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Amendement 940
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Landbouwers die gedurende een of 
meerdere jaren in de periode van 2014 tot 
en met 2017 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. en

Amendement 941
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2014 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 

2. Landbouwers die in 2014 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
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betalingen. betalingen.

Or. de

Amendement 942
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in
het kader van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling steun hebben 
aangevraagd, in beide gevallen
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
73/2009, ontvangen betalingsrechten voor 
het eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

2. Landbouwers die tussen 2009 en 2011
rechtstreekse steun of aanvullende 
rechtstreekse betalingen hebben 
ontvangen, in beide gevallen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
73/2009, of in 2012 of 2013 recht hebben 
op een enkele betaling overeenkomstig 
artikel 41, artikel 63, of punt B of punt C 
van bijlage IX van Verordening (EG) nr. 
73/2009, ontvangen betalingsrechten voor 
het eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

Or. pt

Amendement 943
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling steun hebben 
aangevraagd, in beide gevallen 
overeenkomstig Verordening (EG) 

2. Landbouwers die tussen 2009 en 2011 
rechtstreekse steun of aanvullende 
rechtstreekse betalingen hebben 
ontvangen, in beide gevallen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
73/2009, of in 2012 of 2013 recht hebben 
op een enkele betaling overeenkomstig 
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nr. 73/2009, ontvangen betalingsrechten 
voor het eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

artikel 41, artikel 63, of punt B of punt C 
van bijlage IX van Verordening (EG) nr. 
73/2009, ontvangen betalingsrechten voor 
het eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

Or. pt

Amendement 944
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Landbouwers die in de periode van 2009 
tot en met 2011 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling, nationale aanvullingen op 
rechtstreekse betalingen, specifieke 
ondersteunende en/of areaalgebonden 
PO-maatregelen, steun hebben 
aangevraagd, ontvangen betalingsrechten 
voor het eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

Or. bg

Amendement 945
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 

2. Landbouwers die in een of meer jaren 
gedurende de periode 2009 tot en met
2011 in het kader van de 
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het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. lv

Amendement 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Landbouwers die gedurende een of 
meerdere jaren in de periode van 2009 tot 
en met 2011 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. en

Amendement 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Landbouwers die in de periode van 2009 
tot en met 2011 gedurende ten minste één, 
door de lidstaat vast te stellen jaar in het 
kader van de bedrijfstoeslagregeling ten 
minste één toeslagrecht hebben geactiveerd 
of in het kader van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling steun hebben 
aangevraagd, in beide gevallen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 73/2009, ontvangen betalingsrechten 
voor het eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

Or. en

Amendement 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Landbouwers die in ongeacht welk door 
de lidstaat vast te stellen jaar van de jaren 
2009, 2010 of 2011, in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.
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Or. en

Amendement 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Landbouwers die in het jaar 2009, 2010 
of 2011 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. en

Amendement 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling steun hebben 
aangevraagd, in beide gevallen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 73/2009, ontvangen betalingsrechten 

2. De lidstaten mogen tot uiterlijk 31 juli 
2013 besluiten dat landbouwers die in 
2010 of in 2011 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling rechtstreekse steun 
of aanvullende rechtstreekse betalingen 
ontvingen, in beide gevallen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 73/2009, of in 2012 of 2013 
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voor het eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

betalingsrechten toegewezen kregen in het 
kader van de bedrijfstoeslagregeling 
overeenkomstig artikel 64 of punt B of C 
van Bijlage IX van Verordening (EG) 
nr. 73/2009, betalingsrechten ontvangen 
voor het eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

Or. en

Motivering

Wij zijn ervoor dat, wat betreft de eerste toewijzing van betalingsrechten, dezelfde regels 
worden toegepast als die zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 73/2009. Meer in het 
bijzonder dienen betalingsrechten uitsluitend te worden toegekend op basis van de in het 
eerste jaar van toepassing van de rechten gedane aanvragen, of op basis van een 
referentieperiode.

Amendement 951
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Landbouwers die in 2010 of 2011 in het 
kader van de bestaande 
bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe 
bedrijfstoeslagregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 en 10 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. en
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Amendement 952
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Landbouwers die in 2010 of in 2011 in 
het kader van de bedrijfstoeslagregeling ten 
minste één toeslagrecht hebben geactiveerd 
of in het kader van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling steun hebben 
aangevraagd, in beide gevallen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 73/2009, ontvangen betalingsrechten 
voor het eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig de artikelen 9 en 10 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. en

Amendement 953
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. De lidstaten mogen besluiten dat 
landbouwers die in 2011 in het kader van 
de bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, 
betalingsrechten ontvangen voor het eerste 
jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.
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Or. en

Motivering

De vereiste dat toeslagrechten zijn geactiveerd, moet facultatief zijn voor de lidstaten.

Amendement 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Lidstaten kunnen bepalen dat alleen 
landbouwers die in 2011 in het kader van 
de bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, 
betalingsrechten ontvangen voor het eerste 
jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

Or. fr

Amendement 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 

2. Lidstaten kunnen bepalen dat alleen 
landbouwers die in 2011 in het kader van 
de bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
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betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Verordening (EG) nr. 73/2009, 
betalingsrechten ontvangen voor het eerste 
jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

Or. fr

Amendement 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. De lidstaten mogen tot 1 augustus 2013 
besluiten dat uitsluitend landbouwers die 
in 2011 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, 
betalingsrechten ontvangen voor het eerste 
jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

Or. en

Amendement 957
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 

2. Lidstaten kunnen bepalen dat alleen 
landbouwers die in 2011 in het kader van 
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één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

de bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, 
betalingsrechten ontvangen voor het eerste 
jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

Or. fr

Amendement 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling steun hebben 
aangevraagd, in beide gevallen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 73/2009, ontvangen betalingsrechten 
voor het eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling, mits zij 
overeenkomstig artikel 9 recht hebben op 
de toekenning van rechtstreekse betalingen.

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of die, 
omdat ze geen recht hadden op
bedrijfstoeslag, begunstigden waren van 
een van de andere vormen van steun als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 73/2009, 
of aan wie voor het eerst bedrijfstoeslag is 
toegewezen in 2012 of 2013, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. es

Motivering

Amendement 959
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd 
of de zoogkoeienpremie overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 of aan wie 
voor het eerst bedrijfstoeslag is 
toegewezen in 2012 of 2013, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. es

Motivering

Het zou niet billijk zijn begunstigden van de zoogkoeienpremie buiten het systeem te laten 
vallen waartoe ze gedurende lange tijd kunnen hebben behoord. Ook moet zo'n eerste 
toewijzing aan nieuwe producenten worden overwogen die in 2012 rechten uit de nationale 
reserve hebben ontvangen of dit in 2013 zullen doen.

Amendement 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd 
of de zoogkoeienpremie overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 of aan wie 
voor het eerst bedrijfstoeslag is 
toegewezen in 2012 of 2013, ontvangen 
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mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. es

Motivering

Ook diegenen die dat jaar in het kader van Verordening (EG) nr. 73/2009 rechtstreekse 
betalingen hebben ontvangen in sectoren die nog niet in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
opgenomen moeten in beschouwing worden genomen (de notensector in Spanje) of sectoren 
die tot 2012 een bepaald gekoppeld percentage hanteerden (rijst, gedroogde voedergewassen, 
eiwitrijke gewassen). Alsook de begunstigden van de zoogkoeienpremie om de toegang tot de 
betalingen van die begunstigden die in 2011 mogelijk niet hebben deelgenomen aan de 
bedrijfstoeslagregeling omdat deze premie compleet was gekoppeld, te garanderen. Ook 
moeten bij deze eerste toewijzing nieuwe producenten die in 2012 of in 2013 rechten uit de 
nationale reserve hebben of zullen ontvangen worden meegenomen in de overwegingen.

Amendement 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd 
of de zoogkoeienpremie overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 of aan wie 
voor het eerst bedrijfstoeslag is 
toegewezen in 2012 of 2013, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. es
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Amendement 962
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 
het kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, of die 
afdoende bewijs hebben overlegd dat zij 
zich bezighouden met de actieve landbouw 
(gedefinieerd als fokken of telen, inclusief 
oogsten, melken, fokken en houden van 
dieren voor landbouwdoeleinden) middels 
bijvoorbeeld een geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. en

Amendement 963
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea kunnen 
de lidstaten:
i) niet alle landbouwarealen subsidiabel 
maken;
ii) voor bepaalde soorten arealen, met 
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name die van nature weinig opleveren, 
een coëfficiënt toekennen aan de 
subsidiabele hectaren;

Or. fr

Amendement 964
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2– alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea ontvangen 
landbouwers betalingsrechten voor het 
eerste jaar waarin de basisbetalingsregeling 
van toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in 2011:

In afwijking van de eerste alinea ontvangen 
landbouwers betalingsrechten voor het 
eerste jaar waarin de basisbetalingsregeling 
van toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in 2014:

Or. de

Amendement 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea ontvangen 
landbouwers betalingsrechten voor het 
eerste jaar waarin de basisbetalingsregeling 
van toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in 2011:

In afwijking van de eerste alinea kunnen 
de lidstaten bepalen dat landbouwers 
betalingsrechten ontvangen voor het eerste 
jaar waarin de basisbetalingsregeling van 
toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in 2009, 
2010 of 2011:

Or. fr
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Amendement 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea ontvangen 
landbouwers betalingsrechten voor het 
eerste jaar waarin de basisbetalingsregeling
van toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in 2011:

In afwijking van de eerste alinea ontvangen 
landbouwers betalingsrechten voor het 
eerste jaar waarin de basisbetalingsregeling 
van toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in de 
periode van 2009 tot en met 2011 
gedurende ten minste één, door de lidstaat 
vast te stellen jaar:

Or. en

Amendement 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea ontvangen 
landbouwers betalingsrechten voor het 
eerste jaar waarin de basisbetalingsregeling 
van toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in 2011:

In afwijking van de eerste alinea ontvangen 
landbouwers betalingsrechten voor het 
eerste jaar waarin de basisbetalingsregeling 
van toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in de 
periode van 2009 tot en met 2011:

Or. en

Amendement 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea ontvangen 
landbouwers betalingsrechten voor het 
eerste jaar waarin de basisbetalingsregeling 
van toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in 2011:

In afwijking van de eerste alinea ontvangen 
landbouwers betalingsrechten voor het 
eerste jaar waarin de basisbetalingsregeling 
van toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in 
ongeacht welk van de jaren 2009, 2010 of 
2011:

Or. en

Amendement 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea 
ontvangen landbouwers betalingsrechten 
voor het eerste jaar waarin de 
basisbetalingsregeling van toepassing is, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen en zij in 2011:

Indien een lidstaat het in de eerste alinea 
bedoelde besluit heeft genomen, 
ontvangen landbouwers in afwijking van 
die alinea betalingsrechten voor het eerste 
jaar waarin de basisbetalingsregeling van 
toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in 2010 
of 2011:

Or. en

Amendement 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea In afwijking van de eerste alinea kunnen
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ontvangen landbouwers betalingsrechten 
voor het eerste jaar waarin de 
basisbetalingsregeling van toepassing is, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen en zij in 2011:

landbouwers, indien door de lidstaat 
daartoe wordt besloten, betalingsrechten 
ontvangen voor het eerste jaar waarin de 
basisbetalingsregeling van toepassing is, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen en zij in 2011:

Or. es

Amendement 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea 
ontvangen landbouwers betalingsrechten 
voor het eerste jaar waarin de 
basisbetalingsregeling van toepassing is, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen en zij in 2011:

In afwijking van de eerste alinea kunnen
landbouwers, indien door de lidstaat 
daartoe wordt besloten, betalingsrechten 
ontvangen voor het eerste jaar waarin de 
basisbetalingsregeling van toepassing is, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen en zij in 2011:

Or. es

Motivering

De lidstaten moeten over voldoende flexibiliteit beschikken om bepaalde landbouwers zoals 
sommige producenten van groenten, fruit en druiven die buiten de huidige 
bedrijfstoeslagregeling vallen, op te nemen of uit te sluiten als begunstigden van de 
basisbedrijfstoeslagregeling.

Amendement 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea 
ontvangen landbouwers betalingsrechten 
voor het eerste jaar waarin de 
basisbetalingsregeling van toepassing is, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen en zij in 2011:

In afwijking van de eerste alinea kunnen 
de lidstaten bepalen dat landbouwers 
betalingsrechten ontvangen voor het eerste 
jaar waarin de basisbetalingsregeling van 
toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in 2011:

Or. fr

Amendement 973
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea 
ontvangen landbouwers betalingsrechten 
voor het eerste jaar waarin de 
basisbetalingsregeling van toepassing is, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen en zij in 2011:

In afwijking van de eerste alinea kunnen 
de lidstaten bepalen dat landbouwers 
betalingsrechten ontvangen voor het eerste 
jaar waarin de basisbetalingsregeling van 
toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij in 2011:

Or. fr

Amendement 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2– alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea 
ontvangen landbouwers betalingsrechten 
voor het eerste jaar waarin de 
basisbetalingsregeling van toepassing is, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 

In afwijking van de eerste alinea kunnen
landbouwers betalingsrechten ontvangen 
voor het eerste jaar waarin de 
basisbetalingsregeling van toepassing is, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
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hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen en zij in 2011:

hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen en zij in 2011:

Or. de

Motivering

Verduidelijking dat de lidstaat de basisbetalingsregeling zo nodig met name voor 
wijngaarden kan gebruiken, maar hiertoe geenszins wordt verplicht. Het moet de lidstaat 
vrijstaan de middelen in afzonderlijke steunprogramma's voor wijnbouw en wijngaarden 
onder te brengen.

Amendement 975
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea ontvangen 
landbouwers betalingsrechten voor het 
eerste jaar waarin de 
basisbetalingsregeling van toepassing is, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen en zij in 2011:

In afwijking van de eerste alinea ontvangen 
landbouwers betalingsrechten voor het 
eerste jaar waarin de 
bedrijfstoeslagregeling van toepassing is, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen en zij in 2011:

Or. en

Amendement 976
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in het kader de bedrijfstoeslagregeling 
geen rechten hebben geactiveerd, maar 
uitsluitend fruit of groenten hebben geteeld 
en/of een wijngaard hebben geëxploiteerd;

a) in het kader de bedrijfstoeslagregeling 
geen rechten hebben geactiveerd, maar 
uitsluitend fruit of groenten hebben geteeld 
en/of een wijngaard hebben geëxploiteerd;
zij landbouwproducten produceren, 
fokken of telen, inclusief het oogsten, het 
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melken, het fokken en het houden van 
dieren voor landbouwdoeleinden;

Or. en

Amendement 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling geen rechten 
hebben geactiveerd, maar uitsluitend fruit 
of groenten hebben geteeld en/of een 
wijngaard hebben geëxploiteerd;

a) in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling geen rechten 
hebben geactiveerd, maar uitsluitend fruit 
of groenten hebben geteeld en/of een 
wijngaard hebben geëxploiteerd en/of 
landbouw- of veeteeltactiviteiten hebben 
ondernomen waarvoor beschikt werd over 
gerelateerde steun zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 of 
Verordening (EG) nr. 73/2009 na de door 
de lidstaat overeenkomstig artikel 63 van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 bepaalde 
periode voor de integratie van 
gerelateerde steun aan de productie in de 
bedrijfstoeslagregeling, en/of voor 
landbouwdoeleinden levende paarden 
hebben gehouden voor de productie van 
vlees.

Or. es

Motivering

In het voorstel voor de Verordening wordt bepaald dat landbouwers, om in aanmerking te 
komen voor de basisbetalingsrechten, in 2011 ten minste één toeslagrecht moeten hebben 
geactiveerd of in het kader van de regeling inzake een enkele areaalbetaling steun moeten 
hebben aangevraagd. Niettemin achten wij het noodzakelijk uitzonderingsgevallen vast te 
stellen inzake de toewijzing van basisbetalingsrechten voor de sectoren die in 2012 zijn 
losgekoppeld en voor andere situaties, aangezien bepaalde landbouwers anders worden 
uitgesloten van de basisbetalingsrechten.
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Amendement 978
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 21 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in het kader de bedrijfstoeslagregeling 
geen rechten hebben geactiveerd, maar 
uitsluitend fruit of groenten hebben geteeld 
en/of een wijngaard hebben geëxploiteerd;

(a) in het kader de bedrijfstoeslagregeling 
geen rechten hebben geactiveerd, maar 
uitsluitend fruit of groenten of aardappelen
hebben geteeld en/of een wijngaard, 
populierenbossen met korte omlooptijd, 
kastanjebossen, kwekerijen of 
verplaatsbare kassen hebben 
geëxploiteerd;

Or. it

Amendement 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in het kader de bedrijfstoeslagregeling 
geen rechten hebben geactiveerd, maar 
uitsluitend fruit of groenten hebben geteeld 
en/of een wijngaard hebben geëxploiteerd;

a) in het kader de bedrijfstoeslagregeling 
geen rechten hebben geactiveerd, maar 
fruit of groenten, poot- en 
consumptieaardappelen en siergewassen
hebben geteeld en/of een wijngaard hebben 
geëxploiteerd;

Or. en

Amendement 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in het kader de bedrijfstoeslagregeling 
geen rechten hebben geactiveerd, maar
uitsluitend fruit of groenten hebben geteeld 
en/of een wijngaard hebben geëxploiteerd;

a) in het kader de bedrijfstoeslagregeling 
geen rechten hebben geactiveerd en fruit, 
groenten en consumptieaardappelen 
hebben geteeld en/of een wijngaard hebben 
geëxploiteerd;

Or. en

Amendement 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling geen rechten 
hebben geactiveerd, maar uitsluitend fruit 
of groenten hebben geteeld en/of 
uitsluitend een wijngaard hebben 
geëxploiteerd;

a) in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling geen rechten 
hebben geactiveerd, maar fruit, groenten of 
aardappelen hebben geteeld en/of een 
wijngaard of olijfboomgaard hebben 
geëxploiteerd;

Or. es

Motivering

Het is vrijwel onmogelijk de producenten van dit soort gewassen met een exclusief karakter te 
identificeren. Bovendien zou er een situatie ontstaan die kan worden vergeleken met 
gemengde landbouwbedrijven.

Amendement 982
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in het kader de bedrijfstoeslagregeling 
geen rechten hebben geactiveerd, maar 

a) in het kader de bedrijfstoeslagregeling 
geen rechten hebben geactiveerd, maar 
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uitsluitend fruit of groenten hebben geteeld 
en/of een wijngaard hebben geëxploiteerd;

uitsluitend fruit of groenten hebben geteeld 
en/of een wijngaard of blijvend grasland
hebben geëxploiteerd;

Or. de

Amendement 983
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in het kader de bedrijfstoeslagregeling 
geen rechten hebben geactiveerd, maar 
uitsluitend fruit of groenten hebben geteeld 
en/of een wijngaard hebben geëxploiteerd;

a) in het kader de bestaande 
bedrijfstoeslagregeling geen rechten 
hebben geactiveerd, maar uitsluitend fruit 
of groenten hebben geteeld en/of een 
wijngaard hebben geëxploiteerd;

Or. en

Amendement 984
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) op voorwaarde dat er eerder dan of 
op 31 december 2011 een bewijs van huur 
of aankoop wordt overgelegd voor de 
landbouwarealen waarvoor de 
landbouwer het recht op rechtstreekse 
betalingen wil verkrijgen.

Or. fr

Amendement 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen besluiten dat alleen 
landbouwers die in 2011 
landbouwproducten hebben 
geproduceerd, gefokt of geteeld, inclusief 
het oogsten, het melken, het fokken en het 
houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden, betalingsrechten 
ontvangen.

Or. en

Motivering

Dit zou het probleem van landeigenaren die aanspraak maken op rechtstreekse betalingen, uit 
de wereld moeten helpen. De lidstaten krijgen op deze manier de mogelijkheid om de rechten 
toe te kennen aan diegenen die in 2011 daadwerkelijk actief zijn geweest in de 
landbouwproductie.

Amendement 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aantal per landbouwer toegewezen 
betalingsrechten is gelijk aan het aantal 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, dat de betrokken landbouwer 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangeeft 
voor 2014, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Het aantal per landbouwer toegewezen 
betalingsrechten is gelijk aan het aantal 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, dat de betrokken landbouwer 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangeeft 
voor 2014, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden. De lidstaten mogen 
evenwel het aantal aan individuele 
landbouwers toegewezen rechten 
beperken tot het aantal subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 34, lid 2 van 
Verordening (EG nr. 73/2009 dat een 
landbouwer heeft opgegeven in een door 
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de lidstaat vast te stellen referentiejaar:
2009, 2010 of 2011, of in 2014, 
afhankelijk van wat het minst is.

Or. en

Amendement 987
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aantal per landbouwer toegewezen 
betalingsrechten is gelijk aan het aantal 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, dat de betrokken landbouwer 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangeeft 
voor 2014, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Schrappen

Or. en

Amendement 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aantal per landbouwer toegewezen 
betalingsrechten is gelijk aan het aantal 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, dat de betrokken landbouwer 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangeeft 
voor 2014, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Schrappen

Or. en
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Amendement 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Het aantal per landbouwer toegewezen
betalingsrechten is gelijk aan het aantal
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, dat de betrokken landbouwer 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangeeft 
voor 2014, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Amendement
Het aantal toegestane betalingsrechten in 
de zin van artikel 25, lid 2, waarover de 
landbouwer beschikte voor zijn bedrijf in 
het referentiejaar dat de lidstaat vaststelt 
en dat eerder moet zijn dan de indiening 
van het hervormingsvoorstel van het 
GLB, tenzij er sprake is van overmacht of 
uitzonderlijke omstandigheden.

Or. es

Amendement 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aantal per landbouwer toegewezen 
betalingsrechten is gelijk aan het aantal 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, dat de betrokken landbouwer 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangeeft 
voor 2014, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Het aantal per landbouwer toegewezen 
betalingsrechten is gelijk aan het aantal 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, dat de betrokken landbouwer 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangeeft 
voor 2014, en maximaal het aantal 
rechten dat gemiddeld is gebruikt tussen 
2009 en 2011, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. es
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Amendement 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aantal per landbouwer toegewezen 
toeslagrechten is gelijk aan het aantal 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, dat de betrokken landbouwer 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangeeft 
voor 2014, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Het aantal per landbouwer toegewezen 
toeslagrechten is gelijk aan het aantal 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, of aan een door de lidstaten op 
objectieve en niet discriminerende wijze 
vastgesteld gedeelte van deze subsidiabele 
hectaren, dat de betrokken landbouwer 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangeeft 
voor 2014, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. fr

Amendement 992
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aantal per landbouwer toegewezen 
toeslagrechten is gelijk aan het aantal 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, dat de betrokken landbouwer 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangeeft 
voor 2014, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Het aantal per landbouwer toegewezen 
toeslagrechten is gelijk aan het aantal 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, dat de betrokken landbouwer 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangeeft 
voor 2014, onverminderd de toepassing 
van lid 2, tweede alinea, onder b) en tenzij 
er sprake is van overmacht of 
uitzonderlijke omstandigheden.

Or. fr
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Amendement 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niettegenstaande het vorige lid kunnen de 
lidstaten het aantal subsidiabele hectaren 
waarmee rekening moet worden 
gehouden bij de toewijzing van de rechten 
per landbouwer beperken zodat ze het 
aantal in een jaar, of in een eerdere 
referentieperiode tussen 2009 en 2011, 
aangegeven hectaren niet overschrijden.

Or. es

Motivering

Het risico bestaat dat het aantal aangegeven subsidiabele hectaren in 2014 significant 
toeneemt, waardoor de gemiddelde hoeveelheid steun per hectare aanzienlijk afneemt. Het is 
noodzakelijk een plafond in te stellen voor het aantal hectaren op basis waarvan de eerste 
toewijzing van de betalingsrechten zal plaatsvinden.

Amendement 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niettegenstaande het vorige lid kunnen de 
lidstaten het aantal subsidiabele hectaren 
waarmee bij de toewijzing van de rechten 
per landbouwer rekening moet worden 
gehouden beperken zodat ze het aantal in 
een jaar, of in een eerdere 
referentieperiode tussen 2009 en 2011, 
aangegeven hectaren niet overschrijden.

Or. es
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Motivering

Het areaal op basis waarvan de directe betalingen uiteindelijk worden toegekend moet 
worden beperkt tot een areaal van gelijke orde van grootte als hetgeen wordt gebruikt bij de 
berekening van de externe convergentie tussen de lidstaten.

Amendement 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 2 bis mogen lidstaten 
die overeenkomstig Verordening EU […] 
voor wat betreft de bedrijfstoeslagregeling 
en de steun voor wijnbouwers ervoor 
hebben gekozen om de steunprogramma's 
in de wijnsector niet vanaf 2015 af te 
bouwen ter verhoging van hun nationale 
plafonds voor rechtstreekse betalingen, 
wijnbouw uitsluiten van de arealen die in 
aanmerking komen voor steun in het 
kader van de basisbetalingsregeling.

Or. en

Amendement 996
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 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van de eerste alinea 
van lid 2 ontvangen landbouwers die zich 
in 2012 en 2013 gevestigd hebben, 
betalingsrechten voor het eerste jaar 
waarin de basisbetalingsregeling van 
toepassing is, mits zij overeenkomstig 
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artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij zich 
ertoe verplichten hun betalingsrechten 
gedurende vijf jaar niet over te dragen, 
deze jaarlijks aan te wenden en hun 
bouwland en de aangevraagde 
betalingsrechten niet te verhuren.

Or. it

Amendement 997
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van de eerste alinea 
van lid 2 ontvangen landbouwers die zich 
in 2012 en 2013 gevestigd hebben, 
betalingsrechten voor het eerste jaar 
waarin de basisbetalingsregeling van 
toepassing is, mits zij overeenkomstig 
artikel 9 recht hebben op de toekenning 
van rechtstreekse betalingen en zij zich 
ertoe verplichten hun betalingsrechten 
gedurende vijf jaar niet over te dragen, 
deze jaarlijks aan te wenden en hun 
bouwland en de aangevraagde 
betalingsrechten niet te verhuren.

Or. it

Motivering

Het voorstel van de Commissie leidt tot een rechtsvacuüm voor nieuwe landbouwers, onder 
wie jonge landbouwers, die zich in 2012 of 2013 vestigen of hebben gevestigd. Daarom 
moeten aan jonge landbouwers betalingsrechten worden toegekend en moeten strengere 
regels worden vastgesteld om speculatie te voorkomen.

Amendement 998
Jean-Paul Gauzès
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De landbouwers die in 2013 over 
bijzondere toeslagrechten beschikken, 
krijgen in 2014 bijzondere toeslagrechten 
toegekend, waarvan de waarde per 
eenheid jaarlijks verlaagd wordt 
afhankelijk van het toepasbare percentage 
voor de convergentie van betalingen met 
betrekking tot het areaal. Deze bijzondere 
toeslagrechten worden door de 
landbouwer geactiveerd middels een 
specifieke procedure.

Or. fr

Amendement 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke 
of rechtspersonen die voldoen aan lid 2, 
het recht op toeslagrechten als bedoeld in 
lid 1, middels een vóór 15 mei 2014 
ondertekend contract overdragen aan 
slechts één landbouwer, mits deze 
landbouwer voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 9.

Schrappen

Or. en

Motivering

Om mogelijke speculatie op de grondmarkt als gevolg van de vaststelling van een toekomstig 
referentiejaar te voorkomen wordt voorgesteld aan de laatste zin van artikel 21, lid 2, een 
bepaling toe te voegen uit hoofde waarvan de lidstaten het aantal in 2014 toegewezen rechten 
kunnen beperken tot het in een eerder referentiejaar – 2009, 2010 of 2011, afhankelijk van 
wat het minst is – opgegeven aantal subsidiabele hectares.



AM\907854NL.doc 35/175 PE492.793v01-00

NL

Amendement 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke 
of rechtspersonen die voldoen aan lid 2, 
het recht op toeslagrechten als bedoeld in 
lid 1, middels een vóór 15 mei 2014 
ondertekend contract overdragen aan 
slechts één landbouwer, mits deze 
landbouwer voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 9.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke 
of rechtspersonen die voldoen aan lid 2, 
het recht op toeslagrechten als bedoeld in 
lid 1, middels een vóór 15 mei 2014 
ondertekend contract overdragen aan 
slechts één landbouwer, mits deze 
landbouwer voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 9.

Schrappen

Or. es
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Amendement 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke 
of rechtspersonen die voldoen aan lid 2, 
het recht op toeslagrechten als bedoeld in 
lid 1, middels een vóór 15 mei 2014 
ondertekend contract overdragen aan 
slechts één landbouwer, mits deze
landbouwer voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 9.

3. Bij de verkoop, overdracht van het 
eigendom door opvolging, vererving of 
verhuur van hun bedrijf of een gedeelte 
ervan kunnen landbouwers die voldoen aan 
lid 2, het recht op toeslagrechten als 
bedoeld in lid 1, middels een vóór 15 mei 
2014 ondertekend contract overdragen aan 
de landbouwers die het bedrijf of een deel 
ervan ontvangen, mits deze landbouwers 
voldoen aan de voorwaarden van artikel 9.

Or. es

Motivering

Naast opsplitsing en verhuur moeten ook andere situaties van overdracht van het eigendom 
worden overwogen.

Amendement 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke of 
rechtspersonen die voldoen aan lid 2, het 
recht op toeslagrechten als bedoeld in lid 1, 
middels een vóór 15 mei 2014 ondertekend 
contract overdragen aan slechts één
landbouwer, mits deze landbouwer
voldoet aan de voorwaarden van artikel 9.

3. Bij overdracht – onder meer in het 
kader van verkoop, verhuur of 
erfopvolging – van hun bedrijf of een 
gedeelte ervan kunnen natuurlijke of 
rechtspersonen die voldoen aan lid 2, het 
recht op toeslagrechten als bedoeld in lid 1, 
middels een vóór 15 mei 2014 ondertekend 
contract overdragen aan één of meer 
landbouwers, mits deze landbouwers
voldoen aan de voorwaarden van artikel 9.
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Or. en

Amendement 1004
George Lyon, Phil Bennion

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke 
of rechtspersonen die voldoen aan lid 2, 
het recht op toeslagrechten als bedoeld in 
lid 1, middels een vóór 15 mei 2014 
ondertekend contract overdragen aan 
slechts één landbouwer, mits deze 
landbouwer voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 9.

3. Bij de verkoop, splitsing, fusie of 
verhuur van hun bedrijf of een gedeelte 
ervan kunnen landbouwers die voldoen 
aan lid 2, het recht op toeslagrechten als 
bedoeld in lid 1, middels een vóór 15 mei 
2014 ondertekend contract overdragen aan 
één of meer landbouwers die het bedrijf of 
een deel ervan ontvangen, mits deze 
landbouwers voldoen aan de voorwaarden 
van artikel 9.

Or. en

Amendement 1005
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke of 
rechtspersonen die voldoen aan lid 2, het 
recht op toeslagrechten als bedoeld in lid 1, 
middels een vóór 15 mei 2014 ondertekend 
contract overdragen aan slechts één 
landbouwer, mits deze landbouwer
voldoet aan de voorwaarden van artikel 9.

3. Bij verkoop, splitsing, fusie of verhuur
van hun bedrijf of een gedeelte ervan 
kunnen natuurlijke of rechtspersonen die 
voldoen aan lid 2, het recht op 
toeslagrechten als bedoeld in lid 1, middels 
een vóór 15 mei 2014 ondertekend contract 
overdragen aan één of meer landbouwers, 
mits deze landbouwers voldoen aan de 
voorwaarden van artikel 9.

Or. en
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Amendement 1006
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke of 
rechtspersonen die voldoen aan lid 2, het 
recht op toeslagrechten als bedoeld in lid 1, 
middels een vóór 15 mei 2014 ondertekend 
contract overdragen aan slechts één
landbouwer, mits deze landbouwer voldoet 
aan de voorwaarden van artikel 9.

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke of 
rechtspersonen die voldoen aan lid 2, het 
recht op toeslagrechten als bedoeld in lid 1, 
middels een vóór 15 mei 2014 ondertekend 
contract geheel of gedeeltelijk overdragen 
aan de ontvangende landbouwer, mits deze 
landbouwer voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 9.

Or. en

Amendement 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke of 
rechtspersonen die voldoen aan lid 2, het 
recht op toeslagrechten als bedoeld in lid 1, 
middels een vóór 15 mei 2014 ondertekend 
contract overdragen aan slechts één 
landbouwer, mits deze landbouwer
voldoet aan de voorwaarden van artikel 9.

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke of 
rechtspersonen die voldoen aan lid 2, het 
recht op toeslagrechten als bedoeld in lid 1, 
middels een vóór 15 mei 2014 ondertekend 
contract overdragen aan één of meer 
landbouwers, mits deze landbouwers 
voldoen aan de voorwaarden van artikel 9.

Or. en

Amendement 1008
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan kunnen natuurlijke 
of rechtspersonen die voldoen aan lid 2, het 
recht op toeslagrechten als bedoeld in lid 1, 
middels een vóór 15 mei 2014 ondertekend 
contract overdragen aan slechts één 
landbouwer, mits deze landbouwer voldoet 
aan de voorwaarden van artikel 9.

3. Bij verkoop of verhuur van hun bedrijf 
of een gedeelte ervan moeten natuurlijke of 
rechtspersonen die voldoen aan lid 2, het 
recht op toeslagrechten als bedoeld in lid 1, 
middels een vóór 15 mei 2014 ondertekend 
contract overdragen aan slechts één 
landbouwer, mits deze landbouwer voldoet 
aan de voorwaarden van artikel 9.

Or. bg

Amendement 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten of de regio's die 
overeenkomstig artikel 59 van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 de 
bedrijfstoeslagregeling hebben ingevoerd, 
kunnen besluiten om het toegewezen 
aantal betalingsrechten per 31 december 
2013 te hanteren als het voor activering in 
2014 beschikbaar aantal betalingsrechten.

Or. en

Amendement 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landbouwers kunnen besluiten hoeveel 
subsidiabele hectares zij willen opgeven 
voor de vaststelling van betalingsrechten.



PE492.793v01-00 40/175 AM\907854NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Er dient te worden verduidelijkt dat het aan de landbouwers zelf is om te bepalen hoeveel 
grond zij opgeven voor de vaststelling van de betalingsrechten.

Amendement 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niettegenstaande het vorige lid kunnen de 
lidstaten of institutionele regio's 
overeenkomstig artikel 20 van deze 
verordening het aantal hectaren waarmee 
bij de eerste toewijzing van de 
betalingsrechten rekening moet worden 
gehouden beperken op basis van 
objectieve criteria en mits het aantal 
subsidiabele hectaren blijkens de aangifte 
als bedoeld in artikel 26, lid 1, in de 
betreffende lidstaat of regio het 
gemiddelde aantal aangegeven hectaren 
onder de huidige betalingsregeling tussen 
2009 en 2011 met 20% overschrijdt.
Genoemde beperking wordt voornamelijk 
toegepast bij nieuwe ontvangers van 
basisbetalingen, met uitzondering van 
jonge landbouwers die al onder de 
betalingsregeling vallen en landbouwers 
die wat betreft het in de genoemde periode 
aangegeven hectaren voornoemd 
percentage overschrijden.

Or. es

Motivering

Amendement 1012
Liam Aylward, Marian Harkin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten mogen evenwel het aan 
individuele landbouwers toegewezen 
aantal rechten beperken tot het aantal, in 
het door de lidstaat te kiezen 
referentiejaar – 2009, 2010, 2011 of 2014, 
afhankelijk van wat het minst is – door de 
landbouwer opgegeven subsidiabele 
hectares in de zin van artikel 34, lid 2 van 
Verordening (EG) nr. 73/2009.

Or. en

Motivering

Om mogelijke speculatie op de grondmarkt als gevolg de vaststelling van een toekomstig 
referentiejaar te voorkomen, wordt voorgesteld aan de laatste zin van artikel 21, lid 2, een 
bepaling toe te voegen uit hoofde waarvan de lidstaten het aantal in 2014 toegewezen rechten 
kunnen beperken tot het in een eerder referentiejaar – 2009, 2010 of 2011, afhankelijk van 
wat het minst is – opgegeven aantal subsidiabele hectares.

Amendement 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In geval van splitsing kunnen 
natuurlijke en rechtspersonen die voldoen 
aan de voorwaarden van lid 2 middels een 
vóór 15 mei 2014 ondertekende 
overeenkomst het recht op de ontvangst 
van de in lid 1 bedoelde rechten geheel of 
gedeeltelijk overdragen aan de 
landbouwers die de uit de splitsing 
voorkomende bedrijven beheren.

Or. en
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Amendement 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Niettegenstaande lid 2, krijgen 
boeren uit de rundveehouderij, de 
melksector of de schapen- en 
geitenhouderij die in het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling 
niet over subsidiabele hectaren 
beschikken speciale rechten toegewezen 
met een waarde die in verhouding staat tot 
de activiteit in 2011 en die maximaal 5000 
euro per speciaal recht bedraagt.

Or. es

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met uitzonderingen waarbij sprake is van bepaalde 
soorten productie die niet in een model van beschikbare arealen passen, maar die zonder 
meer complementair zijn aan en noodzakelijk binnen de verschillende productiemodellen.

Amendement 1015
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen een 
minimumgrootte per bedrijf vaststellen 
uitgedrukt in subsidiabel landbouwareaal 
overeenkomstig artikel 25, lid 2, waarvoor 
een aanvraag voor de vaststelling van 
betalingsrechten kan worden gedaan. De 
minimumgrootte mag echter niet de 
drempels overschrijden die in artikel 10, 
lid 1, alinea 1, onder b, juncto artikel 10, 
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lid 1, alinea 2, zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

Er dient een bepaling te worden ingevoegd om te vermijden dat er rechten worden toegekend 
aan bedrijven die kleiner zijn dan de minimumgrootte waarvoor zij betalingen kunnen 
ontvangen.

Amendement 1016
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In geval van een splitsing kunnen 
natuurlijke en rechtspersonen die voldoen 
aan de voorwaarden van lid 2 middels een 
vóór 15 mei 2014 ondertekende 
overeenkomst het recht op de ontvangst 
van in lid 1 bedoelde rechten geheel of 
gedeeltelijk overdragen aan de 
landbouwers die de uit de splitsing 
voorkomende bedrijven beheren.

Or. en

Amendement 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen besluiten om 
artikel 21, lid 2, eerste en tweede alinea,en 
artikel 21, lid 3, niet toe te passen.

Or. de
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Amendement 1018
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten kunnen een 
minimumgrootte per bedrijf vaststellen 
uitgedrukt in subsidiabel landbouwareaal 
overeenkomstig artikel 25, lid 2 waarvoor 
een aanvraag voor de vaststelling van 
betalingsrechten kan worden gedaan. De 
minimumgrootte mag echter niet de 
drempels overschrijden die in artikel 10, 
lid 1, alinea 1, onder b, juncto artikel 10, 
lid 1, alinea 2, zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 1019
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Toekenning van betalingsrechten aan 

nieuwkomers
Een lidstaat of regio kan op basis van 
objectieve criteria waarmee de gelijke 
behandeling van landbouwers 
gewaarborgd wordt en verstoring van de 
markt en de mededinging vermeden, 
landbouwers die hun landbouwactiviteiten 
opstarten na de eerste toekenning van 
betalingsrechten overeenkomstig artikel 
21 binnen de grenzen van hun nationale 
maximum alsnog rechten toewijzen. De 
waarde van de aldus toegekende rechten 



AM\907854NL.doc 45/175 PE492.793v01-00

NL

wordt gebaseerd op de gemiddelde 
nationale of regionale waarde van de 
betalingsrechten in het jaar van 
toekenning.

Or. en

Amendement 1020
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
de toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014 
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat overeenkomstig
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
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toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014
op nationaal of regionaal niveau is
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten waarvoor in 
uitvoering van de basisbetalingsregeling
op nationaal of regionaal niveau een 
aanvraag is ingediend, met inbegrip van 
betalingsrechten die toegekend zijn uit de 
nationale of regionale reserve 
overeenkomstig artikel 23. Het aantal 
betalingsrechten wordt uitgedrukt in 
hectares.

Or. en

Amendement 1022
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
toepassing van de lineaire verlaging als
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat overeenkomstig
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten waarvoor in 
uitvoering van de basisbetalingsregeling
op nationaal of regionaal niveau een 
aanvraag is ingediend, met inbegrip van 
betalingsrechten die toegekend zijn uit de 
nationale of regionale reserve 
overeenkomstig artikel 23. Het aantal 
betalingsrechten wordt uitgedrukt in 
hectares.

Or. en

Amendement 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat overeenkomstig
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat op nationaal 
of regionaal niveau het recht geeft op de 
betaling in het gegeven jaar.

Or. en

Motivering

Wij stellen voor om een regel in te voeren waarmee het definitieve niveau van de waarde van 
de rechten vastgesteld wordt door het beschikbare totaalbedrag te delen door het aantal 
betalingsrechten in een bepaald jaar. Dat betekent dat het beschikbare totaalbedrag elk jaar 
gedeeld wordt door het aantal rechten na uitvoering van de controles en na bevestiging door 
een betalingsorgaan dat er inderdaad sprake is van in aanmerking komen voor betalingen.
Op deze manier wordt gegarandeerd dat alle beschikbare financiële middelen daadwerkelijk 
worden aangewend.

Amendement 1024
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat overeenkomstig
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, of in 
voorkomend geval als bedoeld in artikel 
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op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

23, lid 2, te delen door het aantal in 2014 
toegewezen of bestaande betalingsrechten 
op nationaal of regionaal niveau, met 
inbegrip van betalingsrechten die 
toegekend zijn uit de nationale of 
regionale reserve overeenkomstig artikel 
23.

Or. en

Amendement 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014 
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat overeenkomstig
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014 
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2, met inbegrip van betalingsrechten 
die toegekend zijn uit de nationale of 
regionale reserve overeenkomstig artikel
23.

Or. en

Amendement 1026
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 1. De waarde per eenheid van de 
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betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014 
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, of waar van 
toepassing artikel 23, lid 2, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat in een 
aanvraag op nationaal of regionaal niveau
wordt genoemd, met inbegrip van 
betalingsrechten die overeenkomstig 
artikel 23 zijn toegewezen uit de nationale 
of regionale reserve. Het aantal 
betalingsrechten wordt vastgesteld in 
hectaren.

Or. lv

Amendement 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

1. De gemiddelde waarde per eenheid van 
de betalingsrechten wordt voor elk 
betrokken jaar berekend door het nationale 
of regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat geactiveerd 
is overeenkomstig artikel 25, lid 1.

Or. en

Amendement 1028
Marc Tarabella
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014 
op nationaal of regionaal niveau is
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

1. De gemiddelde waarde per eenheid van 
de betalingsrechten wordt voor elk 
betrokken jaar berekend door het nationale 
of regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat geactiveerd 
is volgens artikel 25, lid 1.

Or. fr

Toelichting

De begroting die beschikbaar is voor de basisbetaling moet jaarlijks volledig worden besteed 
teneinde onbenutte financiële middelen te voorkomen.

Amendement 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2, en dat in het betrokken jaar is 
geactiveerd.

Or. es
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Motivering

Om het ontstaan van overschotten zoveel mogelijk te beperken en het gebruik van de fondsen 
te optimaliseren moet de waarde per eenheid van de betalingsrechten jaarlijks worden 
berekend door het maximum aantal te delen door het aantal in dat jaar geactiveerde 
betalingsrechten.

Amendement 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2, en dat in het betrokken jaar is 
geactiveerd.

Or. es

Motivering

Om het ontstaan van overschotten zoveel mogelijk te beperken en het gebruik van de fondsen 
te optimaliseren wordt het dienstig geacht de waarde per eenheid van de betalingsrechten 
jaarlijks te berekenen door het maximum aantal te delen door het aantal in dat jaar 
geactiveerde betalingsrechten. Zo wordt het eventuele verlies van middelen, dat zich wel zou 
voordoen bij de mogelijke beperking aan het begin van het totaal geactiveerde areaal in 
eerdere jaren, voorkomen.

Amendement 1031
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door
het aantal betalingsrechten dat voor 2014
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2, en dat in het betrokken jaar is 
geactiveerd.

Or. es

Motivering

Jaarlijks de waarde per eenheid van de betalingsrechten berekenen door het maximum aantal 
te delen door het jaarlijks aantal geactiveerde betalingsrechten. Zo wordt voorkomen dat een 
beperking van het geactiveerde areaal in de komende jaren zal leiden tot een verlies van 
middelen.

Amendement 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014 
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, minus het 
bedrag dat overeenkomt met de speciale 
rechten die zijn toegewezen aan 
landbouwers die niet beschikken over 
subsidiabele hectaren overeenkomstig het 
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nieuwe lid van amendement nr. 12, te 
delen door het aantal betalingsrechten dat 
voor 2014 op nationaal of regionaal niveau 
is toegewezen overeenkomstig artikel 21, 
lid 2.

Or. es

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met uitzonderingen waarbij sprake is van bepaalde 
soorten productie die niet in een model van beschikbare arealen passen, maar die zonder 
meer complementair zijn aan en noodzakelijk binnen de verschillende productiemodellen.

Amendement 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten wordt voor elk betrokken 
jaar berekend door het nationale of 
regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014 
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, lid 
2.

1. De waarde per eenheid van de 
betalingsrechten, met inbegrip van de 
bijzondere rechten, wordt voor elk 
betrokken jaar berekend door het nationale 
of regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, na de 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1, te delen door 
het aantal betalingsrechten dat voor 2014 
op nationaal of regionaal niveau is 
toegewezen overeenkomstig artikel 21, lid 
2

Or. pt

Amendement 1034
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 22 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen, op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
en met inachtneming van het krachtens 
artikel 20 vastgestelde regionale 
maximum of een deel ervan, voor de in 
artikel 18 bedoelde landbouwers 
verschillende eenheidsbedragen van de 
betalingsrechten vaststellen:
(a) voor de hectaren zaailand op de 
vastgestelde aanvraagdatum voor 
betalingsrechten voor 2011, en/of
(b) voor de hectaren blijvend grasland op 
de vastgestelde aanvraagdatum voor 
betalingsrechten voor 2011, en/of
(c) voor de hectaren blijvende teelten op 
de vastgestelde aanvraagdatum voor 
betalingsrechten voor 2011.

Or. it

Amendement 1035
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen, op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
en met inachtneming van het krachtens 
artikel 20 vastgestelde regionale 
maximum of een deel ervan, voor de in 
artikel 18 bedoelde landbouwers 
verschillende eenheidsbedragen van de 
betalingsrechten vaststellen:
(a) voor de hectaren zaailand op de 
vastgestelde aanvraagdatum voor 
betalingsrechten voor 2011, en/of
(b) voor de hectaren blijvend grasland op 
de vastgestelde aanvraagdatum voor 
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betalingsrechten voor 2011, en/of
(c) voor de hectaren blijvende teelten op 
de vastgestelde aanvraagdatum voor 
betalingsrechten voor 2011.

Or. it

Motivering

Om te komen tot een meer gerichte inkomenssteun mogen de lidstaten de waarde van de 
betalingsrechten diversifiëren op basis van de oppervlakte van het land dat in 2011 gebruikt 
werd als blijvend grasland en/of voor blijvende teelten en/of als zaailand. Deze mogelijkheid 
is vastgesteld in artikel 49 van Verordening (EG) nr. 73/2009 en is in overeenstemming met 
de WTO.

Amendement 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
en binnen het nationale of regionale 
maximum dat overeenkomstig artikel 19 
of artikel 20 of delen daarvan is 
vastgesteld, verschillende 
eenheidswaarden van de betalingsrechten
vaststellen:
a) voor hectaren bouwland, of
b) voor hectaren blijvende teelten en voor 
andere subsidiabele hectaren die daaraan 
kunnen worden aangepast, of
c) voor hectaren blijvend grasland en voor 
andere subsidiabele hectaren die daaraan 
kunnen worden aangepast.
De lidstaten die voor dit model kiezen 
moeten dit uiterlijk 31 december 2013 aan 
de Commissie bekendmaken.

Or. es
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Motivering

Wat betreft de waarde van de basisbetalingsrechten moet rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid die momenteel in het regionale model van bedrijfstoeslagregelingen bestaat, 
waarbij verschillende waarden kunnen worden toegekend afhankelijk van de benutting van 
het areaal, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bouwland en blijvend grasland, 
hoewel wij van oordeel zijn dat ook blijvende teelten apart zouden moeten worden 
beschouwd.

Amendement 1037
Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de toepassing van lid 1 mogen de 
lidstaten aan de hand van objectieve en 
niet-discriminerende criteria binnen het 
nationale of regionale maximum dat is 
vastgesteld overeenkomstig artikel 19 of 
20, of een deel daarvan, andere 
eenheidsbedragen vaststellen voor de aan 
de in artikel 19 of 20 bedoelde 
landbouwers toe te kennen 
toeslagrechten:
a) voor op de voor de aanvragen van 
areaalsteun voor 2014 vastgestelde datum 
als grasland gebruikte hectaren en voor 
andere subsidiabele hectaren, dan wel,
b) voor de op de voor de aanvragen van 
areaalsteun voor 2014 vastgestelde datum 
als blijvend graslang gebruikte hectaren 
en voor andere subsidiabele hectaren.

Or. en

Amendement 1038
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten hebben in voorkomend 
geval de mogelijkheid om op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
bij de vaststelling van de betalingsrechten 
die op nationaal of regionaal niveau 
worden toegekend, gedifferentieerde 
criteria zoals extensief en intensief 
gebruikte arealen toe te passen.

Or. de

Motivering

In beginsel moet het mogelijk zijn om gebieden met ongelijke winstcapaciteit (bouwland en 
intensief gebruikt grasland tegenover extensief gebruikt grasland) te onderscheiden en de 
hoogte van de toe te kennen premies te variëren.

Amendement 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij het vaststellen van de waarde 
van de in het vorige lid bedoelde rechten, 
kunnen de lidstaten verschillende 
eenheidsbedragen vaststellen voor de 
betalingsrechten die de landbouwers 
ontvangen voor de hectaren die gebruikt 
worden voor: de voederteelt, blijvende 
teelten en kwekerijen, 
akkerbouwgewassen, rijst en alle andere 
stukken land die in aanmerking komen op 
de vastgestelde aanvraagdatum in het 
eerste jaar dat deze verordening van 
toepassing is.

Or. it
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Amendement 1040
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het bedrag van de rechtstreekse 
betalingen aan landbouwers van wie de 
landbouwactiviteiten onder artikel 4, lid 1, 
onder c, streepjes 2 en 3 vallen, wordt 
berekend als 1/4 van het gemiddelde 
bedrag aan rechtstreekse betalingen.

Or. en

Amendement 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij 
Verordening (EG) nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 
23, lid 1.

Schrappen

Or. en

Amendement 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij 
Verordening (EG) nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 
23, lid 1.

Schrappen

Or. en

Amendement 1043
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1 beperken
overeenkomstig het nationale of regionale 
maximum dat op grond van artikel 19 of 
artikel 20 is vastgesteld, zulks na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1.

Or. en

Motivering

De steun per hectare dient ook in de toekomst te worden vastgesteld door de lidstaten zelf, 
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waardoor rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de uiteenlopende soorten 
landbouwactiviteiten.

Amendement 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 5% van het nationale 
of regionale maximum dat op grond van 
artikel 19 of artikel 20 is vastgesteld, zulks 
na toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1. De lidstaten 
kunnen betalingen op basis van 
bijzondere rechten van de desbetreffende 
landbouwers in 2013 geleidelijk 
afbouwen.

Or. en

Amendement 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten, 
waaronder bijzondere rechten, zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
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nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

bedrag van ten minste 10% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. en

Amendement 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten, met 
inbegrip van de bijzondere rechten, zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 10% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. pt

Amendement 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
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kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 10% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. es

Motivering

Er moet een voldoende lange overgangsperiode worden gegarandeerd om te voorkomen dat 
er plotseling sprake is van concurrentievervalsing tussen de verschillende productiesectoren.

Amendement 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, onder a), 
beperken tot een bedrag van ten minste 
10% van het nationale of regionale 
maximum dat op grond van artikel 19 of 
artikel 20 is vastgesteld, zulks na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1.

Or. es

Motivering

De herverdeling van fondsen die het nieuwe model voor steun met zich meebrengt tussen 
ontvangers en sectoren kan een groot effect hebben en leiden tot verstoringen waar op 
passende wijze mee moet worden omgegaan. Daarom moeten de ruimst mogelijke termijnen 
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worden gehanteerd en moeten de instrumenten voor de overgangsperiode flexibel zijn.

Amendement 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 10% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. en

Motivering

Een belangrijk element van de overgang is dat de lidstaten de nodige flexibiliteit wordt 
geboden om het tempo van de veranderingen aan te passen aan hun eigen specifieke 
omstandigheden. Aangezien de vergroeningscomponent al een afvlakkend effect heeft op de 
betalingen, is het door de Commissie in dit lid voorgestelde percentage te hoog.

Amendement 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
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eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 10% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. es

Motivering

Hantering van de ruimst mogelijke termijnen en meer flexibiliteit wat betreft de instrumenten 
voor de overgangsperiode. Het lijkt redelijk de waarde per eenheid van de aanvankelijke 
basisbetalingsrechten te berekenen vanaf 90% van de historische individuele steun zodat 
slechts 10% van het begrotingsplafond voor de basisbetalingsregeling wordt gebruikt.

Amendement 1051
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 10% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. en

Motivering

De schrapping van 40% van de waarde van de betalingsrechten op basis van historische 
referenties zou veel landbouwers zwaar in de portemonnee treffen. Gekoppeld aan de 30% die 
voor de vergroening gepland staat, zou een vermindering van de waarde van betalingsrechten 
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met 40 procent in totaal leiden tot een verlaging van de berekeningsbasis voor de 
betalingsrechten van 58%.

Amendement 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 10% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. it

Amendement 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 10% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
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lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. es

Motivering

De overgang moet langer duren, rekening houdend met het feit dat het groene element van de 
steun een betaling van een vast tarief is. In die zijn lijkt het redelijk de waarde per eenheid 
van de aanvankelijke basisbetalingsrechten te berekenen vanaf 90% van de historische 
individuele steun zodat slechts 10% van het begrotingsplafond voor de basisbetalingsregeling 
wordt gebruikt.

Amendement 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 15% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. en

Amendement 1055
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 15% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. en

Amendement 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 
23, lid 1.

2. De lidstaten kunnen besluiten dat de 
vermindering van de steun die een 
landbouwer ontvangt voor de periode 
2014-2020 een bepaalde hoogte niet 
overschrijdt, die is vastgesteld op 20%, 
onverminderd de verkopen en aankopen 
die de landbouwer in deze periode heeft 
gedaan. Deze afname van de steun wordt 
berekend door een vergelijking te maken 
tussen enerzijds de waarde van alle 
bedrijfstoeslagrechten waarover een 
landbouwer op 31 december 2013 beschikt 
of, indien van toepassing, de steun die 
deze landbouwer ontvangt uit hoofde van 
de 2013-campagne in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, en 
anderzijds de waarde van de 
betalingsrechten die aan dezelfde 
landbouwer zijn toegekend op 31 
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december 2020, waaraan een bedrag
wordt toegevoegd dat berekend wordt 
overeenkomstig titel III, hoofdstuk 2, 
ongeacht of de landbouwer al dan niet de 
subsidiabiliteitscriteria in acht neemt.

Or. fr

Amendement 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 
23, lid 1.

2. De lidstaten bepalen op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
de waarde per eenheid van de 
betalingsrechten. Zij kunnen met name de 
waarde van de eerste toegekende 
betalingsrechten verhogen of voor de 
waarde van de betalingsrechten 
onderscheid maken tussen bouwland, 
blijvend grasland en blijvende teelten.

De lidstaten kunnen besluiten dat de 
vermindering van de steun die een 
landbouwer ontvangt een bepaalde hoogte 
niet overschrijdt, die is vastgesteld op ten 
minste 20%, voor de komende periode, 
onverminderd de verkopen en aankopen 
die de landbouwer in deze periode heeft 
gedaan. Deze afname van de steun wordt 
berekend door een vergelijking te maken 
tussen enerzijds de waarde van alle 
bedrijfstoeslagrechten waarover een 
landbouwer op 31 december 2013 beschikt 
of, indien van toepassing, de steun die 
deze landbouwer ontvangt uit hoofde van 
de 2013-campagne in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, en 
anderzijds de waarde van de 
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betalingsrechten die aan dezelfde 
landbouwer zijn toegekend op 31 
december 2020, waaraan een bedrag
wordt toegevoegd dat berekend wordt 
overeenkomstig titel III, hoofdstuk 2, 
ongeacht of de landbouwer al dan niet de 
subsidiabiliteitscriteria in acht neemt.

Or. fr

Amendement 1058
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 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 20% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. it

Amendement 1059
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
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nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 20% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. lv

Amendement 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 20% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. es

Amendement 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast, 
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 30% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

Or. it

Amendement 1062
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij 
Verordening (EG) nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast,
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten kunnen de berekening van
de waarde per eenheid van de 
betalingsrechten zoals voorgeschreven in 
lid 1, beperken tot een bedrag van ten 
minste 40% van het nationale of regionale 
maximum dat op grond van artikel 19 of 
artikel 20 is vastgesteld, zulks na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1.

Or. en

Amendement 1063
Csaba Sándor Tabajdi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij 
Verordening (EG) nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast,
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten kunnen de berekening van 
de waarde per eenheid van de 
betalingsrechten zoals voorgeschreven in 
lid 1, beperken tot een bedrag van ten 
minste 40% van het nationale of regionale 
maximum dat op grond van artikel 19 of 
artikel 20 is vastgesteld, zulks na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1.

Or. en

Amendement 1064
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten die de bij 
Verordening (EG) nr. 73/2009 ingestelde 
bedrijfstoeslagregeling hebben toegepast,
kunnen de berekening van de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten zoals 
voorgeschreven in lid 1, beperken tot een 
bedrag van ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 23, 
lid 1.

2. De lidstaten kunnen de berekening van 
de waarde per eenheid van de 
betalingsrechten zoals voorgeschreven in 
lid 1, beperken tot een bedrag van ten 
minste 40% van het nationale of regionale 
maximum dat op grond van artikel 19 of 
artikel 20 is vastgesteld, zulks na 
toepassing van de lineaire verlaging als 
bedoeld in artikel 23, lid 1.

Or. en
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Amendement 1065
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van lid 2 van dit 
artikel, kunnen de lidstaten of regio's die 
een permanent register hebben opgesteld 
van alle voor rechtstreekse betalingen in 
aanmerking komende grond die 
overeenkomstig artikel 74, lid 1 van 
Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
middels een aanvraag voor het jaar 2014 
als zodanig is aangegeven (hierna 
"subsidiabele hectares" genoemd), de 
waarde per eenheid van de 
betalingsrechten jaarlijks dusdanig 
verlagen dat de waarde van alle rechten in 
het in lid 5 van dit artikel bedoelde jaar 
teruggebracht wordt tot nul. Ingeval een 
dergelijke afwijking wordt toegepast, 
keren de lidstaten of regio's de 
landbouwers aanvullende betalingen uit 
naar rato van het totale aantal 
aangegeven subsidiabele hectares 
vermenigvuldigd met het overeenkomstig 
artikel 19 of 20 vastgestelde nationale of 
regionale maximum, na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 
23, lid 1, gedeeld door het aantal 
betalingsrechten in de lidstaat of regio.

Or. en

Amendement 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten die gebruikmaken van de 
in lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken 
het deel van het maximum dat na de 
toepassing van het bepaalde in dat lid 
resteert, om de waarde van de 
betalingsrechten te verhogen wanneer de 
overeenkomstig lid 2 berekende totale 
waarde van de betalingsrechten waarover 
een landbouwer in het kader van de 
basisbetalingsregeling beschikt, lager is 
dan de totale waarde van de 
toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarover de landbouwer 
op 31 december 2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.
Daartoe wordt de nationale of regionale 
waarde per eenheid van elk betalingsrecht 
van de betrokken landbouwer verhoogd 
met een percentage van het verschil 
tussen de overeenkomstig lid 2 berekende 
totale waarde van de betalingsrechten in 
het kader van de basisbetalingsregeling en 
de totale waarde van de toeslagrechten, 
inclusief de bijzondere toeslagrechten, 
waarover de landbouwer op 31 december 
2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.

Schrappen

Bij de berekening van de verhoging mag 
een lidstaat ook rekening houden met de 
steun die uit hoofde van artikel 52, artikel 
53, lid 1, en artikel 68, lid 1, onder b), van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 voor 
kalenderjaar 2013 is verleend, mits de 
lidstaat heeft besloten om de vrijwillige 
gekoppelde steun uit hoofde van titel IV 
van deze verordening niet toe te passen op 
de desbetreffende sectoren.
Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt een landbouwer geacht op 
31 december 2013 over toeslagrechten te 
beschikken wanneer uiterlijk op die 
datum toeslagrechten aan hem waren 
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toegewezen of definitief aan hem waren 
overgedragen.

Or. en

Amendement 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten die gebruikmaken van de 
in lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken 
het deel van het maximum dat na de 
toepassing van het bepaalde in dat lid 
resteert, om de waarde van de 
betalingsrechten te verhogen wanneer de 
overeenkomstig lid 2 berekende totale 
waarde van de betalingsrechten waarover 
een landbouwer in het kader van de 
basisbetalingsregeling beschikt, lager is 
dan de totale waarde van de 
toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarover de landbouwer 
op 31 december 2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.
Daartoe wordt de nationale of regionale 
waarde per eenheid van elk betalingsrecht 
van de betrokken landbouwer verhoogd 
met een percentage van het verschil 
tussen de overeenkomstig lid 2 berekende 
totale waarde van de betalingsrechten in 
het kader van de basisbetalingsregeling en 
de totale waarde van de toeslagrechten, 
inclusief de bijzondere toeslagrechten, 
waarover de landbouwer op 31 december 
2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.

Schrappen

Bij de berekening van de verhoging mag 
een lidstaat ook rekening houden met de 
steun die uit hoofde van artikel 52, artikel 
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53, lid 1, en artikel 68, lid 1, onder b), van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 voor 
kalenderjaar 2013 is verleend, mits de 
lidstaat heeft besloten om de vrijwillige 
gekoppelde steun uit hoofde van titel IV 
van deze verordening niet toe te passen op 
de desbetreffende sectoren.
Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt een landbouwer geacht op 
31 december 2013 over toeslagrechten te 
beschikken wanneer uiterlijk op die 
datum toeslagrechten aan hem waren 
toegewezen of definitief aan hem waren 
overgedragen.

Or. en

Amendement 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten die gebruikmaken van de 
in lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken 
het deel van het maximum dat na de 
toepassing van het bepaalde in dat lid 
resteert, om de waarde van de 
betalingsrechten te verhogen wanneer de 
overeenkomstig lid 2 berekende totale 
waarde van de betalingsrechten waarover 
een landbouwer in het kader van de 
basisbetalingsregeling beschikt, lager is 
dan de totale waarde van de 
toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarover de landbouwer 
op 31 december 2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.
Daartoe wordt de nationale of regionale 
waarde per eenheid van elk betalingsrecht 
van de betrokken landbouwer verhoogd 
met een percentage van het verschil 

Schrappen
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tussen de overeenkomstig lid 2 berekende 
totale waarde van de betalingsrechten in 
het kader van de basisbetalingsregeling en 
de totale waarde van de toeslagrechten, 
inclusief de bijzondere toeslagrechten, 
waarover de landbouwer op 31 december 
2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.

Or. en

Amendement 1069
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten die gebruikmaken van de in 
lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken het 
deel van het maximum dat na de toepassing 
van het bepaalde in dat lid resteert, om de 
waarde van de betalingsrechten te 
verhogen wanneer de overeenkomstig lid 2 
berekende totale waarde van de 
betalingsrechten waarover een landbouwer 
in het kader van de basisbetalingsregeling 
beschikt, lager is dan de totale waarde van 
de toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarover de landbouwer op 
31 december 2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.
Daartoe wordt de nationale of regionale 
waarde per eenheid van elk betalingsrecht 
van de betrokken landbouwer verhoogd 
met een percentage van het verschil tussen 
de overeenkomstig lid 2 berekende totale 
waarde van de betalingsrechten in het 
kader van de basisbetalingsregeling en de 
totale waarde van de toeslagrechten, 
inclusief de bijzondere toeslagrechten, 
waarover de landbouwer op 31 december 
2013 in het kader van de 

3. De lidstaten die gebruikmaken van de in 
lid 2 geboden mogelijkheid, kunnen 
gebruikmaken van het deel van het 
maximum dat na de toepassing van het 
bepaalde in dat lid resteert, om de waarde 
van de betalingsrechten te verhogen 
wanneer de overeenkomstig lid 2 
berekende totale waarde van de 
betalingsrechten waarover een landbouwer 
in het kader van de basisbetalingsregeling 
beschikt, lager is dan de totale waarde van 
de toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarover de landbouwer op 
31 december 2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.
Daartoe kan de nationale of regionale 
waarde per eenheid van elk betalingsrecht 
van de betrokken landbouwer worden
verhoogd met een percentage van het 
verschil tussen de overeenkomstig lid 2 
berekende totale waarde van de 
betalingsrechten in het kader van de 
basisbetalingsregeling en de totale waarde 
van de toeslagrechten, inclusief de 
bijzondere toeslagrechten, waarover de 
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bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.

landbouwer op 31 december 2013 in het 
kader van de bedrijfstoeslagregeling 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 73/2009 beschikte.

Or. en

Motivering

De steun per hectare dient ook in de toekomst te worden vastgesteld door de lidstaten zelf, 
waardoor rekening kan worden gehouden met de verschillen tussen de uiteenlopende soorten 
landbouwactiviteiten.

Amendement 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten die gebruikmaken van de in 
lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken het 
deel van het maximum dat na de toepassing 
van het bepaalde in dat lid resteert, om de 
waarde van de betalingsrechten te 
verhogen wanneer de overeenkomstig lid 2 
berekende totale waarde van de 
betalingsrechten waarover een landbouwer 
in het kader van de basisbetalingsregeling 
beschikt, lager is dan de totale waarde van 
de toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarover de landbouwer 
op 31 december 2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.
Daartoe wordt de nationale of regionale 
waarde per eenheid van elk betalingsrecht 
van de betrokken landbouwer verhoogd 
met een percentage van het verschil tussen 
de overeenkomstig lid 2 berekende totale 
waarde van de betalingsrechten in het 
kader van de basisbetalingsregeling en de 

3. De lidstaten die gebruikmaken van de in 
lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken het 
deel van het maximum dat na de toepassing 
van het bepaalde in dat lid resteert, om de 
waarde van de betalingsrechten te 
verhogen wanneer de overeenkomstig lid 2 
berekende totale waarde van de 
betalingsrechten waarover een landbouwer 
in het kader van de basisbetalingsregeling 
beschikt, lager is dan de totale waarde van 
de toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, die de landbouwer in 2013 
in het kader van de bedrijfstoeslagregeling 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
73/2009 geactiveerd heeft. Daartoe wordt 
de nationale of regionale waarde per 
eenheid van elk betalingsrecht van de 
betrokken landbouwer verhoogd met een 
percentage van het verschil tussen de 
overeenkomstig lid 2 berekende totale 
waarde van de betalingsrechten in het 
kader van de basisbetalingsregeling en de 
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totale waarde van de toeslagrechten, 
inclusief de bijzondere toeslagrechten, 
waarover de landbouwer op 31 december
2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.

totale waarde van de toeslagrechten, 
inclusief de bijzondere toeslagrechten, die
de landbouwer in 2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 geactiveerd 
heeft.

Or. it

Amendement 1071
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten die gebruikmaken van de in 
lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken het 
deel van het maximum dat na de toepassing 
van het bepaalde in dat lid resteert, om de 
waarde van de betalingsrechten te 
verhogen wanneer de overeenkomstig lid 2 
berekende totale waarde van de 
betalingsrechten waarover een landbouwer 
in het kader van de basisbetalingsregeling 
beschikt, lager is dan de totale waarde van 
de toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarover de landbouwer 
op 31 december 2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.
Daartoe wordt de nationale of regionale 
waarde per eenheid van elk betalingsrecht 
van de betrokken landbouwer verhoogd 
met een percentage van het verschil tussen 
de overeenkomstig lid 2 berekende totale 
waarde van de betalingsrechten in het 
kader van de basisbetalingsregeling en de 
totale waarde van de toeslagrechten, 
inclusief de bijzondere toeslagrechten, 
waarover de landbouwer op 31 december
2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.

3. De lidstaten die gebruikmaken van de in 
lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken het 
deel van het maximum dat na de toepassing 
van het bepaalde in dat lid resteert, om de 
waarde van de betalingsrechten te 
verhogen wanneer de overeenkomstig lid 2 
berekende totale waarde van de 
betalingsrechten waarover een landbouwer 
in het kader van de basisbetalingsregeling 
beschikt, lager is dan de totale waarde van 
de toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarvoor de landbouwer 
activering in 2013 heeft aangevraagd in 
het kader van de bedrijfstoeslagregeling 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 73/2009. Daartoe wordt de nationale of 
regionale waarde per eenheid van elk 
betalingsrecht van de betrokken 
landbouwer verhoogd met een percentage 
van het verschil tussen de overeenkomstig 
lid 2 berekende totale waarde van de 
betalingsrechten in het kader van de 
basisbetalingsregeling en de totale waarde 
van de toeslagrechten, inclusief de 
bijzondere toeslagrechten, die de 
landbouwer heeft geactiveerd in 2013 in 
het kader van de bedrijfstoeslagregeling 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
73/2009.
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Or. fr

Toelichting

De convergentie moet worden doorgetrokken naar de landbouwer die de rechten in 2013 
heeft geactiveerd. Er kan een verschil bestaan tussen de landbouwer die de rechten in 2013 
heeft geactiveerd en de landbouwbedrijven die op 31 december 2013 over de rechten 
beschikken.

Amendement 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten die gebruikmaken van de in 
lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken het 
deel van het maximum dat na de toepassing 
van het bepaalde in dat lid resteert, om de 
waarde van de betalingsrechten te 
verhogen wanneer de overeenkomstig lid 2 
berekende totale waarde van de 
betalingsrechten waarover een landbouwer 
in het kader van de basisbetalingsregeling 
beschikt, lager is dan de totale waarde van 
de toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarover de landbouwer op 
31 december 2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.
Daartoe wordt de nationale of regionale 
waarde per eenheid van elk betalingsrecht 
van de betrokken landbouwer verhoogd 
met een percentage van het verschil tussen 
de overeenkomstig lid 2 berekende totale 
waarde van de betalingsrechten in het 
kader van de basisbetalingsregeling en de 
totale waarde van de toeslagrechten, 
inclusief de bijzondere toeslagrechten, 
waarover de landbouwer op 31 december 
2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.

3. De lidstaten die gebruikmaken van de in 
lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken het 
deel van het maximum dat na de toepassing 
van het bepaalde in dat lid resteert, om de 
waarde van de betalingsrechten te 
verhogen wanneer de overeenkomstig lid 2 
berekende totale waarde van de 
betalingsrechten waarover een landbouwer 
in het kader van de basisbetalingsregeling 
beschikt, lager is dan de totale waarde van
de toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarover de landbouwer op 
31 december 2013 in het kader van de 
huidige bedrijfstoeslagregeling 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 73/2009 beschikte. Daartoe wordt de 
nationale of regionale waarde per eenheid 
van elk betalingsrecht van de betrokken 
landbouwer verhoogd met een percentage 
van het verschil tussen de overeenkomstig 
lid 2 berekende totale waarde van de 
betalingsrechten in het kader van de 
nieuwe bedrijfstoeslagregeling en de totale 
waarde van de toeslagrechten, inclusief de 
bijzondere toeslagrechten, waarover de 
landbouwer op 31 december 2013 in het 
kader van de bedrijfstoeslagregeling 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 73/2009 beschikte.
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Or. en

Amendement 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten die gebruikmaken van de in 
lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken het 
deel van het maximum dat na de toepassing 
van het bepaalde in dat lid resteert, om de 
waarde van de betalingsrechten te 
verhogen wanneer de overeenkomstig lid 2 
berekende totale waarde van de 
betalingsrechten waarover een landbouwer 
in het kader van de basisbetalingsregeling 
beschikt, lager is dan de totale waarde van 
de toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarover de landbouwer op 
31 december 2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.
Daartoe wordt de nationale of regionale 
waarde per eenheid van elk betalingsrecht 
van de betrokken landbouwer verhoogd 
met een percentage van het verschil tussen 
de overeenkomstig lid 2 berekende totale 
waarde van de betalingsrechten in het 
kader van de basisbetalingsregeling en de 
totale waarde van de toeslagrechten, 
inclusief de bijzondere toeslagrechten, 
waarover de landbouwer op 31 december 
2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.

3. De lidstaten die gebruikmaken van de in 
lid 2 geboden mogelijkheid, gebruiken het 
deel van het maximum dat na de toepassing 
van het bepaalde in dat lid resteert, om de 
waarde van de betalingsrechten te 
verhogen wanneer de overeenkomstig lid 2 
berekende totale waarde van de 
betalingsrechten waarover een landbouwer 
in het kader van de basisbetalingsregeling 
beschikt, lager is dan de totale waarde van 
de toeslagrechten, inclusief de bijzondere 
toeslagrechten, waarover de landbouwer op 
31 december 2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.
Daartoe wordt de nationale of regionale 
waarde per eenheid van elk betalingsrecht 
van de betrokken landbouwer verhoogd 
met een percentage van het verschil tussen 
de overeenkomstig lid 2 berekende totale 
waarde van de betalingsrechten in het 
kader van de basisbetalingsregeling en de 
totale waarde van de toeslagrechten, 
inclusief de bijzondere toeslagrechten, 
waarover de landbouwer op 31 december 
2013 in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 beschikte.
Dit dient ook te gelden voor kleine 
landbouwers, aangezien zij 
milieuvoordelen creëren.

Or. ro
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Amendement 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten besluiten, in voorkomend 
geval op regionaal niveau, over de 
jaarlijkse wijzigingen die in de rechten 
zullen worden aangebracht.

Or. en

Amendement 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten besluiten, in voorkomend 
geval op regionaal niveau, over de 
jaarlijkse wijzigingen die in de rechten 
zullen worden aangebracht.

Or. en

Amendement 1076
Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
de drempels van de nationale maxima 
waarvan sprake in artikel 33, lid 1, 
verhogen om voorrang te geven aan 
bepaalde begunstigden op nationaal 
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niveau, die onder de definitie van actieve 
landbouwer vallen. Dat besluit wordt voor 
1 augustus 2013 ter kennis van de 
Commissie gebracht.

Or. it

Amendement 1077
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de verhoging mag 
een lidstaat ook rekening houden met de 
steun die uit hoofde van artikel 52, artikel 
53, lid 1, en artikel 68, lid 1, onder b), van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 voor 
kalenderjaar 2013 is verleend, mits de 
lidstaat heeft besloten om de vrijwillige 
gekoppelde steun uit hoofde van titel IV 
van deze verordening niet toe te passen op 
de desbetreffende sectoren.

Schrappen

Or. en

Amendement 1078
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de verhoging mag 
een lidstaat ook rekening houden met de 
steun die uit hoofde van artikel 52, artikel 
53, lid 1, en artikel 68, lid 1, onder b), van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 voor 
kalenderjaar 2013 is verleend, mits de 
lidstaat heeft besloten om de vrijwillige 
gekoppelde steun uit hoofde van titel IV 

Bij de berekening van de verhoging mag 
een lidstaat ook rekening houden met de 
steun die uit hoofde van artikel 52, artikel 
53, lid 1, artikel 68, lid 1, onder b) en in 
kalenderjaar 2010 overeenkomstig artikel 
132, van Verordening (EG) nr. 73/2009 
voor kalenderjaar 2013 is verleend, mits de 
lidstaat heeft besloten om de vrijwillige 
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van deze verordening niet toe te passen op 
de desbetreffende sectoren.

gekoppelde steun uit hoofde van titel IV 
van deze verordening niet toe te passen op 
de desbetreffende sectoren.

Or. en

Amendement 1079
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de verhoging mag 
een lidstaat ook rekening houden met de 
steun die uit hoofde van artikel 52, artikel 
53, lid 1, en artikel 68, lid 1, onder b), van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 voor 
kalenderjaar 2013 is verleend, mits de 
lidstaat heeft besloten om de vrijwillige 
gekoppelde steun uit hoofde van titel IV 
van deze verordening niet toe te passen op 
de desbetreffende sectoren.

Bij de berekening van de verhoging mag 
een lidstaat ook rekening houden met de 
steun die uit hoofde van artikel 52, artikel 
53, lid 1, artikel 68, lid 1, onder b) en in 
kalenderjaar 2010 overeenkomstig artikel 
132, van Verordening (EG) nr. 73/2009 
voor kalenderjaar 2013 is verleend, mits de 
lidstaat heeft besloten om de vrijwillige 
gekoppelde steun uit hoofde van titel IV 
van deze verordening niet toe te passen op 
de desbetreffende sectoren.

Or. en

Amendement 1080
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt een landbouwer geacht op 
31 december 2013 over toeslagrechten te 
beschikken wanneer uiterlijk op die 
datum toeslagrechten aan hem waren 
toegewezen of definitief aan hem waren 
overgedragen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die bij de berekening van de 
in lid 3 bedoelde verhoging gebruik 
hebben gemaakt van de regeling inzake 
een enkele areaalbetaling, kunnen voor 
doeleinden van berekening van de waarde 
van de rechten mede rekening houden 
met de totale waarde van de regeling 
inzake een enkele areaalbetaling, met 
afzonderlijke betalingen (2011) of (2012) 
of (2013), met de specifieke steun 
overeenkomstig artikel 68, lid 1, onder b, 
en 68, lid 1, onder c, die zij in (2012) of 
(2013) aan hun landbouwers hebben 
toegekend of met aanvullende nationale 
rechtstreekse betalingen (2010) of (2013), 
of kunnen andere eenheidsbedragen 
vaststellen voor de betalingsrechten voor 
hectares bouwland, grasland en extensief 
grasland.

Or. en

Amendement 1082
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die bij de berekening van de 
in lid 3 bedoelde verhoging gebruik 
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hebben gemaakt van de regeling inzake 
een enkele areaalbetaling, kunnen voor 
doeleinden van berekening van de waarde 
van de rechten mede rekening houden 
met de totale waarde van de regeling 
inzake een enkele areaalbetaling, met 
afzonderlijke betalingen (2011) of (2012) 
of (2013), met de specifieke steun 
overeenkomstig artikel 68, lid 1, onder b, 
en 68, lid 1, onder c, die zij in (2012) of 
(2013) aan hun landbouwers hebben 
toegekend en tot slot met aanvullende 
nationale rechtstreekse betalingen (2010) 
of (2013), of kunnen andere 
eenheidsbedragen vaststellen voor de 
betalingsrechten voor hectares bouwland, 
grasland en extensief grasland.

Or. en

Amendement 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die bij de berekening van de 
in lid 3 bedoelde verhoging gebruik 
hebben gemaakt van de regeling inzake 
een enkele areaalbetaling, kunnen voor 
doeleinden van berekening van de waarde 
van de rechten mede rekening houden 
met de totale waarde van de regeling 
inzake een enkele areaalbetaling, met 
afzonderlijke betalingen, met de specifieke 
steun overeenkomstig artikel 68, lid 1, 
onder c, die zij aan hun landbouwers 
hebben toegekend en tot slot met 
aanvullende nationale rechtstreekse 
betalingen (2010) of (2013).

Or. en
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Amendement 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten die gebruik hebben 
gemaakt van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling en die gebruik 
maken van de in lid 2 geboden 
mogelijkheid, maken gebruik van het na 
toepassing van dat lid overblijvende deel 
van het maximum om op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
de waarde te berekenen van de 
betalingsrechten die toegekend zijn aan 
landbouwers die in 2012 de aanvullende 
nationale rechtstreekse of afzonderlijke 
betalingen ontvingen.

Or. en

Motivering

Lidstaten die gebruikmaken van de regeling inzake een enkele areaalbetaling dienen net als 
de lidstaten met de oude bedrijfstoeslagregeling de mogelijkheid te hebben om de waarde van 
de betalingen van landbouwer tot landbouwer aan te passen aan de omstandigheden.

Amendement 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In tegenstelling tot artikel 22, lid 3, 
kunnen de lidstaten besluiten om de in dat 
artikel bedoelde berekening aan te passen 
zonder rekening te houden met de 
speciale rechten van de landbouwer per 
31 december 2013. De lidstaten die een 
beroep doen op het huidig artikel 22, lid 3 
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bis, mogen tevens de waarde per eenheid 
van de betalingsrechten van landbouwers 
die in 2013 speciale rechten hebben 
geactiveerd, verhogen. Deze verhoging 
bedraagt niet meer dan het bedrag dat 
overeenstemt met de basisbetaling die de 
landbouwer heeft ontvangen op basis van 
de bijzondere betalingsrechten in 2013.
De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
inzake het bedrag van het beschikbare 
maximum na toepassing van artikel 22, 
lid 2 ingeval een lidstaat zowel artikel 22, 
lid 3, als artikel 22, lid 3 bis, toepast, 
inzake het bedrag van de verhoging van 
de waarde per eenheid van de 
betalingsrechten, inzake overdrachten en 
inzake de vereiste minimumactiviteiten die 
de landbouwer moet vervullen om in 
aanmerking te komen voor de verhoogde 
waarde van de betalingsrechten 
overeenkomstig dit artikel 22, lid 3 bis.
Artikel 22, lid 5, en 22, lid 6, zijn mutatis 
mutandis van toepassing op artikel 22, lid 
3 bis.

Or. en

Amendement 1086
Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) kan afhankelijk van het 
grondgebruik verschillen;

Or. sl

Amendement 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten die overeenkomstig 
artikel 18, lid 1 en artikel 18, lid 2 
besluiten hun bestaande betalingsrechten 
te handhaven, kunnen besluiten de 
waarde van de betalingsrechten van de 
landbouwer te berekenen als een 
uniforme waarde per betalingsrecht of 
door middel van een wijziging van de 
waarde van de bestaande 
betalingsrechten.

Or. en

Motivering

De lidstaten die een regionaal model hanteren en hun huidige betalingsrechten willen 
handhaven, dienen eveneens de mogelijkheid te hebben om overeenkomstig hun eerdere 
besluiten over te stappen op de forfaitaire waarde.

Amendement 1088
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. De niveaus van de rechtstreekse 
steunbedragen per hectare in een lidstaat
dienen geleidelijk te convergeren en 
daarbij dient gebruik te worden gemaakt 
van hetzelfde mechanisme als gebruikt 
wordt om convergentie tussen de lidstaten 
tot stand te brengen.

Or. en

Motivering

Dit om ervoor te zorgen dat landbouwers meer tijd krijgen om zich aan te passen.
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Amendement 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
kunnen vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid hebben.

Or. en

Amendement 1090
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
kunnen vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid hebben.

Or. en

Motivering

De steun per hectare dient ook in de toekomst te worden vastgesteld door de lidstaten zelf, 
waardoor rekening kan worden gehouden met de verschillen tussen de uiteenlopende soorten 
landbouwactiviteiten.

Amendement 1091
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
worden met ingang van een door de 
lidstaat vast te stellen aanvraagjaar 
bijgesteld in de richting van een meer 
uniforme waarde per eenheid; daarbij 
wordt naar behoren rekening gehouden 
met de gevolgen in de lidstaat in kwestie 
en met de noodzaak om extreme 
ontwrichting van de 
landbouwproductiecapaciteit van die 
lidstaat te voorkomen.

Or. en

Amendement 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2021:

a) een uniforme waarde per eenheid 
overeenkomstig artikel 22, lid 1
b) een waarde per eenheid die maximaal 
50% afwijkt van de gemiddelde waarde 
per eenheid.

Or. en

Amendement 1093
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle toeslagrechten in een lidstaat of, bij 
toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf het aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle toeslagrechten in een lidstaat of, bij 
toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf het aanvraagjaar 2021 ofwel 
een uniforme waarde per eenheid volgens 
artikel 22, lid 1, ofwel een waarde die met 
een bepaald percentage verschilt van de 
gemiddelde waarde volgens artikel 22, lid 
1.

Or. fr

Toelichting

De lidstaten moeten de nodige speelruimte krijgen om te bepalen hoe snel de hervorming 
wordt doorgevoerd en waar deze eindigt. Op de rechtstreekse betalingen moet de methode 
worden toegepast die gebruikt wordt voor de convergentie tussen de lidstaten.

Amendement 1094
Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2021 een 
uniforme waarde per eenheid.
Onverminderd het voorgaande lid hebben 
ingeval van toepassing van artikel 22, lid 
1, alinea 2 alle betalingsrechten in een 
lidstaat of regio een uniforme waarde per 
eenheid voor bouwland, grasland en 
blijvend weiland.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten verschillende betalingen per hectare akkerland en blijvend grasland 
kunnen blijven uitkeren, zoals dat geval is in artikel 49 van Verordening (EG) nr. 73/2009 van 
de Raad.
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Amendement 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
zouden vanaf aanvraagjaar 2021 een 
uniforme waarde per eenheid moeten 
hebben.

Or. en

Amendement 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2021 een 
uniforme waarde per eenheid.

Or. en

Motivering

Om de overgang naar het regionaal model succesvol te laten verlopen, dienen de 
landbouwers onder meer genoeg tijd te krijgen om hun bedrijfsmodel en activiteiten aan te 
passen aan de nieuwe situatie ten aanzien van hun betalingsrechten, met name in gevallen 
waar een belangrijke herverdeling plaats vindt dwars door de sectoren en productiemodellen 
heen. De ervaringen van de lidstaten waar deze overgang reeds heeft plaatsgevonden, leren 
dat de door de Commissie voorgestelde periode van vijf jaar niet volstaat.

Amendement 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. De betalingsrechten moeten vanaf 
aanvraagjaar 2022 door de lidstaten 
worden geconvergeerd.

Or. it

Amendement 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk vanaf aanvraagjaar 2019 
hebben alle betalingsrechten in een lidstaat 
of, bij toepassing van artikel 20, in een 
regio een uniforme waarde per eenheid.

5. Uiterlijk vanaf aanvraagjaar 2023
benadert de waarde van alle 
betalingsrechten in een lidstaat of, bij 
toepassing van artikel 20, in een regio, als 
minimum, tot 90% van de gemiddelde 
waarde van de rechten van die lidstaat of 
regio.

Or. es

Motivering

De interne convergentie tussen ontvangers van de steun moet beperkter en geleidelijker 
worden. Daarom is het wenselijk dat de termijn wordt verruimd zodat de lidstaten of regio's 
in 2019 geen vast tarief op regio- of lidstaatniveau bereiken, maar dat ze minimaal op het 
objectief vastgestelde convergentieniveau uitkomen.

Amendement 1099
Diane Dodds
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben binnen tien jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening
een uniforme waarde per eenheid.

Or. en

Amendement 1100
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2024 een 
uniforme waarde per eenheid.

Or. bg

Amendement 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2024 een 
uniforme waarde per eenheid.

Or. en
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Motivering

Er dient een periode van 10 jaar te worden voorzien voor de overgang naar een uniforme 
waarde per eenheid.

Amendement 1102
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2024 een 
uniforme waarde per eenheid.

Or. en

Amendement 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2028 een 
uniforme waarde per eenheid.

Or. pt

Amendement 1104
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5



AM\907854NL.doc 97/175 PE492.793v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019: a) een 
uniforme waarde per eenheid, of b) een 
waarde die ten hoogste 40% onder de 
gemiddelde waarde per eenheid ligt; voor 
degenen wier rechten ongeveer 45% 
onder de gemiddelde waarde per eenheid 
liggen, dienen deze rechten geleidelijk 
aan te worden verhoog in de richting van 
de gemiddelde waarde per eenheid.

Or. en

Amendement 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
vanaf aanvraagjaar 2019:

a) hebben een uniforme waarde per 
eenheid;
of
b) mogen maximaal 40% afwijken van de 
gemiddelde waarde per eenheid.

Or. it

Amendement 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf het aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio:

a) hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid; of

b) mogen vanaf aanvraagjaar 2019 
maximaal 35% afwijken van de 
gemiddelde waarde per eenheid.

Or. fr

Amendement 1107
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019: a) een 
uniforme waarde per eenheid, of b) een 
waarde van maximaal 30% beneden de 
gemiddelde waarde per eenheid ligt.

Or. en

Amendement 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk vanaf aanvraagjaar 2019 
hebben alle betalingsrechten in een lidstaat 
of, bij toepassing van artikel 20, in een 

5. Uiterlijk vanaf aanvraagjaar 2019 
hebben alle betalingsrechten in een lidstaat 
of, bij toepassing van artikel 20, in een 
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regio een uniforme waarde per eenheid. regio ongeveer een uniforme waarde per 
eenheid, waarbij een verschil van 
tweederde ten opzichte van de gemiddelde 
waarde van de lidstaat of regio is 
toegestaan.

Or. es

Motivering

Amendement 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk vanaf aanvraagjaar 2019 
hebben alle betalingsrechten in een lidstaat 
of, bij toepassing van artikel 20, in een 
regio een uniforme waarde per eenheid.

5. Uiterlijk vanaf aanvraagjaar 2019 
benadert de waarde van alle 
betalingsrechten in een lidstaat of, bij 
toepassing van artikel 20, in een regio, als 
minimum, tot 25% van de gemiddelde 
waarde van de rechten van die lidstaat of 
regio.

Or. es

Motivering

De interne convergentie tussen ontvangers moet meer in verhouding staan tot het voorstel 
aangaande convergentie tussen de landen, oftewel moet beperkter en geleidelijker zijn. 
Daarom moet het lidstaten worden toegestaan dat ze in 2019 geen vast tarief op regio- of 
lidstaatniveau bereiken, maar dat ze minimaal op het "objectief" vastgestelde 
convergentieniveau uitkomen, dit alles met de benodigde flexibiliteit om de afgesproken 
elementen toe te passen.

Amendement 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5



PE492.793v01-00 100/175 AM\907854NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk vanaf aanvraagjaar 2019 
hebben alle betalingsrechten in een lidstaat 
of, bij toepassing van artikel 20, in een 
regio een uniforme waarde per eenheid.

5. Uiterlijk vanaf aanvraagjaar 2019
benadert de waarde van alle 
betalingsrechten in een lidstaat of, bij 
toepassing van artikel 20, in een regio, als 
minimum, tot een bepaald, door de 
lidstaat vast te stellen percentage, van de 
gemiddelde waarde van de rechten van die 
lidstaat of regio.

Or. es

Motivering

De interne convergentie tussen ontvangers moet beperkter en geleidelijker zijn. Daarom moet 
het lidstaten worden toegestaan dat ze in 2019 geen vast tarief op regio- of lidstaatniveau 
bereiken, maar dat ze minimaal op het "objectief" vastgestelde convergentieniveau uitkomen.

Amendement 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2019 een 
uniforme waarde per eenheid.

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben bij het einde van de financiële 
vooruitzichten en uiterlijk vanaf 
aanvraagjaar 2019 een uniforme waarde 
per eenheid.

Or. en

Amendement 1112
George Lyon, Phil Bennion

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de toepassing van de leden 2, 3 
en 5 kunnen de lidstaten maatregelen 
treffen om ervoor te zorgen dat, wanneer 
de betalingsrechten op het niveau van de 
bedrijven worden verlaagd, de rechten die 
aan het einde van de overgangsperiode 
worden geactiveerd ten hoogste 70% lager 
liggen dan de rechten die in 2014 worden 
geactiveerd.

Or. en

Motivering

Dit is een alternatief voor amendement 56 van de rapporteur. De toepassing van dit soort 
correctiemechanismen moet worden overgelaten aan de lidstaten en heeft tot doel excessieve 
herverdelingseffecten van de overgang naar het regionale model in uitsluitend extreme 
situaties, waarin de landbouwer 70% of meer van zijn betalingsrechten zou verliezen, te 
voorkomen.

Amendement 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de toepassing van de leden 2, 3 
en 5 treffen de lidstaten maatregelen om 
ervoor te zorgen dat, wanneer de 
betalingsrechten op het niveau van de 
bedrijven worden verlaagd, de rechten die 
in 2020 worden geactiveerd ten hoogste 
30% lager liggen dan de rechten die 
geactiveerd worden in 2013.

Or. en

Amendement 1114
Marian Harkin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de toepassing van de leden 2, 3 
en 5 kunnen de lidstaten maatregelen 
treffen om ervoor te zorgen dat, wanneer 
de betalingsrechten op het niveau van de 
bedrijven worden verlaagd, de rechten die 
in 2019 worden geactiveerd ten hoogste 
30% lager liggen dan de rechten die 
geactiveerd worden in 2013.

Or. en

Amendement 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 a. Bij de toepassing van de leden 2, 3 en 
5 kunnen de lidstaten maatregelen nemen 
om ervoor te zorgen dat, wanneer de 
economische bedragen die zijn 
voortgevloeid uit de betalingsrechten op 
het niveau van de bedrijven worden 
verlaagd, de economische bedragen in 
2019 ten hoogste 20% lager liggen dan die 
in 2014.

Or. es

Amendement 1116
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)



AM\907854NL.doc 103/175 PE492.793v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de toepassing van de leden 2, 3 
en 5 kunnen de lidstaten maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat, wanneer 
de betalingsrechten op het niveau van de 
bedrijven worden verlaagd, de rechten die 
op een met de lidstaat overeengekomen 
datum worden geactiveerd ten hoogste 
10% lager liggen dan de rechten per 31 
december 2013.

Or. en

Amendement 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Alle toeslagrechten in een lidstaat 
of, bij toepassing van artikel 20, in een 
regio hebben vanaf het aanvraagjaar 
2024 een uniforme waarde per eenheid.

Or. fr

Amendement 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten kunnen op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
een wegingssysteem voor de waarde per 
eenheid van betalingsrechten invoeren 
afhankelijk van de soorten productie, met 
name om rekening te houden met de 
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verschillen in het inkomen per hectare per 
soort productie.

Or. fr

Amendement 1119
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
brengen de lidstaten, met inachtneming 
van de algemene beginselen van het EU-
recht, de waarden van de betalingsrechten 
op nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar. Daartoe stellen zij uiterlijk op 
1 augustus 2013 de nodige maatregelen 
vast. Deze maatregelen bestaan onder 
meer in een jaarlijkse geleidelijke 
wijziging van de betalingsrechten op basis 
van objectieve en niet-discriminerende 
criteria.

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
kunnen de lidstaten, met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar brengen. Daartoe kunnen zij 
uiterlijk op 1 augustus 2013 de nodige 
maatregelen vaststellen. Deze maatregelen 
kunnen onder meer uit een jaarlijkse 
geleidelijke wijziging van de 
betalingsrechten bestaan op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria.

Or. en

Motivering

De steun per hectare dient ook in de toekomst te worden vastgesteld door de lidstaten zelf, 
waardoor rekening kan worden gehouden met de verschillen tussen de uiteenlopende soorten 
landbouwactiviteiten.

Amendement 1120
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
brengen de lidstaten, met inachtneming van 

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
brengen de lidstaten, met inachtneming van 



AM\907854NL.doc 105/175 PE492.793v01-00

NL

de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar. Daartoe stellen zij uiterlijk op 
1 augustus 2013 de nodige maatregelen 
vast. Deze maatregelen bestaan onder 
meer in een jaarlijkse geleidelijke 
wijziging van de betalingsrechten op basis 
van objectieve en niet-discriminerende 
criteria.

de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar. Daartoe stellen zij uiterlijk op 1 
augustus 2013 de nodige maatregelen vast. 
Indien er op 31 december 2013 geen 
rechten bestonden, of indien de waarde 
van rechten per 31 december 2013 lager is 
dan het nationale of regionale 
gemiddelden overeenkomstig artikel 22, 
lid 1, worden deze rechten verhoogd mits 
het maximum aantal van 100 ha niet 
overschrijdt en mits de totale beschikbare 
middelen die voortvloeien uit de 
verlagingen op betalingsrechten op 31 
december 2013 meer bedroegen dan het 
nationale of regionale gemiddelde 
overeenkomstig artikel 22, lid 1.

Or. en

Motivering

Convergentie in de richting van een uniforme waarde per eenheid in 2019 kan in sommige 
gevallen een veel te grote verstoring betekenen. De lidstaten dient dan ook voldoende 
flexibiliteit te worden geboden ten aanzien van het convergentietempo dat zij willen 
aanhouden, om de levensvatbaarheid van de meest productieve landbouwers in de lidstaat 
niet in gevaar brengen.

Amendement 1121
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
brengen de lidstaten, met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar. Daartoe stellen zij uiterlijk op 
1 augustus 2013 de nodige maatregelen 
vast. Deze maatregelen bestaan onder meer 
in een jaarlijkse geleidelijke wijziging van 

6. Bij de toepassing van de leden 2, 3 en 5
brengen de lidstaten, met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar, daarbij rekening houdend met het 
percentage volgens artikel 22, lid 5.
Daartoe stellen zij uiterlijk op 1 augustus 
2013 de nodige percentages en 
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de betalingsrechten op basis van objectieve 
en niet-discriminerende criteria.

maatregelen vast. Deze maatregelen 
bestaan onder meer in een jaarlijkse 
wijziging van de betalingsrechten. De 
percentages en stappen worden 
vastgesteld op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, waaronder de 
intensiteit van de arbeid.

Or. fr

Toelichting

De situatie verschilt aanzienlijk per lidstaat. De lidstaten moeten de speelruimte krijgen die 
nodig is om te bepalen hoe snel de hervorming wordt doorgevoerd en waar deze eindigt. Zij 
moeten bovendien de mogelijkheid hebben om het verlies van de landbouwers terug te 
dringen. Omdat de intensiteit van de arbeid van een landbouwbedrijf in dit opzicht een 
belangrijk aspect is, moet hier ook rekening mee worden gehouden bij het maken van deze 
keuzes.

Amendement 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
brengen de lidstaten, met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar. Daartoe stellen zij uiterlijk op 
1 augustus 2013 de nodige maatregelen 
vast. Deze maatregelen bestaan onder meer 
in een jaarlijkse geleidelijke wijziging van 
de betalingsrechten op basis van objectieve 
en niet-discriminerende criteria.

6. Bij de toepassing van de leden 2, 3 en 5 
brengen de lidstaten, met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar en houden daarbij in voorkomend 
geval rekening met het percentage 
overeenkomstig artikel 22, lid 5. Daartoe 
stellen zij uiterlijk op 1 augustus 2013 de 
nodige maatregelen vast. Deze maatregelen 
bestaan onder meer in een jaarlijkse 
geleidelijke wijziging van de 
betalingsrechten op basis van objectieve en 
niet-discriminerende criteria.

Or. en
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Amendement 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
brengen de lidstaten, met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar. Daartoe stellen de lidstaten uiterlijk 
op 1 augustus 2013 de nodige maatregelen 
vast, waaronder in ieder geval geleidelijke 
jaarlijkse wijzigingen van de 
betalingsrechten, overeenkomstig 
objectieve en niet-discriminerende criteria.

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
brengen de lidstaten, met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar. Daartoe stellen de lidstaten uiterlijk 
op 31 oktober 2013 de nodige maatregelen 
vast, waaronder in ieder geval geleidelijke 
jaarlijkse wijzigingen van de 
betalingsrechten, overeenkomstig 
objectieve en niet-discriminerende criteria.

Or. es

Motivering

Gezien de goedkeuringstermijnen die de Commissie voor verordeningen hanteert, zal het voor 
Spanje volstrekt onmogelijk blijken de Commissie voor 1 augustus 2013 te informeren over de 
getroffen maatregelen voor de toepassing van het nieuwe steunmodel. Voorgesteld wordt de te 
termijn verlengen tot 31 december 2013.

Amendement 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
brengen de lidstaten, met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar. Daartoe stellen de lidstaten uiterlijk 
op 1 augustus 2013 de nodige maatregelen 
vast, waaronder in ieder geval geleidelijke 

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
brengen de lidstaten, met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar. Daartoe stellen de lidstaten uiterlijk 
op 31 december 2013 de nodige 
maatregelen vast, waaronder in ieder geval 
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jaarlijkse wijzigingen van de 
betalingsrechten, overeenkomstig 
objectieve en niet-discriminerende criteria.

geleidelijke jaarlijkse wijzigingen van de 
betalingsrechten, overeenkomstig 
objectieve en niet-discriminerende criteria.

Or. es

Amendement 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
brengen de lidstaten, met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar. Daartoe stellen de lidstaten uiterlijk 
op 01.08.2013 de nodige maatregelen vast, 
waaronder in ieder geval geleidelijke 
jaarlijkse wijzigingen van de 
betalingsrechten, overeenkomstig 
objectieve en niet-discriminerende criteria.

6. Bij de toepassing van de leden 2 en 3 
brengen de lidstaten, met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht, 
de waarden van de betalingsrechten op 
nationaal of regionaal niveau dichter bij 
elkaar. Daartoe stellen de lidstaten uiterlijk 
op 31 december 2013 de nodige 
maatregelen vast, waaronder in ieder geval 
geleidelijke jaarlijkse wijzigingen van de 
betalingsrechten, overeenkomstig 
objectieve en niet-discriminerende criteria.

Or. es

Motivering

Met het oog op de data die voor de afwikkeling van dit initiatief zijn gesteld een onhaalbare 
termijn.

Amendement 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6 – alinea 1 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer er in een lidstaat rundvee-, 
schapen- of geitenhouderijen zijn met een 
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geringe territoriale basis voor exploitatie 
kan de lidstaat of regio steun aan die 
bedrijven toekennen middels de in titel IV 
bedoelde gekoppelde steun en zo de in 
artikel 20 genoemde objectieve en niet-
discriminerende criteria eerbiedigen. Dit 
kan voor de Commissie worden 
gerechtvaardigd om een toename van het 
percentage van het nationale maximum 
dat een lidstaat of regio kan besteden aan 
gekoppelde steun te garanderen, mits in 
overeenstemming met artikel

Or. es

Motivering

Wat betreft de rundvee-, schapen- en geitenhouderijen moeten we de Europese instellingen 
expliciet laten weten dat we van oordeel zijn dat het voorstel voor het nieuwe GLB 
voornamelijk de landbouw betreft en dat geen rekening is gehouden met de veehouderijsector 
die tot 2013 steun heeft gekregen. Deze sector is niet proportioneel en evenwichtig behandeld 
en er dient derhalve een alternatief te worden gezocht om ervoor te zorgen dat de sector niet 
wordt uitgesloten.

Amendement 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6 – alinea 2 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk 1 augustus 2016 mogen de 
lidstaten met het oog op de voortgang van 
het convergentieproces de getroffen 
maatregelen herzien, en deze herziening 
wordt van toepassing met ingang van 
1 januari 2017.

Or. es

Amendement 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6 – alinea 2 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk 1 augustus 2016 mogen de 
lidstaten met het oog op de voortgang van 
het convergentieproces de getroffen 
maatregelen herzien, en deze herziening 
wordt van toepassing met ingang van 
1 januari 2017.

Or. es

Motivering

Waarschijnlijk volgt een tussentijdse herziening van de aangenomen besluiten voor de 
convergentie met als doel het verwezenlijken van de geschikte aanpassingen.

Amendement 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6 – alinea 2 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk 1 augustus 2016 mogen de 
lidstaten met het oog op de voortgang van 
het convergentieproces de getroffen 
maatregelen herzien, en deze herziening 
wordt van toepassing met ingang van 
1 januari 2017.

Or. es

Motivering

Herziening om de resultaten te toetsen en correcties door te voeren om de voorgestelde 
doelen te bereiken.

Amendement 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Convergentie van de waarde van 
betalingsrechten tussen lidstaten

1. Tot aan het einde van de looptijd van 
het meerjarig financieel kader voor 2014-
2020 wordt een billijke verdeling van de 
rechtstreekse steun in de gehele Unie 
verzekerd, waardoor de volledige 
convergentie van de rechtstreekse steun 
voor het inkomen van landbouwers in de 
verschillende lidstaten gegarandeerd 
wordt.
2. Met het oog op de in lid 1 bedoelde 
convergentie dient de Commissie voor het 
einde van 2012 een voorstel in voor de 
wijze waarop en wanneer deze doelstelling 
verwezenlijkt dient te worden. Dit voorstel 
moet voorzien in tussenliggende 
convergentieniveaus voor betalingen per 
hectare, tot uiteindelijk de volledige 
convergentie is bereikt op de genoemde 
datum.
3. De in de leden 1 en 2 genoemde 
convergentie wordt evenredig 
gefinancierd door alle lidstaten waarvan 
de hoogte van de rechtstreekse betalingen 
hoger is dan het communautair 
gemiddelde.
4. De in lid 1 bedoelde convergentie heeft 
geen gevolgen voor de bestaande 
verschillen in de hoogte van het inkomen 
en de kosten voor de productiefactoren in 
de verschillende lidstaten. In het in lid 2 
bedoelde voorstel moet de Commissie 
rekening houden met deze verschillen.

Or. pt
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Amendement 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Regeling inzake een enkele areaalbetaling
1. In afwijking van Hoofdstuk 1, kunnen 
lidstaten die op 31 december de in Titel V 
van Verordening (EG) nr. 73/2009 
neergelegde regeling inzake een enkele
areaalbetaling toepassen, landbouwers 
overeenkomstig dit hoofdstuk steun 
toekennen.
2. De enkele areaalbetaling wordt 
jaarlijks toegekend. Zij wordt berekend 
door het jaarlijkse nationale maximum 
overeenkomstig artikel 28, onder b, te 
delen door het overeenkomstig artikel 28, 
onder d, vastgestelde landbouwareaal van 
elke betrokken lidstaat.
3. De desbetreffende lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op 1 augustus van het 
jaar van toepassing van een enkele 
areaalbetaling in kennis van hun 
voornemen om de toepassing van de 
regeling inzake een enkele areaalbetaling 
te beëindigen. Na beëindiging van de 
toepassing van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling, wordt 
gebruikgemaakt van de 
basisbetalingsregeling overeenkomstig de 
desbetreffende wet- en regelgeving van de 
Unie.

Or. en

Amendement 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
1. Lidstaten die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 het 
regionale model toepassen, kunnen op 
jaarbasis aan landbouwers een
compensatie toekennen voor het 
wegvallen van de 5 000 euro-regeling bij 
de modulatie. Bovendien kan dit bedrag 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen verder worden verhoogd.
2. Om dit extra bedrag overeenkomstig lid 
1 te financieren, kunnen de lidstaten tot 
en met 1 augustus (xx) besluiten tot 5% 
van het nationale maximum te gebruiken 
in overeenstemming met bijlage II. Het 
bedrag voor de stimulering van kleine 
ondernemingen (titel V) en het extra 
bedrag uit hoofde van dit artikel mogen in 
totaal de grens van 10% van het nationale 
maximum van de lidstaat niet 
overschrijden.

Or. de

Amendement 1133
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
1. In afwijking van artikel 22 kunnen de 
lidstaten de waarde van de 
betalingsrechten op nationaal en op 
regionaal niveau dusdanig laten 
convergeren dat de waarde per eenheid 
van de betalingsrechten gedeeltelijk, maar 
niet geheel, opschuift in de richting van 
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uniforme nationale of regionale waarden 
in het aanvraagjaar 2019. De gebruikte 
convergentiemethode dient op zijn minst 
ervoor te zorgen dat de betalingsrechten 
met een waarde van minder dan 90% van 
het gemiddelde worden aangepast door de 
kloof tussen het verschil tussen het 
aanvankelijk, in lid 3 vastgesteld niveau 
en dit niveau met een derde te 
verminderen. Deze convergentie wordt 
gefinancierd door verlaging van de 
betalingsrechten boven het nationale of 
regionale gemiddelde.
2. Bij de toepassing van lid 1 stelt de 
lidstaat, met inachtneming van de 
algemene beginselen van het EU-recht, 
vast welke stappen er voor 1 augustus 
2013 gezet moeten worden. Deze stappen 
omvatten onder meer jaarlijkse 
geleidelijke wijzigingen van de 
betalingsrechten aan de hand van 
objectieve en niet-discriminerende 
criteria.
De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen worden uiterlijk op de in die 
alinea genoemde datum aan de 
Commissie gemeld.
3. De lidstaten die lid 1 toepassen, 
berekenen de initiële totale waarde van de 
betalingsrechten voor een individuele 
landbouwer op basis van de waarde van 
alle betalingsrechten, met inbegrip van 
bijzondere rechten, die per 31 december 
2013 uit hoofde van de 
bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 in het bezit 
zijn van de landbouwer. De totale waarde 
van de aan een landbouwer toegekende 
betalingsrechten wordt verminderd met 
het procentuele verschil tussen het in 
Bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 
73/2009 uiteengezette nationale maximum 
en het nationale maximum krachtens 
artikel 19 of 20, na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 
23, lid 1. De waarde per eenheid van de 
rechten van de landbouwer wordt 
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berekend door de totale, krachtens dit 
artikel berekende waarde te delen door 
het aantal aan hem of haar 
overeenkomstig artikel 21, lid 2 
toegekende betalingsrechten.

Or. en

Motivering

Om de negatieve gevolgen van het voorstel tot convergentie tot een uniforme waarde tegen 
2019 te beperken, wordt een amendement voorgesteld waarmee een gedeeltelijke, en dus niet 
volledige convergentie kan worden bewerkstelligd. In lid 1 wordt de convergentiemethode 
uiteengezet. In lid 2 worden de verschillende stappen en het tijdspad uiteengezet. In lid 3 
wordt bepaald hoe de initiële vaststelling van de rechten in 2014 berekend moet worden en 
worden deze rechten verbonden aan de waarden aan het einde van 2013 en gecorrigeerd voor 
de verlaging van het jaarlijkse maximum en wijzigingen in het areaaloppervlakte.

Amendement 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
1. Niettegenstaande artikel 22 kunnen de 
lidstaten de waarden van de 
betalingsrechten op nationaal of 
regionaal niveau dichter bij elkaar 
brengen zodat de waarde per eenheid van 
de rechten met ingang van het jaar van 
aanvraag 2019 gedeeltelijk, maar niet 
geheel, opschuift naar een uniforme 
waarde op nationaal of regionaal niveau.
2. Bij de toepassing van het vorige lid 
stellen de lidstaten met inachtneming van 
de algemene beginselen van het EU-recht
de stappen vast die voor 1 augustus 2013 
moeten worden gevolgd. Hieronder vallen 
de jaarlijkse geleidelijke wijzigingen van 
de betalingsrechten in overeenstemming 
met objectieve en niet-discriminerende 
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criteria.
3. De lidstaten die lid 1 van het 
onderhavige artikel toepassen, berekenen 
de totale aanvankelijke waarde van de 
betalingsrechten op basis van de totale 
waarde van de betalingsrechten, met 
inbegrip van de speciale rechten die de 
landbouwer op 31 december 2013 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
73/2009 in de bedrijfstoeslagregeling 
opvoert. De totale waarde van de 
betalingsrechten die aan een landbouwer 
zijn toegewezen zullen evenredig met het 
verschil tussen het in bijlage VIII van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 
vastgestelde nationale plafond en het in 
artikel 19 of 20 vastgestelde nationale 
plafond worden verminderd, nadat de 
lineaire verlaging van artikel 23, lid 1, is 
toegepast. De waarde per eenheid van de 
rechten van elke boer wordt berekend 
door de overeenkomstig het onderhavige 
artikel vastgestelde totale waarde te delen 
door het aantal betalingsrechten dat 
eveneens overeenkomstig artikel 21, lid 2, 
is toegekend.

Or. es

Motivering

Wanneer in een lidstaat waar de landbouw in de zin van soorten productie zeer divers is, de 
historische referenties voortduren, kan de herverdeling van fondsen als gevolg van het nieuwe 
steunmodel, tussen ontvangers en sectoren, een groot effect hebben op de financiële 
levensvatbaarheid van de bedrijven. Wij zijn daarom van mening dat de convergentie tussen 
begunstigden geleidelijker en beperkter moet zijn.

Amendement 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
1. In afwijking van artikel 22 kunnen de 
lidstaten kiezen voor gedeeltelijke 
convergentie, met als doel om de waarde 
van de betalingsrechten geleidelijk aan te 
passen aan de op nationaal en regionaal 
niveau vastgestelde eenheidsbedragen, 
zoals gedefinieerd in artikel 22, lid 5.
2. De lidstaten die gebruikmaken van de 
in lid 1 geboden mogelijkheid, stellen 
overeenkomstig objectieve en niet-
discriminerende criteria een progressieve 
compensatie vast van de waarde van de 
verschillende betalingsrechten, inclusief 
de bijzondere betalingsrechten, waarover 
de landbouwer in 2013 beschikte, waarbij 
winsten en verliezen op basis van de 
waarde van de betalingsrechten worden 
verdeeld over de landbouwers die over die 
betalingsrechten beschikken.
3. De lidstaten die gebruikmaken van de 
in lid 1 geboden mogelijkheid, stellen een 
"nationaal plan voor de convergentie van 
basisbetalingsrechten" vast, waarin zij 
criteria vaststellen voor de jaarlijkse 
compensatie van de waarde van de 
rechten. In het nationale 
convergentieplan kan jaarlijks een 
maximum worden vastgesteld voor de 
betalingsrechten. De besparingen die 
daarbij worden geboekt, worden gebruikt 
om de convergentie van betalingsrechten 
met een waarde beneden het in artikel 22, 
lid 5, gedefinieerde eenheidsbedrag, te 
versnellen.
4. Het bedrag dat in het 
convergentieproces gebruikt wordt, 
bedraagt ten minste 40% van het 
nationale of regionale maximum dat op 
grond van artikel 19 of artikel 20 is 
vastgesteld, zulks na toepassing van de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 
23, lid 1.
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Or. it

Amendement 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 ter
Maximum voor de regeling inzake een 

enkele areaalbetaling
1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen het jaarlijkse 
nationale maximum voor de 
bedrijfstoeslagregeling vast door de 
jaarlijkse bedragen die overeenkomstig de 
artikelen 33, 35, 37 en 39 moeten worden 
vastgesteld, in mindering te brengen op 
het in bijlage II vermelde jaarlijkse 
nationale maximum. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
56, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
2. Het totale bedrag van alle betalingen 
krachtens de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling is voor elke lidstaat en voor 
elk jaar gelijk aan het desbetreffende 
nationale maximum dat de Commissie uit 
hoofde van lid 1 heeft vastgesteld.
3. Ingeval het door de Commissie uit 
hoofde van lid 1 vastgestelde maximum 
ten opzichte van het voorgaande jaar 
gewijzigd wordt, of indien de betalingen 
uit hoofde van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling in een gegeven jaar 
het door de Commissie overeenkomstig lid 
1 vastgestelde maximum overschrijden, 
verlaagt of verhoogt de lidstaat het in de 
lidstaat in kwestie toepasselijke nationale 
bedrag lineair om te voldoen aan lid 2.
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Or. en

Amendement 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 quater
Areaal krachtens de regeling inzake een 

enkele areaalbetaling
1. Het landbouwareaal van de lidstaat dat 
onder de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling valt, bestaat uit een deel 
van diens gebruikt landbouwareaal.
2. In dit hoofdstuk wordt onder "gebruikt 
landbouwareaal" verstaan: het totale 
areaal aan subsidiabele hectares zoals 
uiteengezet in artikel 25, lid 2 en lid 3.
3. Deze in lid 2 bedoelde subsidiabele 
hectares staan ter beschikking van de 
landbouwer op een door de lidstaat 
vastgestelde datum die echter niet na de in 
die lidstaat vastgestelde datum valt voor 
wijziging van de steunaanvraag als 
bedoeld in de artikel 73, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV), tenzij er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 quinquies
Interne convergentie

1. In afwijking van artikel 22 kunnen de 
lidstaten de waarde van de 
betalingsrechten op nationaal en 
regionaal niveau dusdanig laten 
convergeren dat de waarde per eenheid 
van de betalingsrechten gedeeltelijk, maar 
niet geheel, opschuift in de richting van 
uniforme nationale of regionale waarden 
per aanvraagjaar 2019. De gebruikte 
convergentiemethode dient op zijn minst 
ervoor te zorgen dat de betalingsrechten 
met een waarde van minder dan 90% van 
het gemiddelde worden aangepast door de 
kloof tussen het verschil tussen het 
aanvankelijk, in lid 3 vastgesteld niveau 
en dit niveau met een derde te 
verminderen. Deze convergentie wordt 
gefinancierd door verlaging van de 
betalingsrechten boven het nationale of 
regionale gemiddelde.
2. Bij de toepassing van lid 1, stelt de 
lidstaat, met inachtneming van de 
algemene beginselen van het EU-recht, 
vast welke stappen er voor 1 augustus 
2013 gezet moeten worden. Deze stappen 
omvatten onder meer jaarlijkse 
geleidelijke wijzigingen van de 
betalingsrechten aan de hand van 
objectieve en niet-discriminerende 
criteria.
De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen worden uiterlijk op de in die 
alinea genoemde datum aan de 
Commissie gemeld.
3. De lidstaten die lid 1 toepassen, 
berekenen de initiële totale waarde van de 
betalingsrechten voor een individuele 
landbouwer op basis van de waarde van 
alle betalingsrechten, met inbegrip van 
bijzondere rechten, die per 31 december 
2013 uit hoofde van de 
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bedrijfstoeslagregeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009 in het bezit 
zijn van de landbouwer. De totale waarde 
van de aan een landbouwer toegekende 
betalingsrechten wordt verminderd met 
het procentuele verschil tussen het in 
Bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 
73/2009 uiteengezette nationale maximum 
en het nationale maximum krachtens 
artikel 19 of 20, zulks na toepassing van 
de lineaire verlaging als bedoeld in artikel 
23, lid 1. De waarde per eenheid van de 
rechten van de landbouwer wordt 
berekend door de totale, krachtens dit 
artikel berekende waarde te delen door 
het aantal aan hem of haar 
overeenkomstig artikel 21, lid 2 
toegekende betalingsrechten.

Or. en

Amendement 1139
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 3%, 
tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

1. Elke lidstaat kan op nationaal of 
regionaal niveau een nationale reserve 
vormen. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 3%, 
tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

Or. en
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Amendement 1140
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 3%, 
tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

1. Elke lidstaat kan op nationaal of 
regionaal niveau een nationale reserve 
vormen. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 3%, 
tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

Or. en

Amendement 1141
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 
3%, tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe kunnen de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling overgaan tot een 
lineaire procentuele verlaging van het 
maximum van de basisbetalingsregeling op 
nationaal niveau om de nationale reserve te 
vormen. De lidstaten hebben de 
mogelijkheid om indien gemotiveerd een 
alternatief mechanisme voor lineaire 
verlaging toe te passen.

Or. en
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Amendement 1142
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen betalingsrechten van 
de nationale reserve vast op basis van 
objectieve criteria en op zodanige wijze dat 
een gelijke behandeling van de 
landbouwers wordt gewaarborgd en markt-
en concurrentieverstoringen worden 
vermeden.

3. De lidstaten stellen de 
basisbetalingsrechten en de betalingen 
overeenkomstig hoofdstuk 2, artikel 29, 
30, 31 en 32 van deze verordening van de 
nationale reserve vast op basis van 
objectieve criteria en op zodanige wijze dat 
een gelijke behandeling van de 
landbouwers wordt gewaarborgd en markt-
en concurrentieverstoringen worden 
vermeden.

Or. en

Amendement 1143
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 3%, 
tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling en de betalingen 
overeenkomstig hoofdstuk 2, artikel 29, 
30, 31 en 32 van deze verordening over tot 
een lineaire procentuele verlaging van het 
maximum van de basisbetalingsregeling op 
nationaal niveau om de nationale reserve te 
vormen. Deze verlaging bedraagt niet meer 
dan 3%, tenzij het nodig is om in de bij lid 
4 vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.
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Or. en

Amendement 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 
3%, tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
De lidstaten stellen in voorkomend geval 
op regionaal niveau de verlaging van dit 
maximum voor 2014 vast, waarna zij 
indien nodig in de daaropvolgende jaren 
nog verdere verlagingen kunnen 
doorvoeren.

Or. en

Motivering

De ter financiering van de nationale reserve toe te passen verlaging dient vastgesteld te 
worden door de lidstaten en regio's.

Amendement 1145
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
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van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 
3%, tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
De lidstaten stellen de verlaging van dit 
maximum voor 2014 vast, waarna zij 
indien nodig in de daaropvolgende jaren 
nog verdere verlagingen kunnen 
doorvoeren.

Or. en

Motivering

De verlaging voor de nationale reserve dient overeen te stemmen met de vraag en niet te 
worden ingeperkt door een arbitrair percentage. Ook dient ervoor worden gezorgd dat in de 
komende jaren aan de vraag kan worden voldaan.

Amendement 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 3%, 
tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor
2014 te voorzien.

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Voor het jaar 2014 bedraagt deze
verlaging niet meer dan 5%, tenzij het 
nodig is om in de bij lid 4 vastgestelde 
toewijzingsbehoeften te voorzien. Vanaf 
het financieel jaar 2015 kunnen de 
lidstaten elk jaar op basis van de concrete 
toewijzingbehoeften de drempelwaarde 
voor de verlaging vaststellen.

Or. en

Amendement 1147
Mariya Gabriel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 3%, 
tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt voor 2014 niet 
meer dan 3%, tenzij het nodig is om in de 
bij lid 4 vastgestelde toewijzingsbehoeften 
te voorzien. Voor de daaropvolgende jaren 
kunnen de lidstaten de drempel van de 
verlaging jaarlijks bepalen op basis van 
de toewijzingsbehoeften.

Or. bg

Amendement 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 3%, 
tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

1. Elke lidstaat vormt een nationale reserve 
in het eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling. Daartoe gaan de 
lidstaten over tot een lineaire procentuele 
verlaging van het maximum van de 
basisbetalingsregeling op nationaal niveau 
om de nationale reserve te vormen. Voor 
het jaar 2014 bedraagt deze verlaging niet 
meer dan 3%, tenzij het nodig is om in de 
bij lid 4 vastgestelde toewijzingsbehoeften 
te voorzien. Vanaf het daaropvolgend jaar 
kunnen de lidstaten elk jaar op basis van 
de concrete toewijzingbehoeften de 
drempelwaarde voor de verlaging 
vaststellen.
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Or. en

Motivering

Gezien de overgang naar een regionaal model is de nationale reserve na het eerste jaar van 
tenuitvoerlegging misschien niet meer nodig. De lidstaten moeten zelf het percentage kiezen te 
kunnen dat het best op hun behoeften aansluit, zelfs 0% als er geen geld nodig is.

Amendement 1149
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 3%, 
tenzij het nodig is om in de bij lid 4 
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

1. Elke lidstaat, of ingeval van toepassing 
van artikel 6, lid 2 bis, elke regio, vormt 
een nationale reserve. Daartoe gaan de 
lidstaten in het eerste jaar van toepassing 
van de basisbetalingsregeling over tot een 
lineaire procentuele verlaging van het 
maximum van de basisbetalingsregeling op 
nationaal niveau om de nationale reserve te 
vormen. Deze verlaging bedraagt niet meer 
dan 3%, tenzij het nodig is om in de bij lid 
4 vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien. Lidstaten of regio's 
kunnen ter vorming van de nationale 
reserve elk jaar een lineaire procentuele 
verlaging van het maximum van de 
basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau toepassen. De omvang van de 
jaarlijkse verlaging kan worden 
vastgesteld door de lidstaat of regio.

Or. en

Amendement 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 3%, 
tenzij het nodig is om in de bij lid 4
vastgestelde toewijzingsbehoeften voor 
2014 te voorzien.

1. Elke lidstaat vormt een nationale 
reserve. Daartoe gaan de lidstaten in het 
eerste jaar van toepassing van de 
basisbetalingsregeling over tot een lineaire 
procentuele verlaging van het maximum 
van de basisbetalingsregeling op nationaal 
niveau om de nationale reserve te vormen.
Deze verlaging bedraagt niet meer dan 3%, 
tenzij het nodig is om in de bij lid 5 bis, 
letter a vastgestelde toewijzingsbehoeften 
voor 2014 te voorzien.

Or. en

Amendement 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
en op basis van het sociaal, economisch, 
ecologisch en landschappelijk belang van 
bepaalde teelten de drempels van de 
nationale maxima waarvan sprake in 
artikel 33, lid 1, of artikel 35, lid 1, 
verhogen om voorrang te geven aan 
bepaalde begunstigden op nationaal 
niveau, die onder de definitie van actieve 
landbouwer vallen. Dat besluit wordt voor 
1 augustus 2013 ter kennis van de 
Commissie gebracht.

Or. it

Amendement 1152
Alyn Smith
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

Schrappen

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt onder "jonge landbouwers die met 
hun landbouwactiviteiten beginnen" 
verstaan: landbouwers in de zin van 
artikel 36, lid 2, die in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
nieuwe landbouwactiviteiten geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die 
landbouwactiviteiten uitoefende. In het 
geval van een rechtspersoon mag (mogen) 
de natuurlijke persoon (personen) die de 
controle over de rechtspersoon heeft 
(hebben), in de vijf jaar voorafgaand aan 
het opstarten van de landbouwactiviteiten 
door de rechtspersoon geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die 
landbouwactiviteiten uitoefende in die 
periode.

Or. en

Amendement 1153
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale Schrappen
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reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.
Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt onder "jonge landbouwers die met 
hun landbouwactiviteiten beginnen" 
verstaan: landbouwers in de zin van 
artikel 36, lid 2, die in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
nieuwe landbouwactiviteiten geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die 
landbouwactiviteiten uitoefende. In het 
geval van een rechtspersoon mag (mogen) 
de natuurlijke persoon (personen) die de 
controle over de rechtspersoon heeft 
(hebben), in de vijf jaar voorafgaand aan 
het opstarten van de landbouwactiviteiten 
door de rechtspersoon geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die 
landbouwactiviteiten uitoefende in die 
periode.

Or. en

Amendement 1154
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

Schrappen

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt onder "jonge landbouwers die met 
hun landbouwactiviteiten beginnen" 
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verstaan: landbouwers in de zin van 
artikel 36, lid 2, die in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
nieuwe landbouwactiviteiten geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die 
landbouwactiviteiten uitoefende. In het 
geval van een rechtspersoon mag (mogen) 
de natuurlijke persoon (personen) die de 
controle over de rechtspersoon heeft 
(hebben), in de vijf jaar voorafgaand aan 
het opstarten van de landbouwactiviteiten 
door de rechtspersoon geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die 
landbouwactiviteiten uitoefende in die 
periode.

Or. en

Amendement 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

Schrappen

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt onder "jonge landbouwers die met 
hun landbouwactiviteiten beginnen" 
verstaan: landbouwers in de zin van 
artikel 36, lid 2, die in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
nieuwe landbouwactiviteiten geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
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eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die 
landbouwactiviteiten uitoefende. In het 
geval van een rechtspersoon mag (mogen) 
de natuurlijke persoon (personen) die de 
controle over de rechtspersoon heeft 
(hebben), in de vijf jaar voorafgaand aan 
het opstarten van de landbouwactiviteiten 
door de rechtspersoon geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die 
landbouwactiviteiten uitoefende in die 
periode.

Or. en

Amendement 1156
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

4. De lidstaten mogen de nationale reserve 
op nationaal of regionaal niveau
gebruiken om bij voorrang 
betalingsrechten toe te wijzen aan jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen.

Or. en

Amendement 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

4. De lidstaten mogen de nationale reserve 
gebruiken om bij voorrang 
betalingsrechten toe te wijzen aan 
nieuwkomers en jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

Or. en

Motivering

De nationale reserve dient niet alleen beschikbaar te zijn voor jonge landbouwers, maar ook 
voor nieuwkomers in de landbouw.

Amendement 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

4. De lidstaten mogen de nationale reserve 
gebruiken om bij voorrang 
betalingsrechten toe te wijzen aan jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen.

Or. en

Motivering

Maatregelen uit hoofde van de tweede pijler ten behoeve van jonge landbouwers zijn een 
doeltreffendere manier om nieuwkomers te ondersteunen, reden waarom de uitvoering van 
maatregelen uit hoofde van de eerste pijler facultatief moet zijn voor de lidstaten.

Amendement 1159
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang 
basisbetalingsrechten en de in hoofdstuk 
2, artikel 29, 30, 31 en 32 van deze 
verordening opgenomen betalingen toe te 
wijzen aan jonge landbouwers en 
nieuwkomers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen.

Or. en

Amendement 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers en 
aan nieuwe landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen.

Or. fr

Amendement 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers en 
nieuwkomers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen.
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Or. en

Amendement 1162
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan nieuwe landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

Or. fr

Amendement 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt onder "jonge landbouwers die met 
hun landbouwactiviteiten beginnen" 
verstaan: landbouwers in de zin van artikel 
36, lid 2, die in de vijf jaar voorafgaand 
aan het opstarten van de nieuwe 
landbouwactiviteiten geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende. In het geval van een 
rechtspersoon mag (mogen) de natuurlijke 
persoon (personen) die de controle over de 
rechtspersoon heeft (hebben), in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
landbouwactiviteiten door de rechtspersoon 
geen landbouwactiviteiten hebben verricht 
in eigen naam en voor eigen risico en 

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt onder "jonge of nieuwe landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen" verstaan: landbouwers in de zin 
van artikel 36, lid 2, die in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
nieuwe landbouwactiviteiten geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende. In het geval van een 
rechtspersoon mag (mogen) de natuurlijke 
persoon (personen) die de controle over de 
rechtspersoon heeft (hebben), in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
landbouwactiviteiten door de rechtspersoon 
geen landbouwactiviteiten hebben verricht 
in eigen naam en voor eigen risico en 
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evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende in die periode.

evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende in die periode.

Or. fr

Amendement 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt onder "jonge landbouwers die met 
hun landbouwactiviteiten beginnen" 
verstaan: landbouwers in de zin van artikel 
36, lid 2, die in de vijf jaar voorafgaand 
aan het opstarten van de nieuwe 
landbouwactiviteiten geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende. In het geval van een 
rechtspersoon mag (mogen) de natuurlijke 
persoon (personen) die de controle over de 
rechtspersoon heeft (hebben), in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
landbouwactiviteiten door de rechtspersoon 
geen landbouwactiviteiten hebben verricht 
in eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende in die periode.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt onder "jonge landbouwers en 
nieuwkomers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen" verstaan:
landbouwers in voorkomend geval in de 
zin van artikel 36, lid 2, die in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
nieuwe landbouwactiviteiten geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende. In het geval van een 
rechtspersoon mag (mogen) de natuurlijke 
persoon (personen) die de controle over de 
rechtspersoon heeft (hebben), in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
landbouwactiviteiten door de rechtspersoon 
geen landbouwactiviteiten hebben verricht 
in eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende in die periode.

Or. en

Amendement 1165
Marc Tarabella
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt onder "jonge landbouwers die met 
hun landbouwactiviteiten beginnen" 
verstaan: landbouwers in de zin van artikel 
36, lid 2, die in de vijf jaar voorafgaand 
aan het opstarten van de nieuwe 
landbouwactiviteiten geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende. In het geval van een 
rechtspersoon mag (mogen) de natuurlijke 
persoon (personen) die de controle over de 
rechtspersoon heeft (hebben), in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
landbouwactiviteiten door de rechtspersoon 
geen landbouwactiviteiten hebben verricht 
in eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende in die periode.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt onder "nieuwe landbouwers die met 
hun landbouwactiviteiten beginnen" 
verstaan: landbouwers in de zin van artikel 
36, lid 2, die in de vijf jaar voorafgaand 
aan het opstarten van de nieuwe 
landbouwactiviteiten geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende. In het geval van een 
rechtspersoon mag (mogen) de natuurlijke 
persoon (personen) die de controle over de 
rechtspersoon heeft (hebben), in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
landbouwactiviteiten door de rechtspersoon 
geen landbouwactiviteiten hebben verricht 
in eigen naam en voor eigen risico en 
evenmin de controle hebben gehad over 
een rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
uitoefende in die periode.

Or. fr

Amendement 1166
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen nadere objectieve 
criteria voor nieuwkomers in de 
landbouwsector vaststellen 
overeenkomstig artikel 2, lid 1, letter u 
van Verordening (EU) nr. [..] [PO] om 
deze in aanmerking te laten komen voor 
betalingsrechten uit de nationale reserve.
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Or. en

Motivering

Om te kunnen zorgen voor een passende aanwending van de nationale reserve ten behoeve 
van echte jonge landbouwers die hun landbouwactiviteiten opstarten, moet er een aantal 
objectieve criteria aan de toelatingscriteria worden toegevoegd, zoals opleidingstitels en 
wellicht de nodige inkomstenlimieten.

Amendement 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen nadere objectieve 
criteria voor nieuwkomers in de 
landbouwsector vaststellen 
overeenkomstig artikel 2, lid 1, letter u 
van Verordening (EU) nr. [..] [PO] om 
deze in aanmerking te laten komen voor 
betalingsrechten uit de nationale reserve.

Or. en

Amendement 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de nationale reserve 
aanwenden voor de toekenning van 
betalingsrechten aan actieve landbouwers 
die niet voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 21, lid 2.

Or. en
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Amendement 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om

5. De lidstaten kunnen de nationale reserve 
gebruiken om

Or. es

Amendement 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen de nationale reserve 
gebruiken om:

5. De lidstaten kunnen de nationale of 
regionale reserve gebruiken om:

Or. en

Amendement 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden waar aan een 
vorm van overheidssteun gekoppelde 
herstructurerings- en 
ontwikkelingsprogramma's lopen om te 
voorkomen dat de grond wordt verlaten, 

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers om te voorkomen dat de 
grond wordt verlaten, en/of om 
landbouwers te compenseren voor 
specifieke nadelen;
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en/of om landbouwers te compenseren 
voor specifieke nadelen in deze gebieden;

Or. en

Amendement 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden waar aan een 
vorm van overheidssteun gekoppelde 
herstructurerings- en 
ontwikkelingsprogramma's lopen om te 
voorkomen dat de grond wordt verlaten, 
en/of om landbouwers te compenseren 
voor specifieke nadelen in deze gebieden;

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers om te voorkomen dat de 
grond wordt verlaten, en/of om 
landbouwers te compenseren voor 
specifieke nadelen;

Or. en

Amendement 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden waar aan een 
vorm van overheidssteun gekoppelde 
herstructurerings- en 
ontwikkelingsprogramma's lopen om te 
voorkomen dat de grond wordt verlaten, 
en/of om landbouwers te compenseren 
voor specifieke nadelen in deze gebieden;

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers om te voorkomen dat de 
grond wordt verlaten, en/of om 
landbouwers te compenseren voor 
specifieke nadelen;

Or. en
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Amendement 1174
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden waar aan een 
vorm van overheidssteun gekoppelde 
herstructurerings- en 
ontwikkelingsprogramma's lopen om te 
voorkomen dat de grond wordt verlaten, 
en/of om landbouwers te compenseren 
voor specifieke nadelen in deze gebieden;

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers om te voorkomen dat de 
grond wordt verlaten, en/of om 
landbouwers te compenseren voor 
specifieke nadelen;

Or. en

Amendement 1175
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden waar aan een 
vorm van overheidssteun gekoppelde 
herstructurerings- en 
ontwikkelingsprogramma's lopen om te 
voorkomen dat de grond wordt verlaten, 
en/of om landbouwers te compenseren 
voor specifieke nadelen in deze gebieden;

(a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden om te voorkomen 
dat de grond wordt verlaten, en/of om 
landbouwers te compenseren voor 
specifieke nadelen in deze gebieden;

Or. lv

Amendement 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden waar aan een 
vorm van overheidssteun gekoppelde 
herstructurerings- en 
ontwikkelingsprogramma's lopen om te 
voorkomen dat de grond wordt verlaten, 
en/of om landbouwers te compenseren 
voor specifieke nadelen in deze gebieden;

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
nieuwkomers in de landbouwsector die 
hun landbouwactiviteiten na 15 mei 2014 
aanvangen. In lid 5, letter a, punt i wordt 
onder "nieuwkomers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen" verstaan:
landbouwers die in de vijf jaar 
voorafgaand aan het opstarten van de 
nieuwe landbouwactiviteiten geen 
landbouwactiviteiten hebben verricht in 
eigen naam en voor eigen risico, noch 
zeggenschap hadden over een 
rechtspersoon die landbouwactiviteiten 
verricht;

Or. en

Amendement 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) toeslagrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden waar aan een 
vorm van overheidssteun gekoppelde
herstructurerings- en 
ontwikkelingsprogramma's lopen om te 
voorkomen dat de grond wordt verlaten, 
en/of om landbouwers te compenseren 
voor specifieke nadelen in deze gebieden;

a) toeslagrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden waar 
herstructurerings- en 
ontwikkelingsprogramma's lopen om te 
voorkomen dat de grond wordt verlaten, 
en/of om landbouwers te compenseren 
voor specifieke nadelen in deze gebieden;

Or. fr

Amendement 1178
Elisabeth Jeggle
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden waar aan een 
vorm van overheidssteun gekoppelde 
herstructurerings- en 
ontwikkelingsprogramma's lopen om te 
voorkomen dat de grond wordt verlaten, 
en/of om landbouwers te compenseren 
voor specifieke nadelen in deze gebieden;

a) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden waar aan een 
vorm van overheidssteun gekoppelde 
herstructurerings- en 
ontwikkelingsprogramma's lopen, of die 
voor het culturele erfgoed en het 
cultuurlandschap van bijzonder belang 
zijn (bv. weideboomgaarden, die ook van 
ecologisch belang zijn), om te voorkomen 
dat de grond wordt verlaten, en/of om 
landbouwers te compenseren voor 
specifieke nadelen in deze gebieden;

Or. de

Amendement 1179
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) betalingsrechten toekennen aan 
landbouwers die hun landbouwactiviteiten 
uiterlijk vijf jaar voor de toekenning van 
de rechten voorafgaande jaren 
aangevangen hebben;

Or. en

Amendement 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a bis (nieuw)



PE492.793v01-00 144/175 AM\907854NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) betalingsrechten toekennen aan 
landbouwers die hun landbouwactiviteiten 
aanvangen;

Or. en

Amendement 1181
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) betalingsrechten toekennen aan 
landbouwers die hun landbouwactiviteiten 
aanvangen;

Or. en

Amendement 1182
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) betalingsrechten toekennen aan 
landbouwers die hun landbouwactiviteiten 
aanvangen;

Or. en

Amendement 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) betalingsrechten toekennen aan 
jonge landbouwers en/of landbouwers die 
hun landbouwactiviteiten aanvangen;

Or. en

Amendement 1184
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) betalingsrechten toekennen aan 
landbouwers die hun landbouwactiviteiten 
aanvangen;

Or. en

Amendement 1185
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) betalingsrechten toekennen aan 
landbouwers die hun landbouwactiviteiten 
aanvangen;

Or. en

Amendement 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers in gebieden met traditionele 
gewassen die beschermd worden door 
specifieke programma's aan de hand 
waarvan gewasdiversificatie, -verjonging 
of -omzetting verboden is.

Or. it

Amendement 1187
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) betalingsrechten toewijzen aan 
landbouwers die in 2011 voldoen aan de 
vereisten die in artikel 4, lid 1, onder c en 
in artikel 9 aan actieve landbouwers 
worden gesteld, maar die geen 
betalingsrechten uit hoofde van de vorige 
basisbetalingsregeling bezitten of 
activeren. Dit wordt gedaan op basis van 
objectieve criteria en op dusdanige wijze 
dat een gelijke behandeling van de 
landbouwers wordt gewaarborgd en 
markt- en concurrentieverstoringen 
worden vermeden.

Or. en

Amendement 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) betalingsrechten toewijzen aan 
landbouwers die grond gehuurd of 
gekocht hebben dat in de voorgaande twee 
jaar niet is aangegeven overeenkomstig 
artikel 26, lid 1.

Or. en

Amendement 1189
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) betalingsrechten toewijzen aan 
landbouwers die grond gehuurd of 
gekocht hebben dat in de voorgaande twee 
jaar niet is aangegeven overeenkomstig 
artikel 26, lid 1.

Or. en

Amendement 1190
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) betalingsrechten toewijzen aan 
landbouwers die zich in een bijzondere 
situatie bevinden;

Or. en
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Amendement 1191
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) betalingsrechten toewijzen aan 
landbouwers die zich in een bijzondere 
situatie bevinden;

Or. en

Amendement 1192
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) De lidstaten of regio's kunnen 
gedurende het eerste jaar van toepassing 
van de bedrijfstoeslagregeling de 
nationale reserve – op basis van objectieve 
criteria en op zodanige wijze dat een 
gelijke behandeling van de landbouwers 
wordt gewaarborgd en markt- en 
concurrentieverstoringen worden 
vermeden – aanwenden voor 
betalingsrechten voor landbouwers die 
landbouwactiviteiten uitvoeren en die zich 
als gevolg van de overgang naar de 
basisbetalingsregeling in een bijzondere 
situatie bevinden;

Or. en

Amendement 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) als de nationale reserve in een bepaald 
jaar meer dan 3% bedraagt, de waarde 
van de betalingsrechten in het kader van de 
basisbetalingsregeling op nationaal of 
regionaal niveau lineair te verhogen, mits 
voldoende bedragen beschikbaar blijven 
voor toewijzingen op grond van lid 4, van 
dit lid, onder a), en van lid 7.

b) de waarde van de betalingsrechten in het 
kader van de basisbetalingsregeling op 
nationaal of regionaal niveau lineair te 
verhogen, mits voldoende bedragen 
beschikbaar blijven voor toewijzingen op 
grond van lid 4, van dit lid, onder a), en 
van dit artikel.

Or. en

Amendement 1194
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) als de nationale reserve in een bepaald 
jaar meer dan 3% bedraagt, de waarde van 
de betalingsrechten in het kader van de 
basisbetalingsregeling op nationaal of 
regionaal niveau lineair te verhogen, mits 
voldoende bedragen beschikbaar blijven 
voor toewijzingen op grond van lid 4, van 
dit lid, onder a), en van lid 7.

b) als de nationale reserve in een bepaald 
jaar meer dan 3% bedraagt, de waarde van 
de betalingsrechten in het kader van de 
basisbetalingsregeling op nationaal of 
regionaal niveau te verhogen, mits 
voldoende bedragen beschikbaar blijven 
voor toewijzingen op grond van lid 4, van 
dit lid, onder a), en van lid 7.

Or. en

Amendement 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de jaarlijkse behoeften 
overeenkomstig artikel 37, lid 2 en artikel 
51, lid 1, afdekken of op jaarlijkse basis 
de waarde van de betalingsrechten 
krachtens de basisbetalingsregeling 
aanpassen. Het in artikel 24, lid 1 bis, 
bedoelde deel van de nationale of 
regionale reserve kan uitsluitend worden 
aangewend voor dit doeleinde.

Or. en

Amendement 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de jaarlijkse behoefte 
overeenkomstig artikel 37, lid 2, en artikel 
51, lid 1, te dekken of de waarde van de 
toeslagrechten voor de 
basispremieregeling op jaarbasis aan te 
passen, of om op jaarbasis aan de 
landbouwers een compensatie toe te 
kennen voor het wegvallen van het in 
artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
73/2009 voorziene vaste bedrag van 5 000 
euro, die voor eigenaren van kleine 
landbouwbedrijven met een extra toelage 
kan worden verhoogd. Het aandeel van de 
nationale of regionale reserves als 
bedoeld in artikel 24, lid 1 bis, kan 
uitsluitend voor deze doelen worden 
gebruikt.

Or. de
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Amendement 1197
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de jaarlijkse behoefte 
overeenkomstig artikel 37, lid 2, en artikel 
51, lid 1, te dekken of de waarde van de 
toeslagrechten voor de 
basistoeslagregeling op jaarbasis aan te 
passen, of om op jaarbasis aan de 
landbouwers een compensatie toe te 
kennen voor het wegvallen van het in 
artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
73/2009 voorziene vaste bedrag van 5 000 
euro, die voor eigenaren van kleine 
landbouwbedrijven met een extra toelage 
kan worden verhoogd. Het aandeel van de 
nationale of regionale reserves als 
bedoeld in artikel 24, lid 1 bis, kan 
uitsluitend voor deze doelen worden 
gebruikt.

Or. de

Amendement 1198
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten stellen de prioriteiten 
voor de aanwending van de nationale 
reserve vast.

Or. en

Amendement 1199
Robert Dušek
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten stellen de prioriteiten 
voor de aanwending van de nationale 
reserve vast.

Or. en

Amendement 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten stellen de prioriteiten 
voor de aanwending van de nationale 
reserve vast.

Or. en

Amendement 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) betalingsrechten toe te wijzen aan 
landbouwers die na 2011 met hun 
landbouwactiviteiten gestart zijn en die in 
alle landbouwsectoren actief zijn;

Or. ro
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Amendement 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de toepassing van lid 4 en lid 5, 
onder a), stellen de lidstaten de waarde 
van de aan landbouwers toegewezen 
betalingsrechten vast op basis van de
nationale of regionale gemiddelde waarde
van de betalingsrechten in het jaar van 
toewijzing.

6. Ingeval van toepassing van lid 5, onder 
a), en onder a bis), stemt de waarde van de 
aan landbouwers toegewezen 
betalingsrechten voor elke desbetreffend 
jaar overeen met de waarde per eenheid 
zoals bepaald in artikel 22, lid 1, of in 
voorkomend geval, in artikel 22, lid 2 of 
artikel 22, lid 4 bis.

Or. en

Amendement 1203
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten passen een lineaire verlaging 
toe op de betalingsrechten indien hun 
nationale of regionale reserve niet 
voldoende is om de in de eerste alinea 
genoemde gevallen te dekken.

Or. en

Amendement 1204
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 7 – alinea 1 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten passen een lineaire verlaging 
toe op de betalingsrechten indien hun 
nationale of regionale reserve niet 
voldoende is om de in de eerste alinea 
genoemde gevallen te dekken.

Or. en

Amendement 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 7 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien hun nationale of regionale reserve 
niet voldoende is om de in de eerste alinea 
genoemde gevallen te dekken, passen de 
lidstaten een lineaire verlaging toe op de 
betalingsrechten.

Or. en

Amendement 1206
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De nationale reserves moeten verder 
worden aangevuld met middelen die 
voortvloeien uit niet-geactiveerde 
betalingsrechten, met inbegrip van 
betalingen uit hoofde van artikel 29, lid 1, 
die niet overeenkomstig artikel 26, lid 1, 
in een aangifte voor het lopende jaar 
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werden geactiveerd;

Or. de

Motivering

Niet-geactiveerde middelen uit hoofdstuk 2 betreffende toelagen voor landbouwmaatregelen 
ter bevordering van de klimaat- en milieubescherming moeten kunnen worden overgedragen 
naar de nationale reserve.

Amendement 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) van betalingsrechten die gedurende twee 
jaar niet overeenkomstig artikel 25 zijn 
geactiveerd, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden;

b) van betalingsrechten die gedurende twee 
achtereenvolgende jaren niet 
overeenkomstig artikel 25 zijn geactiveerd, 
tenzij er sprake is van overmacht of 
uitzonderlijke omstandigheden;

Or. es

Motivering

Overeenstemming met letter a)

Amendement 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) van betalingsrechten die gedurende twee 
jaar niet overeenkomstig artikel 25 zijn 
geactiveerd, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden;

b) van betalingsrechten die gedurende twee 
achtereenvolgende jaren niet 
overeenkomstig artikel 25 zijn geactiveerd, 
tenzij er sprake is van overmacht of 
uitzonderlijke omstandigheden;
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Or. es

Motivering

In overeenstemming met letter a) wordt voorgesteld dat de twee jaren achtereenvolgend zijn.

Amendement 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) van betalingsrechten die gedurende twee 
jaar niet overeenkomstig artikel 25 zijn 
geactiveerd, tenzij er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden;

b) van betalingsrechten die gedurende twee 
achtereenvolgende jaren niet 
overeenkomstig artikel 25 zijn geactiveerd, 
tenzij er sprake is van overmacht of 
uitzonderlijke omstandigheden;

Or. es

Amendement 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de toepassing van artikel 11

Or. en

Motivering

Dit stemt overeen met het amendement op artikel 11, lid 3 bis (nieuw), waarin wordt gesteld 
dat bedragen die verminderd zijn om de plafonnering ten uitvoer te leggen, tevens mogen 
worden aangewend ten behoeve van de nationale reserve.

Amendement 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
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Mikulėnienė, Inese Vaidere

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) met bedragen afkomstig uit de 
betalingsrechten die niet overeenkomstig 
artikel 25, lid 1, zijn geactiveerd en zijn 
vastgesteld krachtens artikel 37, lid 1, en 
niet worden aangewend ter financiering 
van betalingen aan jonge landbouwers, en 
zijn vastgesteld krachtens artikel 39, lid 5 
en niet zijn aangewend ter financiering 
van de vrijwillige gekoppelde steun in het 
lopende jaar.

Or. en

Motivering

In te voegen als artikel 24, lid 1, letter e.

Amendement 1212
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) met bedragen afkomstig uit de 
betalingsrechten die niet overeenkomstig 
artikel 25, lid 1 zijn geactiveerd en zijn 
vastgesteld krachtens artikel 37, lid 1 en 
niet worden aangewend ter financiering 
van betalingen aan jonge landbouwers, en 
zijn vastgesteld krachtens artikel 39, lid 5 
en niet zijn aangewend ter financiering 
van de vrijwillige gekoppelde steun in het 
lopende jaar.

Or. en
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Amendement 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De nationale reserves moeten verder 
worden aangevuld met middelen die 
voortvloeien uit niet-geactiveerde 
betalingsrechten, met inbegrip van 
betalingen uit hoofde van artikel 29, lid 1, 
die niet overeenkomstig artikel 26, lid 1, 
in een aangifte voor het lopende jaar 
werden geactiveerd.

Or. de

Amendement 1214
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk 1 – deel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoering van de basisbetalingsregeling Uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling

Or. en

Amendement 1215
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De steun in het kader van de 
basisbetalingsregeling wordt aan 
landbouwers verleend na activering, door 
middel van een aangifte overeenkomstig 
artikel 26, lid 1, van een betalingsrecht per 

1. De steun in het kader van de 
basisbetalingsregeling wordt aan 
landbouwers verleend na activering, door 
middel van een aangifte overeenkomstig 
artikel 26, lid 1, van een betalingsrecht per 
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subsidiabele hectare in de lidstaat waar het 
is toegewezen. Elk geactiveerd 
betalingsrecht geeft recht op de jaarlijkse 
betaling van het in het kader van dat 
betalingsrecht vastgestelde bedrag, zulks 
onverminderd de toepassing van de 
financiële discipline, de geleidelijke 
verlaging en plafonnering, de lineaire 
verlagingen overeenkomstig artikel 7, 
artikel 37, lid 2, en artikel 51, lid 1, en de 
verlagingen en uitsluitingen die uit hoofde 
van Verordening (EU) nr. [...] [HZV] 
worden opgelegd.

subsidiabele hectare in de lidstaat waar het 
is toegewezen. Elk geactiveerd 
betalingsrecht geeft recht op de jaarlijkse 
betaling van het in het kader van dat 
betalingsrecht vastgestelde bedrag, zulks 
onverminderd de toepassing van de 
financiële discipline, de lineaire 
verlagingen overeenkomstig artikel 7, 
artikel 37, lid 2, en artikel 51, lid 1, en de 
verlagingen en uitsluitingen die uit hoofde 
van Verordening (EU) nr. [...] [HZV] 
worden opgelegd.

Or. en

Amendement 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De steun in het kader van de 
basisbetalingsregeling wordt aan 
landbouwers verleend na activering, door 
middel van een aangifte overeenkomstig 
artikel 26, lid 1, van een betalingsrecht per 
subsidiabele hectare in de lidstaat waar het 
is toegewezen. Elk geactiveerd 
betalingsrecht geeft recht op de jaarlijkse 
betaling van het in het kader van dat 
betalingsrecht vastgestelde bedrag, zulks 
onverminderd de toepassing van de 
financiële discipline, de geleidelijke 
verlaging en plafonnering, de lineaire 
verlagingen overeenkomstig artikel 7, 
artikel 37, lid 2, en artikel 51, lid 1, en de 
verlagingen en uitsluitingen die uit hoofde 
van Verordening (EU) nr. [...] [HZV] 
worden opgelegd.

1. De steun in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling wordt aan 
landbouwers verleend na activering, door 
middel van een aangifte overeenkomstig 
artikel 26, lid 1, van een betalingsrecht per 
subsidiabele hectare in de lidstaat waar het 
is toegewezen. Elk geactiveerd 
betalingsrecht geeft recht op de jaarlijkse 
betaling van het in het kader van dat 
betalingsrecht vastgestelde bedrag, zulks 
onverminderd de toepassing van de 
financiële discipline, de geleidelijke 
verlaging en plafonnering, de lineaire 
verlagingen overeenkomstig artikel 7, 
artikel 37, lid 2, en artikel 51, lid 1, en de 
verlagingen en uitsluitingen die uit hoofde 
van Verordening (EU) nr. [...] [HZV] 
worden opgelegd.

Or. en
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Amendement 1217
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om het even welke grond die in 2008 
recht gaf op betalingen in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling of de regeling 
inzake een enkele areaalbetaling die waren 
ingesteld bij respectievelijk titel III en titel 
IV bis van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en die:

b) om het even welke grond die in 2008 
recht gaf op betalingen in het kader van de 
bestaande bedrijfstoeslagregeling of de 
regeling inzake een enkele areaalbetaling 
die waren ingesteld bij respectievelijk titel 
III en titel IV bis van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en die:

Or. en

Amendement 1218
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) voor de looptijd van de betrokken 
verbintenis van de individuele landbouwer 
is bebost uit hoofde van artikel 31 van 
Verordening (EG) nr. 1257/1999 of artikel 
43 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 of 
artikel 23 van Verordening (EU) nr. [...] 
[POV] of een nationale regeling waarvan 
de voorwaarden stroken met artikel 43, 
leden 1, 2 en 3, van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 en artikel 23 van 
Verordening (EU) nr. [...] [POV], of

ii) voor de looptijd van de betrokken 
verbintenis van de individuele landbouwer 
is bebost uit hoofde van of in lijn met de 
doelstellingen van artikel 31 van 
Verordening (EG) nr. 1257/1999 of artikel 
43 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 of 
artikel 23 van Verordening (EU) nr. [...] 
[POV] of een nationale regeling waarvan 
de voorwaarden stroken met artikel 43, 
leden 1, 2 en 3, van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 en artikel 23 van 
Verordening (EU) nr. [...] [POV], of

Or. en

Amendement 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
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Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De steun in het kader van de 
basisbetalingsregeling wordt aan 
landbouwers verleend na activering, door 
middel van een aangifte overeenkomstig 
artikel 26, lid 1, van een betalingsrecht per 
subsidiabele hectare in de lidstaat waar het 
is toegewezen. Elk geactiveerd 
betalingsrecht geeft recht op de jaarlijkse 
betaling van het in het kader van dat 
betalingsrecht vastgestelde bedrag, zulks 
onverminderd de toepassing van de 
financiële discipline, de geleidelijke 
verlaging en plafonnering, de lineaire 
verlagingen overeenkomstig artikel 7, 
artikel 37, lid 2, en artikel 51, lid 1, en de 
verlagingen en uitsluitingen die uit hoofde 
van Verordening (EU) nr. [...] [HZV] 
worden opgelegd.

1. De steun in het kader van de 
basisbetalingsregeling wordt aan 
landbouwers verleend na activering, door 
middel van een aangifte overeenkomstig 
artikel 26, lid 1, van een betalingsrecht per 
subsidiabele hectare in de lidstaat waar het 
is toegewezen. Elk geactiveerd 
betalingsrecht geeft recht op de jaarlijkse 
betaling van het in het kader van dat 
betalingsrecht vastgestelde bedrag, zulks 
onverminderd de toepassing van de 
financiële discipline, de geleidelijke 
verlaging en plafonnering, de lineaire 
verlagingen overeenkomstig artikel 7, 
artikel 37, lid 2, en artikel 51, lid 1, en de 
verlagingen en uitsluitingen die uit hoofde 
van Verordening (EU) nr. [...] [HZV] 
worden opgelegd. Bij wijze van afwijking 
mogen de lidstaten die in 2013 de regeling 
inzake een enkele areaalbetaling 
toepassen, dit model blijven toepassen om 
uitvoering te geven aan de basisbetaling.

Or. en

Amendement 1220
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) of een gebied dat in de eerste plaats 
om natuurbeschermingsredenen beweid 
en/of gemaaid wordt.

Or. de
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Amendement 1221
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Grond wordt als subsidiabele 
hectares aangemerkt, indien de lidstaten 
overeenkomstig de classificatie van grond 
per perceel vaststellen dat niet meer dan 
10% van de hectares moet worden 
aangemerkt als niet-subsidiabele grond of 
grond met de in Verordening 1782/2003 
uiteengezette kenmerken;

Or. en

Motivering

Bij niet-subsidiabele grond kan het onder meer om kreupelhout, bomen, 
ontoegankelijke/verlaten heidegebieden, varenbegroeiing, moerassen, hagen, taluds, stenen 
muren, landweggetjes en zo meer gaan.

Amendement 1222
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea, 
onder a), kunnen de lidstaten, op basis 
van objectieve en niet-discriminerende 
criteria, om een verminderingscoëfficiënt 
verzoeken bij het bepalen van de grootte 
van het in artikel 4, lid 1, onder h), 
bedoelde areaal.

Or. de
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Motivering

Dit amendement zorgt voor meer flexibiliteit voor de lidstaten. De lidstaten krijgen de 
mogelijkheid om verschillende soorten arealen te onderscheiden door middel van een 
verminderingscoëfficiënt voor uitgestrekte gebieden. Dit kan helpen voorkomen dat de steun 
per hectare in een lidstaat/regio in onevenredig hoge mate afneemt.

Amendement 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea, 
onder a), wordt een landbouwareaal van 
een bedrijf dat ook voor niet-
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, 
aangemerkt als een overwegend voor 
landbouwdoeleinden gebruikt areaal mits 
de uitoefening van de landbouwactiviteiten 
geen noemenswaardige hinder ondervindt 
van de intensiteit, de aard, de duur en de 
planning van de niet-landbouwactiviteiten.
De lidstaten stellen criteria vast voor de 
toepassing van het bepaalde in deze alinea 
op hun grondgebied.

Voor de toepassing van de eerste alinea, 
onder a), wordt een landbouwareaal van 
een bedrijf dat ook voor niet-
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, 
aangemerkt als een overwegend voor 
landbouwdoeleinden gebruikt areaal mits 
de uitoefening van de landbouwactiviteiten 
geen noemenswaardige hinder ondervindt 
van de intensiteit, de aard, de duur en de 
planning van de niet-landbouwactiviteiten.
Bovendien kan een landbouwareaal 
uitgesloten worden van subsidiabiliteit, 
indien het areaal in hoofdzaak voor niet-
agrarische doeleinden wordt gebruikt. De 
lidstaten stellen criteria vast voor de 
toepassing van het bepaalde in deze alinea 
op hun grondgebied.

Or. en

Amendement 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea, Voor de toepassing van de eerste alinea, 
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onder a), wordt een landbouwareaal van 
een bedrijf dat ook voor niet-
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, 
aangemerkt als een overwegend voor 
landbouwdoeleinden gebruikt areaal mits 
de uitoefening van de landbouwactiviteiten 
geen noemenswaardige hinder ondervindt 
van de intensiteit, de aard, de duur en de 
planning van de niet-landbouwactiviteiten.
De lidstaten stellen criteria vast voor de 
toepassing van het bepaalde in deze alinea 
op hun grondgebied.

onder a), wordt een landbouwareaal van 
een bedrijf dat ook voor niet-
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, 
aangemerkt als een overwegend voor 
landbouwdoeleinden gebruikt areaal mits 
de uitoefening van de landbouwactiviteiten 
geen noemenswaardige hinder ondervindt 
van de intensiteit, de aard, de duur en de 
planning van de niet-landbouwactiviteiten.
Gebieden waar landbouwactiviteiten 
worden ontplooid met als doel het behoud 
van de natuur en de biodiversiteit, worden 
tevens geacht overwegend voor 
landbouwdoeleinden te worden gebruikt.
De lidstaten stellen criteria vast voor de 
toepassing van het bepaalde in deze alinea 
op hun grondgebied.

Or. en

Motivering

De basisbetalingsregeling mag niet verhinderen dat inspanningen worden ondernomen ten 
behoeve van een goed natuurbehoud.

Amendement 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Arealen die vanuit agrarisch 
oogpunt niet productief zijn of worden 
bezet door een minimale hoeveelheid vee, 
worden uitgesloten van deze definitie.

Or. es

Motivering

Het is essentieel de definitie "subsidiabele hectare" zo concreet mogelijk te maken door haar 
te beperken tot die agrarische arealen die voor landbouw en/of veeteelt worden gebruikt.
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Amendement 1226
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten of regio's kunnen in 
geval van toepassing van artikel 20 
bepaalde blijvende gewassen van de 
"subsidiabele hectaren" uitsluiten.

Or. de

Amendement 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De speciale rechten kunnen worden 
geactiveerd indien de landbouwer kan 
aantonen dat zijn activiteiten voor 50% 
bestaan uit veehouderij waaraan de 
rechten worden toegekend.

Or. es

Motivering

Indien het amendement betreffende het creëren van een uitzonderingssituatie voor 
veehouderijen zonder land wordt aangenomen, moet worden verwezen naar de wijze van 
activeren en wettigen van de speciale rechten.

Amendement 1228
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen, de landbouwer 
toestaan zijn aangifte te wijzigen, mits hij 
ten minste het aantal hectaren dat 
overeenstemt met zijn toeslagrechten, 
handhaaft en de voorwaarden in acht neemt 
die verbonden zijn aan de toekenning van 
de basisbetaling voor het betrokken areaal.

2. De lidstaten kunnen, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen, de landbouwer 
toestaan zijn aangifte te wijzigen, teneinde 
arealen aan te geven die momenteel niet 
subsidiabel zijn, mits hij ten minste het 
aantal hectaren dat overeenstemt met zijn 
toeslagrechten, handhaaft en de 
voorwaarden in acht neemt die verbonden 
zijn aan de toekenning van de basisbetaling 
voor het betrokken areaal.

Or. fr

Amendement 1229
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betalingsrechten kunnen uitsluitend 
worden overgedragen aan een landbouwer 
die in dezelfde lidstaat is gevestigd, 
behalve in het geval van overdracht door
feitelijke of verwachte vererving.

Betalingsrechten kunnen uitsluitend 
worden overgedragen indien de 
subsidiabele hectares waarvoor het recht 
geactiveerd is, door verkoop, verhuur of 
erfopvolging worden overgedragen. De 
overdracht van de rechten moet in dat 
geval rechtstreeks worden verbonden met 
de overdracht van de grond.

Or. en

Amendement 1230
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Toeslagrechten kunnen uitsluitend 1. Toeslagrechten kunnen uitsluitend 
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worden overgedragen aan een landbouwer 
die in dezelfde lidstaat is gevestigd, 
behalve in het geval van overdracht door 
feitelijke of verwachte vererving.

worden overgedragen aan een landbouwer 
die in dezelfde lidstaat is gevestigd, 
behalve in het geval van overdracht door 
feitelijke of verwachte vererving. Deze 
overdracht kan alleen kosteloos 
plaatsvinden.

Or. fr

Amendement 1231
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfs in het geval van overdracht door 
feitelijke of verwachte vererving mogen de 
betalingsrechten evenwel uitsluitend 
worden gebruikt in de lidstaat waar de 
betalingsrechten zijn vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 1232
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Betalingsrechten mogen alleen binnen 
eenzelfde regio of tussen verschillende 
regio's van een lidstaat worden 
overgedragen wanneer de waarde van de 
betalingsrechten per hectare die 
voortvloeit uit de toepassing van hetzij 
artikel 22, lid 1, hetzij artikel 22, lid 2, 
dezelfde is.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1233
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) Indien betalingsrechten zonder 
grond verkocht worden, kunnen de 
lidstaten, met inachtneming van de 
algemene beginselen van het 
gemeenschapsrecht, beslissen dat een deel 
van de verkochte betalingsrechten 
terugvloeien naar de nationale reserve of 
dat de waarde per eenheid daarvan ten 
gunste van de nationale reserve 
verminderd wordt.

Or. en

Amendement 1234
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de nodige eisen 
vast inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste 
data waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 56, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en



AM\907854NL.doc 169/175 PE492.793v01-00

NL

Amendement 1235
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve in geval van overmacht of 
uitzonderlijke omstandigheden kan een 
landbouwer zijn betalingsrechten zonder 
grond alleen overdragen nadat hij zijn 
betalingsrechten gedurende het laatste 
kalenderjaar voor 100% heeft opgebruikt, 
dan wel nadat hij alle betalingsrechten die 
hij gedurende het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling 
niet heeft gebruikt vrijwillig heeft 
afgestaan aan de nationale reserve.

Or. en

Amendement 1236
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve in geval van overmacht of 
uitzonderlijke omstandigheden kan een 
landbouwer zijn betalingsrechten zonder 
grond alleen overdragen nadat hij zijn 
betalingsrechten gedurende het laatste 
kalenderjaar voor 100% heeft opgebruikt, 
dan wel nadat hij alle betalingsrechten die 
hij gedurende het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling 
niet heeft gebruikt vrijwillig heeft 
afgestaan aan de nationale reserve.

Or. en
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Amendement 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het recht van landbouwers op steun in het 
kader van de basisbetalingsregeling en hun 
toegang tot deze regeling bij vererving en 
verwachte vererving, vererving in het 
kader van een huurcontract, wijziging van 
de juridische status of benaming en bij een 
fusie of splitsing van het bedrijf;

het recht van landbouwers op steun in het 
kader van de bedrijfstoeslagregeling en 
hun toegang tot deze regeling bij vererving 
en verwachte vererving, vererving in het 
kader van een huurcontract, wijziging van 
de juridische status of benaming en bij een 
fusie of splitsing van het bedrijf;

Or. en

Amendement 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) door de lidstaten te hanteren criteria 
voor de toewijzing van betalingsrechten 
aan landbouwers die in 2011 geen rechten 
hebben geactiveerd of steun hebben 
aangevraagd in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling, als bedoeld in 
artikel 21, lid 2, en voor de toewijzing van 
betalingsrechten in geval van de toepassing 
van de contractclausule, als bedoeld in 
artikel 21, lid 3;

e) door de lidstaten te hanteren criteria 
voor de toewijzing van betalingsrechten 
aan landbouwers, met uitzondering van 
nieuwkomers en jonge landbouwers, die 
noch in 2009, noch in 2010, noch in 2011 
rechten hebben geactiveerd, of noch in 
2009, noch in 2010, noch in 2011 steun 
hebben aangevraagd in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling, als bedoeld in 
artikel 21, lid 2, en voor de toewijzing van 
betalingsrechten in geval van de toepassing 
van de contractclausule, als bedoeld in 
artikel 21, lid 3;

Or. en
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Amendement 1239
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

door de lidstaten te hanteren criteria voor 
de toewijzing van betalingsrechten aan 
landbouwers die in 2011 geen rechten 
hebben geactiveerd of steun hebben 
aangevraagd in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling, als bedoeld in 
artikel 21, lid 2, en voor de toewijzing van 
betalingsrechten in geval van de toepassing 
van de contractclausule, als bedoeld in 
artikel 21, lid 3;

(e) door de lidstaten te hanteren criteria 
wanneer zij beslissen om betalingsrechten 
toe te wijzen aan landbouwers die in de 
periode van 2009 tot en met 2011 geen 
rechten hebben geactiveerd of in de 
periode van 2009 tot en met 2011 steun 
hebben aangevraagd in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling, nationale 
aanvullingen op rechtstreekse betalingen, 
specifieke ondersteunende en/of 
areaalgebonden PO-maatregelen, als 
bedoeld in artikel 21, lid 2, en voor de 
toewijzing van betalingsrechten in geval 
van de toepassing van de contractclausule, 
als bedoeld in artikel 21, lid 3;

Or. bg

Amendement 1240
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
1. De lidstaten die op 31 december 2013 
de in Titel V van Verordening (EG) nr. 
73/2009 neergelegde regeling voor een 
enkele areaalbetaling landbouwers 
toepassen, kunnen landbouwers steun 
overeenkomstig dit artikel toekennen.
2. De enkele areaalbetaling wordt 
jaarlijks toegekend. Zij wordt berekend 
door het overeenkomstig artikel 19 van 
deze verordening vastgestelde jaarlijks 
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totaalbedrag te delen door het 
overeenkomstig artikel 25 van deze 
verordening vastgestelde landbouwareaal 
van elke nieuwe lidstaat.

Or. en

Amendement 1241
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
1. De lidstaten die op 31 december 2013 
de in Titel V van Verordening (EG) nr. 
73/2009 neergelegde regeling voor een 
enkele areaalbetaling landbouwers 
toepassen, kunnen landbouwers steun 
overeenkomstig dit artikel toekennen.
2. De enkele areaalbetaling wordt 
jaarlijks toegekend. Zij wordt berekend 
door het overeenkomstig artikel 19 van 
deze verordening vastgestelde jaarlijks 
totaalbedrag te delen door het 
overeenkomstig artikel 25 van deze 
verordening vastgestelde landbouwareaal 
van elke nieuwe lidstaat.

Or. en

Amendement 1242
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
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De lidstaten kunnen vóór 1 augustus 2013 
besluiten om de basisbetalingsregeling 
zonder toeslagrecht toe te passen.

Or. bg

Amendement 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK 1 bis
REGELING INZAKE EEN ENKELE 

AREAALBETALING
Artikel 28 bis

Regeling inzake een enkele areaalbetaling
1. In afwijking van Hoofdstuk 1, kunnen 
de lidstaten die op 31 december 2013 de in 
Titel V van Verordening (EG) nr. 73/2009 
neergelegde regeling inzake een enkele 
areaalbetaling toepassen, landbouwers 
steun overeenkomstig dit hoofdstuk 
toekennen.
2. De enkele areaalbetaling wordt 
jaarlijks toegekend. Zij wordt berekend 
door het jaarlijkse nationale maximum 
overeenkomstig artikel 28, onder b, te 
delen door het overeenkomstig artikel 28, 
onder d, vastgestelde landbouwareaal van 
elke betrokken lidstaat.
3. De desbetreffende lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op 1 augustus van het 
laatste jaar van toepassing van een enkele 
areaalbetaling in kennis van hun 
voornemen om de toepassing van de 
regeling inzake een enkele areaalbetaling 
stop te zetten. Na beëindiging van de 
toepassing van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling, wordt de 
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basisbetalingsregeling overeenkomstig de 
relevante wet- en regelgeving van de Unie 
toegepast.
Artikel 28 ter
Maximum voor de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling
1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen het jaarlijkse 
nationale maximum voor de 
bedrijfstoeslagregeling vast door de 
jaarlijkse bedragen die overeenkomstig de 
artikelen 33, 35, 37 en 39 moeten worden 
vastgesteld, in mindering te brengen op 
het in bijlage II vermelde jaarlijkse 
nationale maximum. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
56, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
2. Het totale bedrag van alle betalingen 
krachtens de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling is voor elke lidstaat en voor 
elk jaar gelijk aan het desbetreffende 
nationale maximum dat de Commissie uit 
hoofde van lid 1 heeft vastgesteld.
3. Ingeval het door de Commissie uit 
hoofde van lid een vastgestelde maximum 
ten opzichte van het voorgaande jaar 
gewijzigd wordt of indien de betalingen
uit hoofde van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling in een gegeven jaar 
het door de Commissie overeenkomstig lid 
1 vastgestelde maximum overschrijdt, 
verlaagt of verhoogt de lidstaat het in de 
lidstaat in kwestie toepasselijke nationale 
bedrag lineair om te voldoen aan lid 2.
Artikel 28 quater
Areaal krachtens de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling
1. Het landbouwareaal van de lidstaat dat 
onder de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling valt, bestaat uit een deel 
van diens gebruikt landbouwareaal.
2. In dit hoofdstuk wordt onder "gebruikt 
landbouwareaal" verstaan: het totale 
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areaal aan subsidiabele hectare zoals 
uiteengezet in artikel 25, lid 2 en lid 3.
3. Deze in lid 2 bedoelde subsidiabele 
hectares staan ter beschikking van de 
landbouwer op de door de lidstaat 
vastgestelde datum, die echter niet na de 
in die lidstaat vastgestelde datum voor 
wijziging van de steunaanvraag als 
bedoeld in de artikel 73, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV] valt, 
tenzij er sprake is van overmacht of 
uitzonderlijke omstandigheden.
Artikel 28 quinquies
Andere steunregelingen
De bepalingen van de artikelen 29, 34, 36 
en 38 zijn mutatis mutandis van 
toepassing in de lidstaten die besluiten 
gebruik te maken van de regeling inzake 
een enkele areaalbetaling.

Or. en

Motivering

De Commissie is niet van plan om de huidige betalingsregelingen te handhaven. Inhakend op 
het amendement van de rapporteur tot handhaving van de betalingsrechten binnen volledig 
geregionaliseerde BTR-modellen, in plaats van invoering van een compleet nieuw stelsel, 
pleiten wij voor handhaving van de regeling inzake een enkele areaalbetaling die een 
degelijk, eenvoudig en reeds goed lopend alternatief is voor het stelsel op basis van de 
toekenning van betalingsrechten.


