normaliter in 
zaadmengsels voor grasland wordt 
opgenomen.

Or. fr

Motivering

Op grond van deze definitie kan rekening worden gehouden met extensieve weidegrond, waar 
een verscheidenheid aan voederbronnen wordt gebruikt om koeien, schapen en geiten mee te 
voeden. Zo worden eveneens de soorten vegetatie in aanmerking genomen die worden 
gebruikt voor veehouderij in uiteenlopende vegetatiezones die tussen het Middellandse 
Zeegebied en het noorden liggen. Daarom moet dergelijk grasland in aanmerking worden 
genomen, ook al bevat het struikgewas, struiken en bomen.

Amendement 456
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "grassen of andere kruidachtige
voedergewassen": alle kruidachtige
planten die in de lidstaat traditioneel in 
natuurlijk grasland voorkomen of 
normaliter in zaadmengsels voor grasland 
worden opgenomen (ongeacht of het 
betrokken grasland al dan niet voor het 
weiden van dieren wordt gebruikt).

i) "grassen of andere voedergewassen": alle 
planten die in de lidstaat traditioneel in 
natuurlijk beweide arealen voorkomen of 
normaliter in zaadmengsels voor grasland 
worden opgenomen (ongeacht of het 
betrokken grasland al dan niet voor het 
weiden van dieren wordt gebruikt).

Or. fr

Amendement 457
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "grassen of andere kruidachtige
voedergewassen": alle kruidachtige
planten die in de lidstaat traditioneel in 
natuurlijk grasland voorkomen of 
normaliter in zaadmengsels voor grasland 
worden opgenomen (ongeacht of het 
betrokken grasland al dan niet voor het 
weiden van dieren wordt gebruikt).

i) "grassen of andere voedergewassen": alle 
planten die in de lidstaat traditioneel in 
natuurlijk beweide arealen voorkomen of 
normaliter in zaadmengsels voor grasland 
worden opgenomen (ongeacht of het 
betrokken grasland al dan niet voor het 
weiden van dieren wordt gebruikt).

Or. fr

Amendement 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen": alle kruidachtige planten 
die in de lidstaat traditioneel in natuurlijk 

i) "grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen": alle kruidachtige planten 
die in de lidstaat traditioneel in arealen 
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grasland voorkomen of normaliter in 
zaadmengsels voor grasland worden 
opgenomen (ongeacht of het betrokken 
grasland al dan niet voor het weiden van 
dieren wordt gebruikt).

met natuurlijk grasland voorkomen of 
normaliter in zaadmengsels voor grasland 
worden opgenomen (ongeacht of het 
betrokken grasland al dan niet voor het 
weiden van dieren wordt gebruikt).

Or. fr

Amendement 459
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen": alle kruidachtige
planten die in de lidstaat traditioneel in 
natuurlijk grasland voorkomen of 
normaliter in zaadmengsels voor grasland 
worden opgenomen (ongeacht of het 
betrokken grasland voor het weiden van 
dieren wordt gebruikt).

i) "grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen": alle door grazende 
dieren gegeten planten die in de lidstaat 
traditioneel in natuurlijk grasland 
voorkomen of normaliter in zaadmengsels 
voor grasland worden opgenomen 
(ongeacht of het betrokken grasland al dan 
niet voor het weiden van dieren wordt 
gebruikt).

Or. en

Motivering

Alle voor begrazing geschikte planten dienen onderdeel uit te maken van blijvend grasland.

ement
Ulrike Rodust

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "grassen of andere kruidachtige
voedergewassen": alle kruidachtige planten 

i) "grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen": alle kruidachtige planten 
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die in de lidstaat traditioneel in natuurlijk 
grasland voorkomen of normaliter in 
zaadmengsels voor grasland worden 
opgenomen (ongeacht of het betrokken 
grasland voor het weiden van dieren wordt 
gebruikt).

die in de lidstaat traditioneel in natuurlijk 
grasland voorkomen of normaliter in 
zaadmengsels voor grasland worden 
opgenomen (ongeacht of het betrokken 
grasland voor het weiden van dieren wordt 
gebruikt); daartoe behoren ook 
dwergstruiken, rieten, biezen, 
cyprusgrassen en andere niet of slechts 
gedeeltelijk als voer te verwerken planten.

Or. de

Amendement 461
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) “onbebouwde grond”: alle arealen 
die niet worden aangewend voor 
landbouwdoeleinden, echter met 
uitzondering van blijvend grasland, 
maailand en gronden die tijdelijk uit 
gebruik zijn genomen;

Or. en

Amendement 462
Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. “onbebouwde grond”: alle arealen 
die niet worden aangewend voor 
landbouwdoeleinden, echter met 
uitzondering van blijvend grasland, 
maailand en gronden die tijdelijk uit 
gebruik zijn genomen;
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Or. en

Amendement 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) “seminatuurgebieden en 
onbebouwde grond”: grond {beschermd 
krachtens} de MEB-richtlijn 
(85/337/EEG)

Or. en

Amendement 464
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter j – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) "kwekerijen": arealen met jonge 
houtachtige planten in de openlucht, 
bestemd om later te worden verplant, en 
wel kwekerijen van:

j) "kwekerijen": arealen met jonge 
houtachtige of kruidachtige planten in de 
openlucht, bestemd om later te worden 
verplant, en wel kwekerijen van:

Or. es

ement
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) "weideboomgaarden": grond die 
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met fruitbomen begroeid is en ecologische 
en culturele betekenis heeft;

Or. de

Amendement 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "hakhout met korte omlooptijd":
arealen beplant met door de lidstaten te 
bepalen boomsoorten van GN-code 
06029041, bestaande uit meerjarige 
houtgewassen waarvan de wortelstokken 
of stronken na de oogst in de grond 
blijven en die in het daaropvolgende 
seizoen nieuwe scheuten vormen en 
waarvan de maximale omlooptijd door de 
lidstaten wordt vastgesteld.

Schrappen

Or. pt

Amendement 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "hakhout met korte omlooptijd": arealen 
beplant met door de lidstaten te bepalen 
boomsoorten van GN-code 06029041, 
bestaande uit meerjarige houtgewassen 
waarvan de wortelstokken of stronken na 
de oogst in de grond blijven en die in het 
daaropvolgende seizoen nieuwe scheuten 
vormen en waarvan de maximale 
omlooptijd door de lidstaten wordt 

k) "hakhout met korte omlooptijd": door de 
lidstaten te bepalen boomsoorten van GN-
code 06029041, bestaande uit meerjarige 
houtgewassen waarvan de wortelstokken of 
stronken na de oogst in de grond blijven en 
die in het daaropvolgende seizoen nieuwe 
scheuten vormen en waarvan de maximale 
omlooptijd door de lidstaten wordt 
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vastgesteld. vastgesteld.

Or. es

Amendement 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "hakhout met korte omlooptijd": arealen 
beplant met door de lidstaten te bepalen 
boomsoorten van GN-code 06029041, 
bestaande uit meerjarige houtgewassen 
waarvan de wortelstokken of stronken na 
de oogst in de grond blijven en die in het 
daaropvolgende seizoen nieuwe scheuten 
vormen en waarvan de maximale 
omlooptijd door de lidstaten wordt 
vastgesteld.

k) "hakhout met korte omlooptijd": door de 
lidstaten te bepalen boomsoorten van GN-
code 06029041, bestaande uit meerjarige 
houtgewassen waarvan de wortelstokken of 
stronken na de oogst in de grond blijven en 
die in het daaropvolgende seizoen nieuwe 
scheuten vormen en waarvan de maximale 
omlooptijd door de lidstaten wordt 
vastgesteld.

Or. es

Motivering

De "bomen" zijn de soort, niet de arealen waarop ze zich bevinden.

Amendement 469
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "hakhout met korte omlooptijd": arealen 
beplant met door de lidstaten te bepalen 
boomsoorten van GN-code 06029041, 
bestaande uit meerjarige houtgewassen 
waarvan de wortelstokken of stronken na 
de oogst in de grond blijven en die in het 
daaropvolgende seizoen nieuwe scheuten 

k) "hakhout met korte omlooptijd": door de 
bevoegde instanties van de lidstaten te 
bepalen boomsoorten van GN-code 
06029041, bestaande uit meerjarige 
houtgewassen waarvan de wortelstokken of 
stronken na de oogst in de grond blijven en 
die in het daaropvolgende seizoen nieuwe 
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vormen en waarvan de maximale 
omlooptijd door de lidstaten wordt 
vastgesteld.

scheuten vormen en waarvan de maximale 
omlooptijd door de lidstaten wordt 
vastgesteld.

Or. es

Amendement 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k a) “populierenbossen”: arealen beplant 
met een boomsoort van het geslacht 
Populus spp. met een maximale 
omlooptijd van vijftien jaar.

Or. it

Amendement 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) “meerjarige gewassen”:  niet in een 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, met uitzondering van blijvend 
grasland en blijvende gewassen die de 
grond ten minste vijf jaar in beslag nemen 
en die geregeld een oogst opleveren.

Or. en

Amendement 472
Diane Dodds
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) “meerjarige gewassen”:  niet in een 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, met uitzondering van blijvend 
grasland en blijvende gewassen die de 
grond ten minste vijf jaar in beslag nemen 
en die geregeld een oogst opleveren.

Or. en

Amendement 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) "akkerland of bouwland": alle 
landbouwgronden die zijn opgenomen in 
de in punt II van bijlage III van 
Verordening (EG) nr. 1166/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 beschreven 
subcategorieën.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt om een definitie van "akkerland" op te nemen, zodat duidelijk is dat 
meerjarige teelten niet onder deze definitie vallen. Afgezien van dit wijzigingsvoorstel moet 
worden gewezen op een onjuiste vertaling van het Engelse begrip "arable land" in artikel 29, 
lid 1, van de Spaanse versie van het voorstel voor een verordening betreffende rechtstreekse 
betalingen.

Amendement 474
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) “nieuwkomer”: een natuurlijk 
persoon of een rechtspersoon of een groep 
natuurlijke personen of rechtspersonen -
ongeacht de krachtens nationale 
wetgeving aan de groep en haar leden 
toegekende wettelijke status - die een 
landbouwactiviteit uitoefent op het 
grondgebied van de EU zoals gedefinieerd 
in artikel 52 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie en die voor het eerst, 
hetzij alleen, hetzij in samenwerking met 
andere landbouwers of nieuwkomers 
zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1 van 
deze verordening een landbouwactiviteit 
opstart.

Or. en

Amendement 475
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) "gebiedsbeheer": geheel aan 
juridische strategieën of technieken 
waarmee eigenaren en gebruikers van een 
gebied worden betrokken bij de 
instandhouding van en het gebruik van 
natuurlijke, culturele en landschappelijke 
hulpbronnen en -waarden;

Or. es

Amendement 476
Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) "publieke milieugoederen":
milieugoederen in ecosystemen, zoals de 
goederen die zorgen voor de werking van 
de ecosystemen en die van belang zijn 
voor het welzijn van personen en 
menselijke samenlevingen;

Or. es

Amendement 477
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) "publieke milieugoederen":
milieugoederen in ecosystemen, zoals de 
goederen die zorgen voor de werking van 
de ecosystemen en die van belang zijn 
voor het welzijn van personen en 
menselijke samenlevingen;

Or. es

Amendement 478
Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen:

Schrappen

a) tot vaststelling van verdere definities 
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inzake de toegang tot steun in het kader 
van deze verordening;
b) tot vaststelling van het kader voor de 
door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteiten die nodig zijn om 
grond in een voor beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden;
c) tot vaststelling van de criteria waaraan 
een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat te 
houden als bedoeld in lid 1, onder c), is 
nagekomen;
d) tot vaststelling van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen, als bedoeld in lid 1, onder 
h).

Or. es

Amendement 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tot vaststelling van verdere definities 
inzake de toegang tot steun in het kader 
van deze verordening;

Schrappen

Or. es

Amendement 480
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tot vaststelling van verdere definities 
inzake de toegang tot steun in het kader 
van deze verordening;

Schrappen

Or. es

Amendement 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) tot vaststelling van het kader voor de 
door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteiten die nodig zijn om 
grond in een voor beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden;

Schrappen

Or. es

Amendement 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) tot vaststelling van het kader voor de 
door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteiten die nodig zijn om 
grond in een voor beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden;

Schrappen

Or. es
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Amendement 483
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) tot vaststelling van het kader voor de 
door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteiten die nodig zijn om 
grond in een voor beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden;

Schrappen

Or. es

Amendement 484
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) tot vaststelling van het kader voor de 
door de lidstaten te omschrijven
minimumactiviteiten die nodig zijn om 
grond in een voor beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden;

b) tot vaststelling van het kader ter 
definiëring van de minimumactiviteiten 
die nodig zijn om grond in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden;

Or. en

Amendement 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) tot vaststelling van het kader voor de 
door de lidstaten te omschrijven 

b) tot vaststelling van de criteria voor de 
door de lidstaten te omschrijven 
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minimumactiviteiten die nodig zijn om 
grond in een voor beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden;

minimumactiviteiten die nodig zijn om 
grond in een voor beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden;

Or. en

Amendement 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) tot vaststelling van de criteria waaraan 
een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat te 
houden als bedoeld in lid 1, onder c), is 
nagekomen;

Schrappen

Or. es

Amendement 487
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) tot vaststelling van de criteria waaraan 
een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat te 
houden als bedoeld in lid 1, onder c), is 
nagekomen;

Schrappen

Or. es
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Amendement 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) tot vaststelling van de criteria waaraan 
een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat te 
houden als bedoeld in lid 1, onder c), is 
nagekomen;

Schrappen

Or. es

Amendement 489
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) tot vaststelling van de criteria waaraan 
een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat te 
houden als bedoeld in lid 1, onder c), is 
nagekomen;

c) tot vaststelling van de criteria waaraan 
een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat en in een 
goede landbouw- en milieutechnische 
staat te houden;

Or. en

Amendement 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) tot vaststelling van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen, als bedoeld in lid 1, onder h).

d) tot vaststelling van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen, alsook de criteria aan de 
hand waarvan de in lid 1, onder h)
bedoelde plaatselijke praktijken kunnen 
worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) tot vaststelling van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen, als bedoeld in lid 1, onder h).

d) tot vaststelling van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
kruiden en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen, als bedoeld in lid 1, onder h).

Or. es

Amendement 492
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) tot vaststelling van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen, als bedoeld in lid 1, onder h).

d) tot vaststelling van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
kruiden en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen, als bedoeld in lid 1, onder h).
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Or. es

Motivering

De term "kruiden" is algemener, overeenkomstig de definitie van artikel 4, lid 1, onder h), 
dan "grassen".

Amendement 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In bijlage (...) bij deze verordening 
worden de volgende kaders vastgesteld:
a) het kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om grond in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden;
b) het kader waarin de lidstaten de criteria 
moeten vaststellen waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat te 
houden als bedoeld in lid 1, onder c), is 
nagekomen;

Or. es

Motivering

In de basishandeling moeten zowel het kader waarin de lidstaten "minimumactiviteiten" 
moeten omschrijven als het kader waarin de lidstaten de criteria voor de instandhouding van 
landbouwareaal in een voor productie geschikte staat moeten vaststellen, worden neergelegd.
De Commissie moet deze kaders tijdens het onderhandelingsproces vaststellen.

Amendement 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In bijlage (...) bij deze verordening 
worden de volgende kaders vastgesteld:
a) het kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om grond in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden;
b) het kader waarin de lidstaten de criteria 
moeten vaststellen waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat te 
houden als bedoeld in lid 1, onder c), is 
nagekomen;

Or. es

Motivering

Het is van essentieel belang dat in de basishandeling zowel het kader waarin de lidstaten 
"minimumactiviteiten" moeten omschrijven als het kader waarin de lidstaten de criteria voor 
de instandhouding van landbouwareaal in een voor productie geschikte staat moeten 
vaststellen wordt neergelegd.

Amendement 495
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In bijlage (...) bij deze verordening 
worden de volgende kaders vastgesteld:
a) het kader voor de door de 
overeenkomstig de interne ordening van 
de lidstaten bevoegde institutionele 
autoriteiten te omschrijven 
minimumactiviteiten die nodig zijn om 
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grond in een voor beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden;
b) het kader waarin de lidstaten, of, in 
voorkomend geval, de institutionele 
regio's, overeenkomstig artikel 20 van 
deze verordening, de criteria moeten 
vaststellen waaraan een landbouwer moet 
voldoen zodat kan worden aangenomen 
dat de verplichting om het 
landbouwareaal in een voor beweiding of 
teelt geschikte staat te houden als bedoeld 
in lid 1, onder c), is nagekomen;

Or. es

Amendement 496
Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het nationale maximum, bestaande uit 
de totale waarde van alle toegewezen 
toeslagrechten, van de nationale reserve en 
van de maxima die overeenkomstig de 
artikelen 33, 35, 37 en 39 zijn vastgesteld, 
wordt per lidstaat en per jaar vermeld in 
bijlage II.

1. Het nationale maximum, bestaande uit 
de totale waarde van alle toegewezen 
betalingsrechten, van de nationale reserve 
en van de maxima die overeenkomstig 
artikel 29, lid 5 en artikelen 35, 37 en 39 
zijn vastgesteld, wordt per lidstaat en per 
jaar vermeld in bijlage II.

Or. fr

Amendement 497
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het nationale maximum, bestaande uit 
de totale waarde van alle toegewezen 
betalingsrechten, van de nationale reserve 

1. Het nationale maximum, bestaande uit 
de totale waarde van alle toegewezen 
toeslagrechten, van de nationale reserve en 
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en van de maxima die overeenkomstig de 
artikelen 33, 35, 37 en 39 zijn vastgesteld, 
wordt per lidstaat en per jaar vermeld in 
bijlage II.

van de maxima die overeenkomstig de 
artikelen 35, 37 en 39 zijn vastgesteld, 
wordt per lidstaat en per jaar vermeld in 
bijlage II.

Or. en

Amendement 498
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het nationale maximum, bestaande uit 
de totale waarde van alle toegewezen 
toeslagrechten, van de nationale reserve en 
van de maxima die overeenkomstig de 
artikelen 33, 35, 37 en 39 zijn vastgesteld, 
wordt per lidstaat en per jaar vermeld in 
bijlage II.

1. Het nationale maximum, bestaande uit 
de totale waarde van alle toegewezen 
toeslagrechten, van de nationale reserve en 
van de maxima die overeenkomstig de 
artikelen 35, 37 en 39 zijn vastgesteld, 
wordt per lidstaat en per jaar vermeld in 
bijlage II.

Or. fr

Amendement 499
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het nationale maximum, bestaande uit 
de totale waarde van alle toegewezen 
betalingsrechten, van de nationale reserve 
en van de maxima die overeenkomstig de 
artikelen 33, 35, 37 en 39 zijn vastgesteld, 
wordt per lidstaat en per jaar vermeld in 
bijlage II.

1. Het nationale maximum, bestaande uit 
de totale waarde van alle toegewezen 
betalingsrechten, van de nationale reserve 
en van de maxima die overeenkomstig de 
artikelen 33, 35, 37, 37 bis en 39 zijn 
vastgesteld, wordt per lidstaat en per jaar 
vermeld in bijlage II.

Or. it
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Motivering

Er wordt voorgesteld om het pakket voor risicobeheersing te verplaatsen onder de pijler 
rechtstreekse betalingen

Amendement 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Rechtstreekse betalingen worden 
dusdanig over de lidstaten verdeeld dat 
elke lidstaat, als nationaal maximum, een 
bedrag ontvangt dat overeenstemt met het 
aantal hectares waarvoor er verzoeken tot 
rechtstreekse betalingen in 2013 zijn 
ingediend, vermenigvuldigd met het 
gemiddelde van de rechtstreekse 
betalingen voor 2013 in de Europese Unie 
als geheel. Lidstaten waarvan de 
gemiddelde rechtstreekse betalingen per 
hectare, berekend op basis van de 
betalingen in 2013, meer dan 110 procent 
van de gemiddelde betalingen in de hele 
EU bedragen, kunnen bijkomende 
betalingen verrichten uit hun nationale 
begroting ter hoogte van maximaal twee 
derde van het verschil tussen het 
gemiddelde bedrag van de rechtstreekse 
betalingen in hun land en het EU-
gemiddelde over 2013.

Or. en

Amendement 501
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechtstreekse betalingen worden 
dusdanig over de lidstaten verdeeld dat 
elke lidstaat, als nationaal maximum, een 
bedrag ontvangt dat overeenstemt met het 
aantal hectares waarvoor er verzoeken tot 
rechtstreekse betalingen in 2013 zijn 
ingediend, vermenigvuldigd met het 
gemiddelde van de rechtstreekse 
betalingen voor 2013 in de Europese Unie 
als geheel. Lidstaten waarvan de 
gemiddelde rechtstreekse betalingen per 
hectare, berekend op basis van de 
betalingen in 2013, meer dan 110 procent 
van de gemiddelde betalingen in de hele 
EU bedragen, kunnen bijkomende 
betalingen verrichten uit hun nationale 
begroting ter hoogte van maximaal twee 
derde van het verschil tussen het 
gemiddelde bedrag van de rechtstreekse 
betalingen in hun land en het EU-
gemiddelde over 2013.

Or. en

Amendement 502
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De nationale maxima worden 
dusdanig berekend dat elke lidstaat die 
zich onder het EU-gemiddelde voor de 
rechtstreekse betalingen over 2013 
bevindt, tot 2018 twee derde van het 
verschil tussen het EU-gemiddelde voor 
2013 en de nationale betalingen ontvangt.

Or. en
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Motivering

Om zoveel mogelijk voor een eerlijkere verdeling te zorgen

Amendement 503
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten kunnen in zoverre gepast 
en overeenkomstig hun grondwettelijke 
voorschriften, bepalingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid op 
regionaal niveau ten uitvoer leggen.

Or. en

Amendement 504
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten kunnen overeenkomstig 
hun grondwettelijke voorschriften de 
relevante bepalingen van deze 
verordening ten uitvoer leggen op 
regionaal niveau. In dat geval stellen zij 
de regio's vast op basis van objectieve en 
niet-discriminerende criteria en verdelen 
zij het nationale maximum over de 
regio's. De lidstaten mogen alle in deze 
verordening bedoelde besluiten op 
regionaal niveau nemen en de in artikel 
33, 35, 37, 39 en 51 uiteengezette 
financiële bepalingen toepassen op de 
regionale maxima en verder tevens het 
flexibiliteitsmechanisme van artikel 14 op 
de regionale maxima toepassen. De 
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lidstaten kunnen bovendien regionale 
reserves aanleggen voor doeleinden van 
artikel 23.

Or. en

Amendement 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten kunnen overeenkomstig 
hun grondwettelijke voorschriften de 
relevante bepalingen van deze 
verordening ten uitvoer leggen op 
regionaal niveau. In dat geval stellen zij 
de regio's vast op basis van objectieve en 
niet-discriminerende criteria en verdelen 
zij het nationale maximum over de 
regio's. De lidstaten mogen tevens alle in 
deze verordening bedoelde besluiten op 
regionaal niveau nemen en de in artikel 
33, 35, 37, 39 en 51 uiteengezette 
financiële bepalingen toepassen op de 
regionale maxima. De lidstaten kunnen 
tevens regionale reserves aanleggen.

Or. en

Amendement 506
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het staat de lidstaten vrij deze 
verordening op regionaal niveau toe te 
passen. Zij stellen de regio's in dat geval 
vast op basis van objectieve en niet-
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discriminerende criteria en verdelen het 
nationale maximum over de regio's. De 
lidstaten mogen alle in deze verordening 
bedoelde besluiten op regionaal niveau 
nemen en de in artikel 33, 35, 37, 39 en 51 
uiteengezette financiële bepalingen 
toepassen op de regionale maxima. De 
lidstaten kunnen tevens regionale reserves 
aanleggen.

Or. en

Motivering

Dit is om volledige regionalisering mogelijk te maken.  Alle binnen de uitsluitende 
bevoegdheid van de lidstaten vallende besluiten dienen op regionaal niveau te worden 
genomen en alle verminderingen moeten op het regionale maximum worden toegepast.  De 
nationale reserve dient tevens op regionaal niveau te opereren, waarbij regio's zelf kunnen 
besluiten wie welke bedragen krijgt toegewezen.

Amendement 507
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het staat de lidstaten vrij deze 
verordening op regionaal niveau toe te 
passen. Zij stellen de regio's in dat geval 
vast op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria en verdelen het 
nationale maximum over de regio's. De 
lidstaten mogen alle in deze verordening 
bedoelde besluiten op regionaal niveau 
nemen en de in artikel 33, 35, 37, 39 en 51 
uiteengezette financiële bepalingen 
toepassen op de regionale maxima. De 
lidstaten kunnen tevens regionale reserves 
aanleggen.

Or. en
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Amendement 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat, na 
toepassing van artikel 11, uit hoofde van 
de titels III, IV en V voor een kalenderjaar 
in een lidstaat mag worden toegekend, niet 
hoger dan de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde maxima.

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat uit 
hoofde van de titels III, IV en V voor een 
kalenderjaar in een lidstaat mag worden 
toegekend, niet hoger dan de in bijlage III 
bij deze verordening vermelde maxima.

Or. en

Amendement 509
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat, na 
toepassing van artikel 11, uit hoofde van 
de titels III, IV en V voor een kalenderjaar 
in een lidstaat mag worden toegekend, niet 
hoger dan de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde maxima.

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat uit 
hoofde van de titels III, IV en V voor een 
kalenderjaar in een lidstaat mag worden 
toegekend, niet hoger dan de in bijlage III 
bij deze verordening vermelde maxima.

Or. en

Amendement 510
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat, na 
toepassing van artikel 11, uit hoofde van 
de titels III, IV en V voor een kalenderjaar 
in een lidstaat mag worden toegekend, niet 
hoger dan de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde maxima.

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat uit 
hoofde van de titels III, IV en V voor een 
kalenderjaar in een lidstaat mag worden 
toegekend, niet hoger dan de in bijlage III 
bij deze verordening vermelde maxima.

Or. en

Amendement 511
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat, na 
toepassing van artikel 11, uit hoofde van 
de titels III, IV en V voor een kalenderjaar 
in een lidstaat mag worden toegekend, niet 
hoger dan de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde maxima.

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat uit 
hoofde van de titels III, IV en V voor een 
kalenderjaar in een lidstaat mag worden 
toegekend, niet hoger dan de in bijlage III 
bij deze verordening vermelde maxima.

Or. en

Amendement 512
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat, na 
toepassing van artikel 11, uit hoofde van 
de titels III, IV en V voor een kalenderjaar 
in een lidstaat mag worden toegekend, niet 

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat uit 
hoofde van de titels III, IV en V voor een 
kalenderjaar in een lidstaat mag worden 
toegekend, niet hoger dan de in bijlage III 
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hoger dan de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde maxima.

bij deze verordening vermelde maxima.

Or. en

Motivering

De voorgestelde bepaling vormt een obstakel voor grotere mededinging, en wel doordat het 
een stimulans vormt om landbouwbedrijven op te splitsen. De bepaling geeft namelijk aan dat 
structurele vergroting niet wenselijk is en onvermijdelijk tot negatieve gevolgen voor de 
arbeidsproductiviteit leidt. Ook zou het uiteenlopende liefdadigheidsinstellingen treffen, 
doordat deze inkomenssteunmaatregel niet afdoende is afgestemd op de behoeften. Bovendien 
leidt de bepaling tot extra administratieve lasten en geeft het de nodige problemen op het vlak 
van het beginsel van gelijke behandeling van begunstigden.

Amendement 513
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat, na 
toepassing van artikel 11, uit hoofde van de 
titels III, IV en V voor een kalenderjaar in 
een lidstaat mag worden toegekend, niet 
hoger dan de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde maxima.

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat, na 
toepassing van artikel 11, uit hoofde van de 
titels III, IV en V voor een kalenderjaar in 
een lidstaat mag worden toegekend, niet 
hoger dan de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde maxima. Hiertoe 
kunnen lidstaten het in Bijlage III van 
deze verordening uiteengezette maximum 
verdelen over overeenkomstig objectieve 
en niet-discriminerende criteria 
vastgestelde regio's.

Or. en

Motivering

Dit is om regionalisering mogelijk te maken.
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Amendement 514
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat, na 
toepassing van artikel 11, uit hoofde van de 
titels III, IV en V voor een kalenderjaar in 
een lidstaat mag worden toegekend, niet 
hoger dan de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde maxima.

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat, na 
toepassing van artikel 11, uit hoofde van de 
titels III, IV en V voor een kalenderjaar in 
een lidstaat mag worden toegekend, niet 
hoger dan de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde maxima. Hiertoe 
kunnen lidstaten het in Bijlage III van 
deze verordening uiteengezette maximum 
verdelen over overeenkomstig objectieve 
en niet-discriminerende criteria 
vastgestelde regio's.

Or. en

Amendement 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat, na 
toepassing van artikel 11, uit hoofde van de 
titels III, IV en V voor een kalenderjaar in 
een lidstaat mag worden toegekend, niet 
hoger dan de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde maxima.

Onverminderd artikel 8 ligt het totale 
bedrag aan rechtstreekse betalingen dat, na 
toepassing van artikel 11, uit hoofde van de 
titels III, IV en V voor een kalenderjaar in 
een lidstaat mag worden toegekend, niet 
hoger dan de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde maxima. Hiertoe 
kunnen lidstaten het in Bijlage III van 
deze verordening uiteengezette maximum 
verdelen over overeenkomstig objectieve 
en niet-discriminerende criteria 
vastgestelde regio's.
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Or. en

Amendement 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[…] [POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

Schrappen

Or. es

Motivering

Dit hele lid 2 wordt opgenomen in artikel 11 over "plafonnering".

Amendement 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 

Schrappen
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beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[…] [POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

Or. es

Motivering

Het is passender om lid 2 op te nemen in artikel 11, dat specifiek betrekking heeft op 
"plafonnering".

Amendement 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[…] [POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

Schrappen

Or. en
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Amendement 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[…] [POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

Schrappen

Or. en

Amendement 520
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 

Schrappen
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overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[…] [POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 521
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[…] [POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

Schrappen

Or. en

Amendement 522
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 

Schrappen
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bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[…] [POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 523
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[…] [POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De voorgestelde bepaling vormt een obstakel voor grotere mededinging, en wel doordat het 
een stimulans vormt om landbouwbedrijven op te splitsen. De bepaling geeft namelijk aan dat 
structurele vergroting niet wenselijk is en onvermijdelijk tot negatieve gevolgen voor de 
arbeidsproductiviteit leidt.Ook zou het uiteenlopende liefdadigheidsinstellingen treffen, 
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doordat deze inkomenssteunmaatregel niet afdoende is afgestemd op de behoeften. Bovendien 
leidt de bepaling tot extra administratieve lasten en geeft het de nodige problemen op het vlak 
van het beginsel van gelijke behandeling van begunstigden.

Amendement 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[…] [POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

Schrappen

Or. es

Motivering

Het is passender om dit lid op te nemen in het amendement op artikel 11, dat specifiek 
betrekking heeft op plafonnering, of anders te vervangen door amendement 3.

Amendement 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
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11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] 
[POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar opnieuw verdeeld:
a) als EU-steun voor maatregelen in het 
kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] 
[POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

b) in het kader van de eerste pijler, mits 
die bestemd is voor de verhoging van de 
betalingen aan kleine landbouwers;

Or. pt

Amendement 526
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] 
[POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun, dit hetzij voor 
maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] 
[POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd, hetzij voor de 
nationale reserve, te gebruiken als 
betalingsrechten voor landbouwers die 
ergens gedurende de vijf jaar voorafgaand 
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aan de toekenning van het betalingsrecht 
met landbouwactiviteiten begonnen zijn.
De lidstaten of de regio's stellen vast hoe 
wordt omgesprongen met het resultaat 
van de plafonnering.

Or. en

Amendement 527
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[…] [POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als verhoging van de rechtstreekse 
betalingen waarvoor geen aftopping geldt.

Or. pl

Amendement 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
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overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] 
[POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar in de 
desbetreffende lidstaat beschikbaar gesteld 
voor maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s ten 
behoeve van landbouwers of groeperingen 
van landbouwers  die overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. […] [POV] met 
middelen uit het ELFPO worden 
gefinancierd.

Or. en

Amendement 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] 
[POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor door de lidstaat 
vast te stellen maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] 
[POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

Or. en
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Motivering

De lidstaten dienen zelf te kunnen bepalen hoe het resultaat van de plafonnering dat ter 
beschikking wordt gesteld als steun voor maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's, wordt aangewend.

Amendement 530
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] 
[POV] met middelen uit het ELFPO 
worden gefinancierd.

2. De geraamde opbrengst uit de in artikel 
11 bedoelde plafonnering, welke 
overeenkomt met het verschil tussen de in 
bijlage II vermelde nationale maxima plus 
het bedrag dat overeenkomstig artikel 44 
beschikbaar is, en de in bijlage III 
vermelde nettomaxima, wordt voor elke 
lidstaat en voor elk jaar beschikbaar 
gesteld als EU-steun voor maatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s in 
die lidstaat die overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. […] [POV] met 
middelen uit het ELFPO worden 
gefinancierd.

Or. en

Amendement 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat kan elk jaar de uit de 
verschillende betalingen resulterende 
overschotten in verband met de in bijlage 
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II vastgestelde nationale maxima 
gebruiken om gekoppelde steun uit hoofde 
van titel V te verstrekken of, in 
voorkomend geval, de tekorten in het 
kader van enige betalingscomponent te 
compenseren, of, in voorkomend geval, 
een gemeenschappelijk fonds op te zetten 
voor gebruik in onverwachte 
crisissituaties in de sector.

Or. es

Motivering

Wij zijn van mening dat er enige flexibiliteit moet worden toegestaan in het gebruik van de 
verschillende betalingscomponenten en de overschotten die mogelijk ontstaan bij de 
uitvoering van de jaarlijkse betalingen en dat eventuele overschotten moeten kunnen worden 
gebruikt voor het toepassen en opzetten in elke lidstaat van een gemeenschappelijk fonds dat 
kan worden gebruikt in onverwachte crisissituaties in de sector.

Amendement 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De opbrengst waarvan sprake is in 
lid 2 kan ook opnieuw verdeeld worden in 
het kader van de eerste pijler mits die 
bestemd is voor de verhoging van de 
betalingen aan kleine landbouwers;

Or. pt

Amendement 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot herziening 
van de in bijlage III vermelde maxima.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot herziening 
van de in bijlage III vermelde maxima om 
het verschil tussen de in bijlage II 
vastgestelde maxima en het resultaat van 
de uitvoering van de begroting van elk 
begrotingsjaar in aanmerking te nemen.

Or. es

Motivering

Dit amendement heeft als doel de opneming in de verordening van de mogelijkheid om 
overschotten of niet-gebruikte middelen van elk begrotingsjaar over te dragen naar latere 
jaren. Het gaat om een mechanisme dat vergelijkbaar is met het mechanisme dat is toegepast 
in de overeenkomst over de "gezondheidscontrole" en dat is vervat in artikel 69, lid 6 en 7, 
van Verordening (EG) nr. 73/2009.

Amendement 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met ingang van 2017 is de 
Commissie bevoegd om overeenkomstig 
artikel 55 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen zodat bij de vaststelling van de in
bijlage III voorziene maxima het verschil 
in aanmerking kan worden genomen 
tussen de in bijlage II vastgestelde 
maxima en het resultaat van de uitvoering 
van de begrotingen van 2015 en 2016. Dit 
verschil kan worden gebruikt voor de 
betalingen overeenkomstig hoofdstuk 1 
van titel IV.

Or. es
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Motivering

Met ingang van 2017 moeten de overschotten aan door de lidstaat in 2015 en 2016 niet-
gebruikte middelen op een zodanige wijze in aanmerking worden genomen dat deze 
overschotten kunnen worden gebruikt om gekoppelde steun te financieren, waardoor het 
basisbedrag van de betalingen dat nodig is om deze gekoppelde steun te financieren lager 
wordt, het totaalbedrag van de basisbetaling toeneemt en het uiteindelijke gebruik van alle 
middelen wordt verbeterd.

Amendement 535
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het aanpassingspercentage dat 
overeenkomstig artikel 25 van 
Verordening (EU) nr. […] [HZV] is 
bepaald, is alleen van toepassing op 
rechtstreekse betalingen van meer dan 
5 000 euro die in het desbetreffende 
kalenderjaar aan een landbouwer worden 
toegekend.

Schrappen

Or. en

Motivering

De regels inzake de randvoorwaarden dienen te gelden voor alle soorten landbouwsystemen.

Amendement 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het aanpassingspercentage dat 
overeenkomstig artikel 25 van Verordening 
(EU) nr. […] [HZV] is bepaald, is alleen
van toepassing op rechtstreekse betalingen 

1. Het aanpassingspercentage dat 
overeenkomstig artikel 25 van Verordening 
(EU) nr. […] [HZV] is bepaald, is van 
toepassing op alle rechtstreekse betalingen 
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van meer dan 5 000 euro die in het 
desbetreffende kalenderjaar aan een 
landbouwer worden toegekend.

die in het desbetreffende kalenderjaar aan 
een landbouwer worden toegekend.

Or. it

Amendement 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het aanpassingspercentage dat 
overeenkomstig artikel 25 van Verordening 
(EU) nr. […] [HZV] is bepaald, is alleen
van toepassing op rechtstreekse betalingen 
van meer dan 5 000 euro die in het 
desbetreffende kalenderjaar aan een 
landbouwer worden toegekend.

1. Het aanpassingspercentage dat 
overeenkomstig artikel 25 van Verordening 
(EU) nr. […] [HZV] is bepaald, is van 
toepassing op alle rechtstreekse betalingen 
die in het desbetreffende kalenderjaar aan 
een landbouwer worden toegekend.

Or. es

Motivering

Wij zijn van mening dat de aanpassing om redenen van financiële discipline moet worden 
toegepast op alle rechtstreekse betalingen en niet moet worden beperkt tot alleen bedragen 
van meer dan 5 000 euro.

Amendement 538
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse 
betalingen toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen 
natuurlijke of rechtspersonen, wanneer 
een van de volgende voorwaarden van 

Schrappen
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toepassing is:
a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;
b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Or. en

Amendement 539
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse 
betalingen toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen 
natuurlijke of rechtspersonen, wanneer 
een van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:

1. De lidstaten en regio's zijn gerechtigd 
hun eigen wettelijk kader en definities tot 
stand te brengen teneinde er in 
voorkomende gevallen voor te zorgen dat 
rechtstreekse betalingen uitsluitend 
worden toegekend aan landbouwers die 
daadwerkelijk landbouwactiviteiten 
uitvoeren.

Or. en

Amendement 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse 
betalingen toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen 
natuurlijke of rechtspersonen, wanneer 
een van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:

1. De lidstaten zijn gerechtigd hun eigen 
wettelijk kader en definities tot stand te 
brengen teneinde er in voorkomende 
gevallen voor te zorgen dat rechtstreekse 
betalingen uitsluitend worden toegekend 
aan landbouwers die daadwerkelijk 
landbouwactiviteiten uitvoeren.

Or. en

Amendement 541
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse 
betalingen toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen 
natuurlijke of rechtspersonen, wanneer 
een van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:

1. De lidstaten zijn gerechtigd hun eigen 
wettelijk kader en definities tot stand te 
brengen teneinde er in voorkomende 
gevallen voor te zorgen dat rechtstreekse 
betalingen uitsluitend worden toegekend 
aan landbouwers die daadwerkelijk 
landbouwactiviteiten uitvoeren.

Or. en

Amendement 542
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse 
betalingen toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen 

1. De lidstaten zijn gerechtigd hun eigen 
wettelijk kader en definities tot stand te 
brengen teneinde er in voorkomende 
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natuurlijke of rechtspersonen, wanneer 
een van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:

gevallen voor te zorgen dat rechtstreekse 
betalingen uitsluitend worden toegekend 
aan landbouwers die daadwerkelijk 
landbouwactiviteiten uitvoeren.

Or. en

Amendement 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse 
betalingen toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen 
natuurlijke of rechtspersonen, wanneer 
een van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:

1. De lidstaten definiëren "actieve 
landbouwer" in hun nationale wetgeving 
in overeenstemming met de definitie van 
"landbouwactiviteiten" in artikel 4, lid 1, 
onder c).

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van "actieve landbouwer" is niet werkbaar. De 
hoeveelheid rechtstreekse steunverlening als zodanig zegt niets over de activiteiten van de 
landbouwer. De lidstaten dienen de definitie van "actieve landbouwer" zelf te bepalen.

Amendement 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen die geen 
minimumactiviteit verrichten die de 
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betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), van deze verordening 
heeft vastgesteld.

Or. es

Amendement 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen 
natuurlijke of rechtspersonen, wanneer 
een van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:

1. De lidstaten stellen passende, objectieve 
en niet-discriminerende criteria vast om 
ervoor te zorgen dat er geen rechtstreekse 
betalingen worden toegekend aan 
natuurlijke of rechtspersonen:

Or. en

Amendement 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse
betalingen toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen 
natuurlijke of rechtspersonen, wanneer 
een van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:

1. Rechtstreekse betalingen worden 
uitsluitend toegekend aan actieve 
landbouwers, die natuurlijke of 
rechtspersonen kunnen zijn. De lidstaten 
besluiten zelf of personen van de definitie 
van actieve landbouwer worden 
uitgesloten, wanneer een van de volgende 
voorwaarden van toepassing is:

Or. fr
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Amendement 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer de lidstaat of 
regio een lijst heeft samengesteld van 
activiteiten in verband met de grond die in 
een voor beweiding of teelt geschikte 
natuurlijke staat wordt gehouden en geen 
van deze activiteiten daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd:

Or. en

Motivering

Hierdoor wordt het verbod op uitbetaling uitsluitend geactiveerd in het geval waarin een 
lidstaat of een regio betalingen voor dit soort grond wenst te weerhouden en een 
activiteitenlijst heeft opgesteld.

Amendement 548
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer de lidstaat of 
regio een lijst heeft samengesteld van 
activiteiten in verband met de grond die in 
een voor beweiding of teelt geschikte 
natuurlijke staat wordt gehouden en geen 
van deze activiteiten daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd.
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Or. en

Amendement 549
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. De lidstaten besluiten zelf om ten 
minste een van de onder de navolgende 
punten a), b), c) of d) vermelde 
bepalingen toe te passen om geen 
rechtstreekse betalingen toe te kennen aan 
natuurlijke of rechtspersonen dan wel 
groepen natuurlijke of rechtspersonen, 
wanneer een van de volgende voorwaarden 
van toepassing is:

Or. fr

Amendement 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen 
natuurlijke of rechtspersonen, wanneer
een van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:

1. De lidstaten besluiten om in een van de 
volgende gevallen rechtstreekse betalingen 
aan een landbouwer toe te kennen:

Or. it
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Amendement 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of
rechtspersonen dan wel groepen 
natuurlijke of rechtspersonen, wanneer 
een van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan rechtspersonen dan wel 
groepen rechtspersonen die zijn 
opgenomen op een "negatieve lijst" van 
inactieve landbouwers, die deels op EU-
niveau wordt opgesteld. Bovendien 
kunnen de lidstaten naar eigen inzicht 
andere niet-discriminerende criteria 
vaststellen om aanvragers die uit 
economisch oogpunt marginale 
landbouwactiviteiten verrichten uit te 
sluiten.

Or. es

Motivering

Met de definitie van actieve landbouwer beoogt de Commissie begunstigden waarvan het 
winstoogmerk niet of slechts marginaal op een agrarische activiteit is gericht, zoals 
luchthavens, spoorwegondernemingen enz., uit te sluiten. Dit doel kan eenvoudiger worden 
verwezenlijkt door de uitsluiting van rechtspersonen waarvan het maatschappelijk doel niet 
een agrarische activiteit is.

ement
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer ze minder dan 
de helft van hun landbouwgrond voor 
landbouwactiviteiten gebruiken en ze op 
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de niet daarvoor gebruikte grond geen 
door de lidstaten vast te stellen jaarlijkse 
minimumactiviteit ontplooien. Na 
kennisgeving aan de Commissie kunnen 
de lidstaten besluiten om bepaalde vormen 
van grondgebruik die niet in de 
uitoefening van een landbouwactiviteit 
bestaan, bij voorbaat van de ontvangst 
van rechtstreekse betalingen uit te sluiten.

Or. de

Amendement 553
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, waarvan op basis van
door de lidstaat vastgestelde objectieve, 
niet-discriminerende criteria is vastgesteld 
dat hun hoofdbedrijfsdoel niet uit 
landbouwactiviteiten bestaat.

Or. en

Amendement 554
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
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of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

of rechtspersonen, waarvan op basis van
door de lidstaat vastgestelde objectieve, 
niet-discriminerende criteria is vastgesteld 
dat hun hoofdbedrijfsdoel niet uit 
landbouwactiviteiten bestaat.

Or. en

Amendement 555
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is 
(met uitzondering van producenten in 
minder ontwikkelde regio's en producten 
uit verscheidene gebieden waarvoor 
beperkingen gelden):

Or. lv

ement
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer de volgende 
voorwaarde van toepassing is:

Or. de
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Amendement 557
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen die geen 
landbouwactiviteiten uitoefenen 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder c.

Or. en

Motivering

Bij de definitie van actieve landbouw dient niet, zoals door de Commissie voorgesteld, te 
worden uitgegaan van niet-agrarische inkomsten, maar van de concreet door de landbouwer 
ontplooide landbouwactiviteiten. Bovendien jaagt het voorstel van de Commissie overheden 
en landbouwers op torenhoge administratiekosten, wat vermeden dient te worden.

Amendement 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen,

Or. en
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Amendement 559
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen of aan groepen natuurlijke 
of rechtspersonen:

Or. es

Amendement 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend of overgemaakt aan natuurlijke 
of rechtspersonen dan wel groepen 
natuurlijke of rechtspersonen, wanneer een 
van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:

Or. es

Motivering

Het invoegen van deze eis voorkomt niet alleen een eventuele instroom van grondbezitters die 
niet aan landbouw doen, maar zorgt er eveneens voor dat de grondbezitters die niet aan 
landbouw doen maar momenteel wel betalingsverzoeken indienen, niet meer in de nieuwe 
regeling voor rechtstreekse steun kunnen stappen.

Amendement 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer het volgende
van toepassing is:

Or. en

Amendement 562
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer het volgende
van toepassing is:

Or. en

Amendement 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend of overgemaakt aan natuurlijke 
of rechtspersonen dan wel groepen 
natuurlijke of rechtspersonen, wanneer een 
van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:
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Or. es

Motivering

Het invoegen van deze eis voorkomt niet alleen een eventuele instroom van grondbezitters die 
niet aan landbouw doen, maar zorgt er eveneens voor dat de grondbezitters die niet aan 
landbouw doen maar momenteel wel betalingsverzoeken indienen, niet meer in de nieuwe 
regeling voor rechtstreekse steun kunnen stappen.

Amendement 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden geen rechtstreekse
betalingen toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, wanneer een van de 
volgende voorwaarden van toepassing is:

1. Rechtstreekse betalingen worden
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen:

Or. en

Amendement 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. en
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Amendement 566
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. en

ement
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. de

Amendement 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. fr

Amendement 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van "actieve landbouwer" is niet werkbaar. De 
hoeveelheid rechtstreekse steunverlening als zodanig zegt niets over de activiteiten van de 
landbouwer. De lidstaten dienen de definitie van "actieve landbouwer" zelf te bepalen.

Amendement 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse Schrappen
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betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Or. en

Amendement 571
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. es

Motivering

Wij zijn van mening dat de term "actieve landbouwer" moet worden gekoppeld aan een 
minimale landbouwactiviteit die deze op zijn landbouwgronden dient te verrichten en dat 
potentiële begunstigden waarvan het zakelijk doel niet of nauwelijks gericht is op de 
uitoefening van landbouwactiviteiten moeten worden uitgesloten.

Amendement 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen
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Or. es

ement
Elisabeth Köstinger
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. de

Motivering

De uit het voorstel van de Europese Commissie voortvloeiende algehele ongunstige 
behandeling van bedrijven die tot dusver al in relevante mate aan agromilieumaatregelen 
hebben deelgenomen en dat zullen blijven doen, moet voorkomen worden. Het verplichte 
meerjarige karakter van deelname aan de agromilieumaatregelen is net als bij biologische 
landbouw een fundamentele operationele langetermijnkeuze waaraan een aanzienlijke 
toegevoegde waarde in de zin van vergroening kan worden ontleend.

Amendement 574
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. en
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Amendement 575
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. en

Amendement 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. en

Amendement 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. en

Amendement 578
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. en

Motivering

Bij de definitie van actieve landbouw dient niet, zoals door de Commissie voorgesteld, te 
worden uitgegaan van niet-agrarische inkomsten, maar van de concreet door de landbouwer 
ontplooide landbouwactiviteiten. Bovendien jaagt het voorstel van de Commissie overheden 
en landbouwers op torenhoge administratiekosten, wat vermeden dient te worden.

Amendement 579
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de 
nietlandbouwactiviteiten hebben 
verworven; of

Schrappen

Or. pt

Amendement 580
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen

Or. en

Amendement 581
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

Schrappen
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Or. en

Amendement 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

a) die een landbouwactiviteit uitoefenen of 
grond in een goede landbouw- en 
milieutechnische staat houden 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1782/2003 van de Raad;

Or. en

Amendement 583
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5% van de totale 
opbrengsten die zij in het meest recente 
fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

a) die geen landbouw of veeteelt bedrijven, 
met inbegrip van het oogsten, melken en 
fokken van dieren en het houden van 
dieren voor landbouwdoeleinden;

Or. en

Amendement 584
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5% van de totale 
opbrengsten die zij in het meest recente 
fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

a) die geen landbouw of veeteelt bedrijven, 
met inbegrip van het oogsten, melken en 
fokken van dieren en het houden van 
dieren voor landbouwdoeleinden;

Or. en

Amendement 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5% van de totale 
opbrengsten die zij in het meest recente 
fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

a) het landbouwareaal van een bedrijf 
wordt gebruikt voor verboden niet-
agrarische activiteiten;

Or. en

Amendement 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5% van de totale 
opbrengsten die zij in het meest recente 
fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

a) het landbouwareaal van een bedrijf 
wordt gebruikt voor verboden niet-
agrarische activiteiten;
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Or. en

Amendement 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

a) personen die niet regelmatig en actief 
deelnemen aan het beheer of het werk op 
een landbouwbedrijf of in 2011 geen 
agrarische activiteit hebben verricht; de
lidstaten bepalen op basis van welke 
criteria deze deelname wordt vastgesteld;

Or. es

Motivering

Het invoegen van deze eis voorkomt niet alleen een eventuele instroom van grondbezitters die 
niet aan landbouw doen, maar zorgt er eveneens voor dat de grondbezitters die niet aan 
landbouw doen maar momenteel wel betalingsverzoeken indienen, niet meer in de nieuwe 
regeling voor rechtstreekse steun kunnen stappen.

Amendement 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de totale 
opbrengsten die zij in het meest recente 
fiscale jaar uit de niet-landbouwactiviteiten 
hebben verworven;

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is meer dan 5 % van de totale 
ontvangsten die zij in het meest recente 
fiscale jaar uit de niet-landbouwactiviteiten 
hebben verworven;

Or. it
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Amendement 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) wiens landbouwactiviteiten slechts 
een onbeduidend deel uitmaken van zijn 
totale economische activiteiten;

Or. en

Amendement 590
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) zij staan op een lijst met instellingen 
en/of situaties op basis waarvan zij 
uitgesloten zijn als begunstigden in het 
kader van het GLB, of

Or. pt

Amendement 591
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) hun agrarische activiteiten vormen 
geen significant percentage van het 
geheel van hun economische activiteiten;
dit percentage wordt vastgesteld door de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
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lidstaat of regio;

Or. es

Amendement 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) wiens voornaamste bedrijfs- of 
ondernemingsdoel niet de uitoefening van 
een landbouwactiviteit is.

Or. en

Amendement 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. es

Motivering

Dit wordt geschrapt omdat de Rekenkamer zelf erop heeft gewezen dat deze bepaling moeilijk 
uitvoerbaar is. Wij achten de praktische uitvoering van deze vereiste bijzonder 
gecompliceerd.

Amendement 595
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. en

dement
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. de

Amendement 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van "actieve landbouwer" is niet werkbaar. De 
hoeveelheid rechtstreekse steunverlening als zodanig zegt niets over de activiteiten van de 
landbouwer. De lidstaten dienen de definitie van "actieve landbouwer" zelf te bepalen.

Amendement 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. es

Amendement 599
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 600
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan Schrappen
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hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Or. en

Amendement 601
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Bij de definitie van actieve landbouw dient niet, zoals door de Commissie voorgesteld, te 
worden uitgegaan van niet-agrarische inkomsten, maar van de concreet door de landbouwer 
ontplooide landbouwactiviteiten. Bovendien jaagt het voorstel van de Commissie overheden 
en landbouwers op de torenhoge administratiekosten, wat dient te worden vermeden.

Amendement 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en de grond wordt 
niet gebruikt voor het bedrijven van
landbouw of veeteelt, met inbegrip van het 
oogsten, melken en fokken van dieren en 
het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden.

Or. en

Amendement 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en de grond wordt 
niet gebruikt voor het bedrijven van
landbouw of veeteelt, met inbegrip van het 
oogsten, melken en fokken van dieren en 
het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden.

Or. en

Amendement 604
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

b) van wie de landbouwarealen 
hoofdzakelijk uit grond bestaan die niet in 
een voor beweiding of teelt geschikte staat 
wordt gehouden.

Or. en

Amendement 605
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

b) zij verrichten op deze grond geen 
minimumactiviteit overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c)

Or. en

Motivering

Het is moeilijk om precies vast te stellen wat grond is “die in een voor beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat wordt gehouden” en het is de vraag of dit een wijdverspreid 
fenomeen is in landbouwsystemen die niet natuurlijk maar halfnatuurlijk (kunnen) zijn. Zo 
kunnen sommige ecologische processen, zoals vruchtopvolging, leiden tot overwoekering van 
arealen door minderwaardige soorten, hetgeen kan worden tegengegaan door begrazing.

Amendement 606
Jim Higgins, Seán Kelly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld. De 
lidstaten moeten rekening houdend met 
geografische verschillen en uiteenlopende 
vormen van landbouw controleren of 
veetelers wel een ten opzichte van de 
hoeveelheid grond redelijke veestapel 
bezitten en of landbouwers wel een 
redelijke hoeveelheid gewassen 
produceren.

Or. en

Motivering

Lidstaten dienen objectieve criteria vast te stellen om ervoor te zorgen dat alleen actieve 
landbouwers van de EU-steun profiteren en inactieve landeigenaren dus niet.

Amendement 607
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat of, in voorkomend 
geval, de betrokken regio overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.
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Or. es

Amendement 608
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat of regio overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Or. en

Amendement 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

b) van wie de landbouwarealen 
hoofdzakelijk uit grond bestaan die in een 
voor beweiding of teelt geschikte 
natuurlijke staat wordt gehouden en die op 
deze grond geen minimumactiviteit 
verrichten die de betrokken lidstaat 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder c), 
heeft vastgesteld.

Or. en
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Amendement 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat heeft vastgesteld;

Or. it

Motivering

Met het oog op een correcte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel moeten de lidstaten 
vrij de definitie van “actieve landbouwer” kunnen bepalen.

Amendement 611
Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Or. it


