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Amendement 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen door openbare instanties 
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen door openbare instanties 
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

(e) investeringen door openbare instanties 
in recreatie-infrastructuur, investeringen in 
de verspreiding van toeristische 
informatie, ontwikkeling en onderhoud 
van kleinschalige toeristische 
infrastructuur, gerichte promotie en 
marketing van rurale toeristische 
attracties, in het bijzonder buiten het 
seizoen, promotie van toeristische 
diensten en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

Or. en

Amendement 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen door openbare instanties
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

(e) investeringen in recreatie-
infrastructuur, kleinschalige toeristische 
infrastructuur in verband met land- en 
bosbouw, regionale marketing toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

Or. de

Amendement 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen door openbare instanties
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

(e) investeringen van algemeen nut in 
recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie, kleinschalige toeristische 
infrastructuur, marketing voor rurale 
toeristische diensten en de bewegwijzering 
voor toeristische bestemmingen;

Or. en

Amendement 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen door openbare instanties
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

(e) investeringen van algemeen nut in 
recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie, kleinschalige toeristische 
infrastructuur, marketing voor rurale 
toeristische diensten en de bewegwijzering 
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voor toeristische bestemmingen;

Or. en

Amendement 1057
Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen door openbare instanties
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

(e) investeringen van algemeen nut in 
recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie, kleinschalige toeristische 
infrastructuur, marketing voor rurale 
toeristische diensten en de bewegwijzering 
voor toeristische bestemmingen;

Or. en

Amendement 1058
Nessa Childers

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement-{}-

(e) investeringen door openbare instanties
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

(e) investeringen van algemeen nut in 
recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie, kleinschalige toeristische 
infrastructuur, marketing voor rurale 
toeristische diensten en bewegwijzering 
voor toeristische bestemmingen;

Or. en

Amendement 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen door openbare instanties
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

(e) investeringen van algemeen nut in 
recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie, kleinschalige toeristische 
infrastructuur, marketing voor rurale 
toeristische diensten en de bewegwijzering 
voor toeristische bestemmingen;

Or. it

Motivering

Om ervoor te zorgen dat toeristische investeringen niet alleen kunnen worden gedaan door 
openbare instanties, maar ook door privé-entiteiten.

Amendement 1060
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen door openbare instanties 
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

(e) investeringen door openbare instanties 
in recreatie-infrastructuur, inclusief voor 
plattelandstoerisme, toeristische informatie 
en de bewegwijzering voor toeristische 
bestemmingen;

Or. bg

Amendement 1061
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen door openbare instanties (e) investeringen door openbare en privé-
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in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

instanties in recreatie-infrastructuur, 
toeristische informatie en de 
bewegwijzering voor toeristische 
bestemmingen;

Or. it

Amendement 1062
Giancarlo Scottà, 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 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen door openbare instanties 
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

(e) investeringen door openbare en privé-
instanties in recreatie-infrastructuur, 
toeristische informatie en de 
bewegwijzering voor toeristische 
bestemmingen;

Or. it

Amendement 1063
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen door openbare instanties 
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

(e) investeringen door openbare instanties 
of organisaties voor lokale ontwikkeling 
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

Or. en
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Amendement 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) studies en investeringen met 
betrekking tot het onderhoud, het herstel 
en de opwaardering van het natuurlijke 
en culturele erfgoed van dorpen en rurale 
landschappen, met inachtneming van 
daarmee verbonden sociaaleconomische 
aspecten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) studies en investeringen met betrekking 
tot het onderhoud, het herstel en de 
opwaardering van het natuurlijke en 
culturele erfgoed van dorpen en rurale 
landschappen, met inachtneming van 
daarmee verbonden sociaaleconomische 
aspecten;

(f) studies en investeringen met betrekking 
tot het onderhoud, het herstel en de 
opwaardering van het natuurlijke en 
culturele erfgoed van dorpen en rurale 
landschappen en van sites met een grote 
ecologische waarde, met inachtneming van 
daarmee verbonden sociaaleconomische 
aspecten;

Or. ro

Amendement 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) studies en investeringen met betrekking 
tot het onderhoud, het herstel en de 
opwaardering van het natuurlijke en 
culturele erfgoed van dorpen en rurale 
landschappen, met inachtneming van 
daarmee verbonden sociaaleconomische 
aspecten;

(f) studies en investeringen met betrekking 
tot het onderhoud, het herstel en de 
opwaardering van het natuurlijke en het
culturele, educatieve en religieuze erfgoed 
van dorpen en rurale landschappen, met 
inachtneming van daarmee verbonden 
sociaaleconomische aspecten;

Or. ro

Amendement 1067
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) investeringen voor het verplaatsen van 
activiteiten en het verbouwen van 
gebouwen of andere voorzieningen die 
dichtbij rurale woongebieden gelegen zijn, 
met als doel de levenskwaliteit te 
verbeteren of de milieuprestatie van deze 
woongebieden te verbeteren.

(g) investeringen voor het verplaatsen van 
activiteiten en het verbouwen van 
gebouwen of andere voorzieningen die 
dichtbij of binnen rurale woongebieden 
gelegen zijn, met als doel de 
levenskwaliteit te verbeteren of de 
milieuprestatie van deze woongebieden te 
verbeteren.

Or. de

Amendement 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) investeringen voor het verplaatsen van 
activiteiten en het verbouwen van 
gebouwen of andere voorzieningen die 
dichtbij rurale woongebieden gelegen zijn, 

(g) investeringen voor het verplaatsen van 
activiteiten en het verbouwen van 
gebouwen of andere voorzieningen die 
dichtbij of binnen rurale woongebieden 
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met als doel de levenskwaliteit te 
verbeteren of de milieuprestatie van deze 
woongebieden te verbeteren.

gelegen zijn, met als doel de 
levenskwaliteit te verbeteren of de 
milieuprestatie van deze woongebieden te 
verbeteren.

Or. ro

Amendement 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) investeringen voor het verplaatsen van 
activiteiten en het verbouwen van 
gebouwen of andere voorzieningen die 
dichtbij rurale woongebieden gelegen zijn, 
met als doel de levenskwaliteit te 
verbeteren of de milieuprestatie van deze 
woongebieden te verbeteren.

(g) investeringen voor het verplaatsen van 
activiteiten en het verbouwen van 
gebouwen of andere voorzieningen die 
dichtbij rurale woongebieden gelegen zijn, 
met als doel de levenskwaliteit te 
verbeteren of de milieuprestatie van deze 
woongebieden te verbeteren, en animatie-
en milieubewustmakingsacties.

Or. fr

Amendement 1070
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) studies en investeringen in verband 
met andere maatregelen voor 
dorpsvernieuwing;

Or. de

Amendement 1071
Wojciech Michał Olejniczak
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) investeringen in infrastructuur en 
personele middelen voor universeel 
toegankelijke gezondheidsdiensten met 
gekwalificeerd personeel in 
plattelandsgebieden.

Or. pl

Amendement 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van deze maatregel wordt 
slechts steun verleend voor kleinschalige
infrastructuur zoals door elke lidstaat in 
het programma wordt omschreven. In de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
mogen echter specifieke afwijkingen van 
dit voorschrift worden opgenomen 
wanneer sprake is van investeringen in 
breedband en hernieuwbare energie. In 
dat geval moeten duidelijke criteria 
worden vastgesteld om ervoor te zorgen 
dat de hier bedoelde steun complementair 
is aan de steun die in het kader van 
andere EU-instrumenten wordt verstrekt.

2. In het kader van deze maatregel wordt 
slechts steun verleend voor infrastructuur 
die rechtstreeks verband houdt met de 
renovatie en de ontwikkeling van dorpen 
en die bedoeld is om het 
concurrentievermogen op het gebied van 
landbouw en de overlevingskansen van 
plattelandsgebieden te vergroten.

Or. ro

Amendement 1073
Karin Kadenbach

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

2. In het kader van deze maatregel wordt 
slechts steun verleend voor kleinschalige 
infrastructuur zoals door elke lidstaat in 
het programma wordt omschreven. In de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
mogen echter specifieke afwijkingen van 
dit voorschrift worden opgenomen 
wanneer sprake is van investeringen in 
breedband en hernieuwbare energie. In dat 
geval moeten duidelijke criteria worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat de hier 
bedoelde steun complementair is aan de 
steun die in het kader van andere EU-
instrumenten wordt verstrekt.

2. In de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
mogen echter specifieke afwijkingen van 
dit voorschrift worden opgenomen 
wanneer sprake is van investeringen in 
breedband, voorzieningen op het gebied 
van gezondheidszorg en preventie en 
hernieuwbare energie, met uitzondering 
van niet-duurzame biomassa, biogas en 
agrobiobrandstoffen. In dat geval moeten 
duidelijke criteria worden vastgesteld om 
ervoor te zorgen dat de hier bedoelde steun 
complementair is aan de steun die in het 
kader van andere EU-instrumenten wordt 
verstrekt.

Or. en

Amendement 1074
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van deze maatregel wordt 
slechts steun verleend voor kleinschalige 
infrastructuur zoals door elke lidstaat in het 
programma wordt omschreven. In de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
mogen echter specifieke afwijkingen van 
dit voorschrift worden opgenomen 
wanneer sprake is van investeringen in 
breedband en hernieuwbare energie. In dat 
geval moeten duidelijke criteria worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat de hier 
bedoelde steun complementair is aan de 
steun die in het kader van andere EU-
instrumenten wordt verstrekt.

2. In het kader van deze maatregel wordt 
slechts steun verleend voor kleinschalige 
infrastructuur zoals door elke lidstaat in het 
programma wordt omschreven. In de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
mogen echter specifieke afwijkingen van 
dit voorschrift worden opgenomen 
wanneer sprake is van investeringen in 
breedband. Afwijkingen mogen eveneens 
worden opgenomen voor investeringen in 
hernieuwbare energie en 
energiebesparende infrastructuur, als het 
project in kwestie in handen is van en 
gecontroleerd wordt door de gemeenschap 
en deze gemeenschap deelneemt in de 
winst. In dat geval moeten duidelijke 
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criteria worden vastgesteld om ervoor te 
zorgen dat de hier bedoelde steun 
complementair is aan de steun die in het 
kader van andere EU-instrumenten wordt 
verstrekt.

Or. en

Amendement 1075
Sylvie Goulard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De steun in het kader van deze 
maatregel mag ook worden uitgebreid 
naar de ontwikkeling van economische 
activiteiten buiten de landbouw die tot het 
halen van de genoemde doelstellingen 
kunnen bijdragen, met name de 
activiteiten van micro- en kleine 
ondernemingen.

Or. fr

Amendement 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In lid 1 bedoelde investeringen komen 
voor steun in aanmerking wanneer de 
betrokken concrete acties overeenkomstig 
de plannen voor de ontwikkeling van de 
gemeenten in plattelandsgebieden en de 
gemeentelijke basisdiensten worden 
uitgevoerd, voor zover dergelijke plannen 
voorhanden zijn en consistent zijn met de 
eventueel voorhanden zijne plaatselijke 

Schrappen



PE494.479v01-00 14/182 AM\909513NL.doc

NL

ontwikkelingsstrategie.

Or. fr

Amendement 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In lid 1 bedoelde investeringen komen 
voor steun in aanmerking wanneer de 
betrokken concrete acties overeenkomstig 
de plannen voor de ontwikkeling van de 
gemeenten in plattelandsgebieden en de 
gemeentelijke basisdiensten worden 
uitgevoerd, voor zover dergelijke plannen 
voorhanden zijn en consistent zijn met de 
eventueel voorhanden zijne plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie.

3. In lid 1 bedoelde investeringen komen 
voor steun in aanmerking wanneer zij
consistent zijn met de eventueel 
voorhanden zijnde plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie.

Or. it

Amendement 1078
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In lid 1 bedoelde investeringen komen 
voor steun in aanmerking wanneer de 
betrokken concrete acties overeenkomstig 
de plannen voor de ontwikkeling van de 
gemeenten in plattelandsgebieden en de 
gemeentelijke basisdiensten worden 
uitgevoerd, voor zover dergelijke plannen 
voorhanden zijn en consistent zijn met de 
eventueel voorhanden zijne plaatselijke 

3. In lid 1 bedoelde investeringen komen 
voor steun in aanmerking wanneer de 
betrokken concrete acties overeenkomstig 
de plannen voor de ontwikkeling van de 
gemeenten in plattelandsgebieden en de 
gemeentelijke basisdiensten worden 
uitgevoerd, voor zover dergelijke plannen 
voorhanden zijn en consistent zijn met de 
eventueel voorhanden zijne plaatselijke 
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ontwikkelingsstrategie. ontwikkelingsstrategie. Investeringen 
overeenkomstig lid 1, onder (g), komen 
niet in aanmerking voor maatregelen in 
verband met het verplaatsen van 
landbouwondernemingen.

Or. de

Amendement 1079
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In lid 1 bedoelde investeringen komen 
voor steun in aanmerking wanneer de 
betrokken concrete acties overeenkomstig 
de plannen voor de ontwikkeling van de 
gemeenten in plattelandsgebieden en de
gemeentelijke basisdiensten worden 
uitgevoerd, voor zover dergelijke plannen 
voorhanden zijn en consistent zijn met de 
eventueel voorhanden zijne plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie.

3. In lid 1 bedoelde investeringen komen 
voor steun in aanmerking wanneer de 
betrokken concrete acties overeenkomstig 
de plannen voor de ontwikkeling van de 
gemeenten en de dorpen in 
plattelandsgebieden en van de daar
verstrekte basisdiensten worden 
uitgevoerd, voor zover dergelijke plannen 
voorhanden zijn en consistent zijn met de 
eventueel voorhanden zijne plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie.

Or. bg

Amendement 1080
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ontvangers van de in lid 1 
bedoelde steun zijn land- of 
bosbouwbedrijven of organisaties van 
deze bedrijven of hebben een vaststaande 
rechtstreekse band met de land- of de 
bosbouwsector.
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Or. pt

Amendement 1081
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De steun in het kader van deze 
maatregel kan ten uitvoer worden gelegd 
door middel van de LEADER-aanpak.

Or. pt

Amendement 1082
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de types 
infrastructuur voor hernieuwbare energie 
die voor steun op grond van deze maategel 
in aanmerking komen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1083
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis

Bevordering van de biodiversiteit in 
plattelandsgebieden
1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend voor:
(a) het opstellen en actualiseren van 
beschermings- en beheersplannen voor 
NATURA 2000-gebieden en andere gebieden 
met een hoge natuurwaarde, met inbegrip van 
actieplannen voor de bescherming van 
soorten die verbonden zijn met 
plattelandsgebieden;
(b) onderzoeken, milieubewustmakingsacties, 
en investeringen in combinatie met 
bewustmakingsacties of de instandhouding, 
het herstel en de verbetering van elementen 
van het natuurlijk erfgoed zoals het herstellen 
en aanwijzen van rivieren of andere lineaire 
en continue structuren of hun onmisbare 
verbindingsfunctie voor de migratie, 
geografische verspreiding en genetische 
uitwisseling van wilde soorten.
2. De investeringen onder lid 1, letter b komen 
in aanmerking voor steun wanneer de 
desbetreffende acties ten uitvoer worden 
gelegd in overeenstemming met de 
beheersplannen of andere 
natuurbeschermingsplannen waarin de 
investeringen duidelijk gekoppeld zijn aan 
doelstellingen die de strategie inzake 
biodiversiteit van de Unie tot 2020 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 1084
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Gebruik van landbouwafval 



PE494.479v01-00 18/182 AM\909513NL.doc

NL

1. Steun in het kader van deze maatregel 
wordt verleend voor de aanleg van 
infrastructuur en logistieke capaciteit om 
landbouwafval, residuen, 
lignocellulosisch materiaal en non-food 
cellulosemateriaal te transporteren naar 
de plaats van de conversie ervan in 
producten op biobasis.
2. De activiteiten die in het kader van deze 
maatregel worden gesteund, omvatten 
hulp bij de verzameling, de oogst, de 
opslag en het transport van materiaal dat 
in aanmerking komt voor gebruik in een 
bioraffinaderij.

Or. en

Amendement 1085
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in de ontwikkeling van het 
bosareaal en verbetering van de 
rendabiliteit van de bossen

Investeringen in de ontwikkeling van het
ecologisch duurzame bosareaal en 
verbetering van de rendabiliteit van de 
bossen

Or. en

Amendement 1086
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bebossing en de aanleg van beboste 
gebieden;

(a) ecologisch duurzame bebossing en de
ecologisch duurzame aanleg van beboste 
gebieden;
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Or. en

Amendement 1087
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bebossing en de aanleg van beboste 
gebieden;

(a) bebossing en de aanleg van beboste 
gebieden op landbouw- en andere grond;

Or. es

Amendement 1088
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de invoering van 
boslandbouwsystemen;

(b) de invoering van ecologisch duurzame
boslandbouwsystemen;

Or. en

Amendement 1089
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de preventie en het herstel van schade 
die aan bossen wordt toegebracht door 
bosbranden en natuurrampen, met inbegrip 
van uitbraken van plagen en ziekten, 
rampzalige gebeurtenissen en 
klimaatgerelateerde bedreigingen;

(c) de preventie en het herstel van schade 
die aan bossen wordt toegebracht door 
bosbranden en natuurrampen, met inbegrip 
van uitbraken van plagen en ziekten, 
rampzalige gebeurtenissen en 
klimaatgerelateerde bedreigingen; in 
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gebieden die zijn aangemerkt als gebieden 
met een hoog risico, is de invoering van 
uitrusting om bosbranden te voorkomen 
een voorwaarde voor steun;

Or. fr

Amendement 1090
Mariya Gabriel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) in gebieden met een hoog of 
middelhoog risico is de uitrusting met 
preventieapparatuur tegen bosbranden 
een voorwaarde voor andere financiële 
steun in het kader van de 
structuurfondsen. Gelet hierop moeten de 
lidstaten medefinanciering uittrekken die 
bestemd is voor preventie-uitrusting op de 
genoemde gebieden;

Or. en

Amendement 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) investeringen ter verbetering van de 
veerkracht en de milieuwaarde alsook van 
het mitigatiepotentieel van 
bosecosystemen;

(d) investeringen ter verbetering van de 
productiviteit, de veerkracht en de 
milieuwaarde alsook van het 
mitigatiepotentieel van bosecosystemen;

Or. it
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Amendement 1092
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen in nieuwe
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten.

(e) investeringen in ecologisch duurzame
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten.

Or. en

Amendement 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten.

(e) investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën, in een verbetering 
van de arbeidsveiligheid en in de 
verwerking en de afzet van bosproducten.

Or. en

Amendement 1094
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten.

(e) investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën, inclusief 
technologie ter bevordering van een 
efficiënter gebruik van nevenproducten 
en afval voor energieopwekking, en in de 
verwerking en de afzet van bosproducten
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Or. en

Amendement 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten.

(e) investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de 
verwerking, het transport en de afzet van 
bosproducten.

Or. de

Motivering

Op de maatregel moet een beroep kunnen worden gedaan voor investeringen in de uitbreiding 
en de ontwikkeling van technologie voor de exploitatie van boshulpbronnen.

Amendement 1096
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten.

(e) investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten, mits deze 
voldoen aan de houtverordening van de 
EU (Verordening (EU) nr. 995/2010) en 
niet schadelijk zijn voor de biodiversiteit 
of andere ecosysteemdiensten van het bos.

Or. en

Amendement 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten.

(e) investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten voor kmo's.

Or. en

Amendement 1098
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) investeringen in nieuwe
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten.

(e) investeringen in bosbouwtechnologieën 
en in de verwerking en de afzet van 
bosproducten.

Or. en

Amendement 1099
Mariya Gabriel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de consolidatie van bossen, 
ongeacht het type van eigenaarschap.

Or. bg

Amendement 1100
Mariya Gabriel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) investeringen in betere technieken 
voor bosexploitatie. 

Or. en

Amendement 1101
Diane Dodds, James Nicholson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de voorbereiding van 
beheersplannen; of evenwaardige 
instrumenten, in overeenstemming met 
duurzaam bosbeheer.

Or. en

Amendement 1102
Phil Prendergast

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de voorbereiding van 
beheersplannen; of evenwaardige 
instrumenten, in overeenstemming met 
duurzaam bosbeheer.

Or. en

Amendement 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beperkingen op de eigendom van bossen 
zoals bedoeld in de artikelen 36 tot en met 
40, zijn niet van toepassing op de tropische 
en subtropische bossen en op de beboste 
gebieden op de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/9333, en in de 
Franse overzeese departementen.

Beperkingen op de eigendom van bossen 
zoals bedoeld in de artikelen 23 tot en met 
27, zijn niet van toepassing op de tropische 
en subtropische bossen en op de beboste 
gebieden op de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/9333, en in de 
Franse overzeese departementen.
Beperkingen op de eigendom zoals 
bedoeld in de artikelen 23 tot en met 27 
zijn niet van toepassing op steun omwille 
van milieuredenen zoals de bescherming 
tegen erosie of de uitbreiding van bossen 
die bijdragen aan de aanpassing aan de 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 1104
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beperkingen op de eigendom van bossen 
zoals bedoeld in de artikelen 36 tot en met 
40, zijn niet van toepassing op de tropische 
en subtropische bossen en op de beboste 
gebieden op de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/9333, en in de 
Franse overzeese departementen.

Beperkingen op de eigendom van bossen 
zoals bedoeld in de artikelen 23 tot en met 
27, zijn niet van toepassing op de tropische 
en subtropische bossen en op de beboste 
gebieden op de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/9333, en in de 
Franse overzeese departementen.

Or. en
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Amendement 1105
Britta Reimers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is 
steun afhankelijk van de indiening van 
een bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument in overeenstemming met 
duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld in 
de ministeriële conferentie over de 
bescherming van de bossen in Europa van 
199334 (hierna: "duurzaam bosbeheer").

Schrappen

Or. de

Motivering

Duurzaam, toekomstgericht bosbeheer is al gegarandeerd door de nationale bosbouwwetten. 
De bosbeheersplannen die de Commissie wil invoeren, zouden alleen maar leiden tot meer 
bureaucratie.

Amendement 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement-{}-

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is 
steun afhankelijk van de indiening van 
een bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument in overeenstemming met 
duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld in 
de ministeriële conferentie over de 
bescherming van de bossen in Europa van 
199334 (hierna: "duurzaam bosbeheer").

Schrappen
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Or. de

Motivering
De invoering van de voorwaarde van een verplicht bosbeheersplan is strijdig met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 1107
Mariya Gabriel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van de indiening van een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument in overeenstemming met
duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld in de 
ministeriële conferentie over de 
bescherming van de bossen in Europa van 
199334 (hierna: "duurzaam bosbeheer").

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van duurzaam bosbeheer zoals 
vastgesteld in de ministeriële conferentie 
over de bescherming van de bossen in 
Europa van 199334 (hierna: "duurzaam 
bosbeheer").

Or. en

Amendement 1108
Bas Eickhout

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van de indiening van een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument in overeenstemming met 
duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld in de 
ministeriële conferentie over de 
bescherming van de bossen in Europa van 
199334 (hierna: "duurzaam bosbeheer").

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van de indiening van een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument dat maatregelen omvat op het 
gebied van biodiversiteit en dat in 
overeenstemming is met duurzaam 
bosbeheer zoals vastgesteld in de 
ministeriële conferentie over de 
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bescherming van de bossen in Europa van 
199334 (hierna: "duurzaam bosbeheer").
Steun voor bosgerelateerde maatregelen 
moet gebaseerd zijn op een norm voor 
goede bosbouwpraktijken, die door elke 
lidstaat wordt ontwikkeld.

Or. en

Amendement 1109
Karin Kadenbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van de indiening van een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument in overeenstemming met 
duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld in de 
ministeriële conferentie over de 
bescherming van de bossen in Europa van 
199334 (hierna: "duurzaam bosbeheer").

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van de indiening van een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument waarin maatregelen inzake 
biodiversiteit zijn opgenomen en in 
overeenstemming met duurzaam bosbeheer 
zoals vastgesteld in de ministeriële 
conferentie over de bescherming van de 
bossen in Europa van 199334 (hierna:
"duurzaam bosbeheer").

Or. en

Amendement 1110
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van de indiening van een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van de indiening van een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
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instrument in overeenstemming met 
duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld in de 
ministeriële conferentie over de 
bescherming van de bossen in Europa van 
199334 (hierna: "duurzaam bosbeheer").

instrument in overeenstemming met 
duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld in de 
ministeriële conferentie over de 
bescherming van de bossen in Europa van 
199334 (hierna: "duurzaam bosbeheer") en 
van de inzet van effectieve middelen ter 
voorkoming van branden en andere 
natuurrampen.

Or. pt

Amendement 1111
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden op grond waarvan 
wordt bepaald of een natuurramp of een 
uitbraak van een plaag of een ziekte heeft 
plaatsgevonden, en met betrekking tot de 
omschrijving van de soorten preventieve 
acties die voor steun in aanmerking 
komen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het vóórkomen van natuurrampen of plagen en ziekten kan erg variëren van de ene regio tot 
de andere. Ook de maatregelen die moeten worden genomen, kunnen erg variëren. Passende 
maatregelen moeten worden genomen door de lidstaten.

Amendement 1112
Karin Kadenbach

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

3 bis. Alle acties moeten in 
overeenstemming zijn met de 
milieudoelstellingen van het GLB.

Or. en

Amendement 1113
Karin Kadenbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Steun voor bosgerelateerde 
maatregelen moet gebaseerd zijn op een 
norm voor goede bosbouwpraktijken.

Or. en

Amendement 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters, andere grondbeheerders en 
gemeenten gedurende maximaal 15 jaar 
steun ter dekking van de aanlegkosten 
verleend, alsmede een jaarlijkse premie per 
hectare voor de kosten van gederfde 
landbouwinkomsten en
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. en
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Amendement 1115
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde
grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende maximaal 10 jaar steun ter 
dekking van de aanlegkosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten zoals 
zuivering en dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en openbare
grondeigenaren en pachters en aan andere 
grondbeheerders gedurende maximaal 15
jaar steun ter dekking van de aanlegkosten 
verleend, alsmede een jaarlijkse premie per 
hectare voor de kosten van gederfde 
landbouwinkomsten en
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. it

Amendement 1116
Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde 
grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende maximaal 10 jaar steun ter 
dekking van de aanlegkosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten zoals 
zuivering en dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en openbare 
eigenaren en pachters en verenigingen 
hiervan gedurende maximaal 15 jaar steun 
ter dekking van de aanlegkosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare
voor de kosten van gederfde 
landbouwinkomsten en
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. it
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Motivering

Verruiming van de definitie van de begunstigden die in het kader van elk afzonderlijk 
programma voor de maatregel kunnen worden geïdentificeerd op basis van de specifieke 
kenmerken van elk gebied. De verruiming heeft betrekking op andere overheden dan 
gemeenten, die beschikken over grond die met de maatregel wordt geviseerd, omdat zij 
voordeel bij de maatregel kunnen hebben en omdat zij, als zij ervan worden uitgesloten, het 
moeilijk zouden hebben om de kosten van de acties volledig te dragen. De mogelijkheid om 
het aantal bosgebieden te verhogen zou hierdoor zeker worden beperkt.

Amendement 1117
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 15 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie per hectare voor de 
kosten van gederfde inkomsten en
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. en

Amendement 1118
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten en aan openbare 
grondeigenaren die voor de activiteit in 
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aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

kwestie geen steun krijgen in het kader 
van de nationale begroting, gedurende 
maximaal 15 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. bg

Amendement 1119
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 30 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie per hectare voor de 
kosten van gederfde landbouwinkomsten 
en onderhoudsactiviteiten zoals zuivering 
en dunning.

Or. en

Amendement 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde eigenaren, 
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grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal 10 jaar steun ter 
dekking van de aanlegkosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten zoals 
zuivering en dunning.

pachters, andere grondbeheerders en 
gemeenten gedurende maximaal 10 jaar 
steun ter dekking van de aanlegkosten 
verleend, alsmede een jaarlijkse premie per 
hectare voor de kosten van gederfde 
landbouwinkomsten en
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. it

Amendement 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde 
grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende maximaal 10 jaar steun ter 
dekking van de aanlegkosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten zoals 
zuivering en dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan openbare en particuliere
grondeigenaren en pachters gedurende 
maximaal 15 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. es

Motivering

In de voorgestelde amendementen op de diverse bosbouwmaatregelen wordt rekening 
gehouden met de realiteit van het eigenaarschap van bossen, door overheidsinstanties, en niet 
alleen gemeenten, als begunstigde van de steunmaatregel in kwestie te erkennen. De 
onderhoudspremie moet ook worden verlengd van 10 tot 15 jaar, zoals het geval was in 
eerdere programmeringsperioden.

Amendement 1122
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde 
grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende maximaal 10 jaar steun ter 
dekking van de aanlegkosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten zoals 
zuivering en dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan openbare en particuliere
grondeigenaren en pachters gedurende 
maximaal 15 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. es

Amendement 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde 
grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende maximaal 10 jaar steun ter 
dekking van de aanlegkosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten zoals 
zuivering en dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan openbare en particuliere
grondeigenaren en pachters gedurende 
maximaal 15 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. es

Motivering

Er moet worden bepaald dat overheidsinstanties, en niet alleen gemeenten, de steun in 
kwestie kunnen krijgen. De onderhoudspremie moet ook worden verlengd van 10 tot 15 jaar, 
zoals het geval was in eerdere programmeringsperioden.
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Amendement 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde 
grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende maximaal 10 jaar steun ter 
dekking van de aanlegkosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten zoals 
zuivering en dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan openbare en particuliere
grondeigenaren en pachters en andere 
grondbeheerders gedurende maximaal 10 
jaar steun ter dekking van de aanlegkosten 
verleend, alsmede een jaarlijkse premie 
voor de gederfde landbouwinkomsten en 
de kosten van onderhoudsactiviteiten zoals 
zuivering en dunning.

Or. es

Motivering

De term "openbare" moet worden opgenomen, daarnaast is 10 jaar lang genoeg.

Amendement 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan openbare en particuliere en 
in een vereniging georganiseerde 
grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal 10 jaar steun ter 
dekking van de aanlegkosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten zoals 
zuivering en dunning.

Or. en
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Amendement 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten en aan andere 
grondbeheerders gedurende maximaal 10 
jaar steun ter dekking van de aanlegkosten 
verleend, alsmede een jaarlijkse premie 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten 
zoals zuivering en dunning.

Or. en

Amendement 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt alleen aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. de

Amendement 1128
Maria do Céu Patrão Neves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende een door 
de lidstaten vast te stellen 
maximumperiode steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. pt

Amendement 1129
Katarína Neveďalová

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters, staatsbossen zonder directe 
koppeling met de overheidsbegroting en 
gemeenten gedurende maximaal 10 jaar 
steun ter dekking van de aanlegkosten 
verleend, alsmede een jaarlijkse premie 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten 
zoals zuivering en dunning.

Or. sk

Amendement 1130
Gaston Franco

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

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren 
en gemeenten gedurende maximaal 10 jaar 
steun ter dekking van de aanlegkosten 
verleend, alsmede een jaarlijkse premie 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten 
zoals zuivering en dunning.

Or. fr

Amendement 1131
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters, inclusief de diverse groeperingen 
van grondeigenaren, bijvoorbeeld 
organisaties van mede-eigenaren van 
aangrenzende berggebieden in 
gemeenschappelijk bezit (organizaciones 
de comunidades de montes vecinales en 
mancomunidad), en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. es

Amendement 1132
Bas Eickhout
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen 
en snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn
inheems en zorgen voor meer 
biodiversiteit.  Er wordt geen steun 
verleend voor de aanplant van hakhout met 
korte omlooptijd, kerstbomen en 
snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie, invasieve 
soorten, alsook elke vorm van aanplant 
met schadelijke gevolgen voor het milieu 
en/of de biodiversiteit. Er mag geen 
bebossingsvergunning worden afgegeven
in gebieden met een hoge natuurwaarde, 
met name in rijk grasland, en er moet een 
beperking gelden voor bebossing in 
Natura 2000-gebieden. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

Or. en

Amendement 1133
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten die verder 
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geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen 
en snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

gaan dan de doorgaans vaste praktijk. Er 
wordt geen steun verleend voor de aanplant 
van hakhout met korte omlooptijd, 
kerstbomen en snelgroeiende soorten die 
bestemd zijn voor de energieproductie, 
invasieve soorten met nadelige gevolgen 
voor de biodiversiteit, alsook elke vorm 
van aanplant met schadelijke gevolgen 
voor het milieu en/of de biodiversiteit.
Over het algemeen wordt geen steun 
verleend indien dergelijke ontbossing een 
schadelijk effect heeft op het milieu en/of 
de biodiversiteit. In gebieden waar de 
bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

Or. en

Amendement 1134
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen 
en snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten, met 
indien mogelijk een voorkeur voor 
inheemse soorten. Er wordt geen steun 
verleend voor de aanplant van hakhout met 
korte omlooptijd, kerstbomen en 
snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
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meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

Or. en

Amendement 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen 
en snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

2. Alleen landbouwgrond komt voor steun 
in aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen 
en snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

Or. es

Amendement 1136
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen
of snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie. In gebieden 
waar de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd of
kerstbomen.  In gebieden waar de 
bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

Or. en

Amendement 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen
en snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd of
kerstbomen.  In het geval van
snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie, wordt alleen 
steun verleend voor de dekking van de 
opstartkosten. In gebieden waar de 
bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
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struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

Or. de

Motivering

Een belangrijke EU-doelstelling is minimum 20% van de energiebehoefte te dekken met 
hernieuwbare energiebronnen. In tegenstelling tot energiegewassen heeft de bosbouw een 
meerjarige productiecyclus. Dit nadeel kan worden gecompenseerd door steun te verlenen 
voor de dekking van de aanlegkosten.

Amendement 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen
of snelgroeiende soorten die bestemd zijn
voor de energieproductie. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd of
kerstbomen.  Snelgroeiende soorten mogen 
niet worden geoogst voor de 
energieproductie tijdens de looptijd van 
het akkoord. In gebieden waar de 
bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

Or. en
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Amendement 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden 
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen 
en snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking; wat landbouwgrond betreft, 
wordt evenwel voorzien in de mogelijkheid 
van braaklegging voor een 
maximumperiode van een jaar tussen 
twee opeenvolgende aanplantingen op 
dezelfde grond. De aangeplante soorten 
zijn aangepast aan de plaatselijke milieu-
en klimaatomstandigheden en 

beantwoorden aan de minimale 
milieuvereisten. Er wordt geen steun 
verleend voor de aanplant van hakhout met 
korte omlooptijd, kerstbomen en 
snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

Or. it

Motivering

In sommige lidstaten (bijvoorbeeld in het Middellandse-Zeegebied) is het om historische, 
culturele en ecologische redenen in verband met behoorlijk land- en bosbouwbeheer van 
vitaal belang dat er een biologische rustperiode is van niet meer dan een jaar tussen twee 
opeenvolgende gewasaanplantingscycli.  

Amendement 1140
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten wijzen gebieden aan die 
geschikt zijn voor ontbossing, teneinde 
zeker te stellen dat de aanplant geen 
schadelijk effect heeft op het milieu of de 
biodiversiteit.

Or. en

Amendement 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de vaststelling van de in lid 2 bedoelde 
de minimale milieuvereisten.

3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de vaststelling van de in lid 2 bedoelde 
de minimale milieuvereisten, rekening 
houdend met de diversiteit van de 
Europese bossen.

Or. en

Amendement 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere en 
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grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

openbare eigenaren, pachters, andere 
grondbeheerders en gemeenten gedurende 
maximaal zeven jaar steun ter dekking van 
de invoeringskosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie per hectare voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten.

Or. it

Amendement 1143
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere
grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere en 
openbare eigenaren en pachters gedurende 
maximaal zeven jaar steun ter dekking van 
de invoeringskosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie per hectare voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten.

Or. it

Amendement 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten en 
aan andere grondbeheerders gedurende 
maximaal vijf jaar steun ter dekking van de 
invoeringskosten of de conversie naar een 
boslandbouwsysteem verleend, alsmede 
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een jaarlijkse premie per hectare voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten.

Or. en

Amendement 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan openbare en particuliere 
grondeigenaren en pachters gedurende 
maximaal drie tot vijf jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

Or. es

Motivering

In de voorgestelde amendementen op de diverse bosbouwmaatregelen wordt rekening 
gehouden met de realiteit van het eigenaarschap van bossen, door overheidsinstanties, en niet 
alleen gemeenten, als begunstigde van de steunmaatregel in kwestie te erkennen. De 
onderhoudspremie moet ook worden verlengd tot vijf jaar, zoals het geval was in eerdere 
programmeringsperioden.

Amendement 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan openbare en particuliere 
grondeigenaren en pachters gedurende 
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grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

maximaal vijf jaar steun ter dekking van de 
invoeringskosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie per hectare voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten.

Or. es

Amendement 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan openbare en particuliere 
grondeigenaren en pachters gedurende 
maximaal vijf jaar steun ter dekking van de 
invoeringskosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie per hectare voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten.

Or. es

Motivering

Er moet worden bepaald dat overheidsinstanties, en niet alleen gemeenten, de steun in 
kwestie kunnen krijgen. De onderhoudspremie moet ook worden verlengd van drie tot vijf 
jaar, zoals het geval was in eerdere programmeringsperioden.

Amendement 1148
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 



PE494.479v01-00 50/182 AM\909513NL.doc

NL

grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal vijf jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

Or. en

Amendement 1149
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal vijf jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

Or. en

Amendement 1150
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal vijf jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.
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Or. fr

Amendement 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende een door de lidstaten vast te 
stellen maximumperiode steun ter dekking 
van de invoeringskosten verleend, alsmede 
een jaarlijkse premie per hectare voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten.

Or. pt

Amendement 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan openbare en particuliere 
grondeigenaren, pachters en andere 
grondbeheerders gedurende maximaal drie 
jaar steun ter dekking van de 
invoeringskosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie per hectare voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten.

Or. es

Motivering

De term "openbare" moet worden opgenomen, daarnaast is drie jaar lang genoeg.
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Amendement 1153
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten en 
aan openbare grondeigenaren die voor de 
activiteit in kwestie geen steun krijgen in 
het kader van de nationale begroting,
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoerings- en 
verbeteringskosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie per hectare voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten zoals 
zuivering en dunning.

Or. bg

Amendement 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met
extensieve landbouw op dezelfde grond.
Het maximale aantal per hectare aan te 
planten bomen wordt door de lidstaten 
bepaald met inachtneming van de 
plaatselijke bodem- en klimaatgesteldheid, 
de bosbouwgewassoorten en de noodzaak 
het gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen
en praktijken voor grondgebruik waarbij
meerjarige houtachtigen opzettelijk 
worden gecombineerd met gewassen en/of 
dieren op dezelfde grondbeheerseenheid.
De bomen kunnen alleenstaand zijn of 
groeien in groepen of rijen binnen 
percelen (boslandbouw met een 
combinatie van bos en akker, 
sylvopastoralisme, begraasde 
boomgaarden) of op de grens tussen 
percelen (hagen, bomenrijen). Het 
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maximale en minimale aantal bomen 
(dekking) per hectare wordt door de 
lidstaten bepaald met inachtneming van de 
plaatselijke bodem- en klimaatgesteldheid, 
de bosbouwgewassoorten en de noodzaak 
het gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden of begrazing door vee
te waarborgen.

Or. en

Amendement 1155
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met extensieve
landbouw op dezelfde grond. Het
maximale aantal per hectare aan te planten 
bomen wordt door de lidstaten bepaald met 
inachtneming van de plaatselijke bodem-
en klimaatgesteldheid, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het 
gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
waarbij de teelt van bomen wordt 
gecombineerd met landbouw op of naast
dezelfde grond. Het minimale aantal per 
hectare aan te planten bomen wordt door 
de lidstaten bepaald met inachtneming van 
de plaatselijke bodem- en 
klimaatgesteldheid en 
milieuomstandigheden, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het
duurzame gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

Or. fr

Motivering

Boslandbouwsystemen moeten worden gedefinieerd als systemen voor grondgebruik waarbij 
bosbouw wordt gecombineerd met landbouw in het algemeen. Met de formulering "extensieve 
landbouw" worden bepaalde belangrijke teeltmethoden uitgesloten die voordeel kunnen 
hebben bij boslandbouw, die ervoor zorgt dat intensieve systemen duurzamer worden. De 
maatregel voor boslandbouw moet zowel worden toegepast op nieuw aangelegde percelen als 
op bestaande percelen, bijvoorbeeld bosgebied, die worden geconverteerd.
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Amendement 1156
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met extensieve
landbouw op dezelfde grond. Het
maximale aantal per hectare aan te planten 
bomen wordt door de lidstaten bepaald met 
inachtneming van de plaatselijke bodem-
en klimaatgesteldheid, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het 
gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
waarbij de teelt van bomen wordt 
gecombineerd met landbouw op of naast
dezelfde grond. Het minimale aantal per 
hectare aan te planten bomen wordt door 
de lidstaten bepaald met inachtneming van 
de plaatselijke bodem- en 
klimaatgesteldheid en 
milieuomstandigheden, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het
duurzame gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

Or. fr

Amendement 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met extensieve 
landbouw op dezelfde grond. Het 
maximale aantal per hectare aan te planten 
bomen wordt door de lidstaten bepaald met 
inachtneming van de plaatselijke bodem-
en klimaatgesteldheid, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het 
gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met extensieve 
landbouw op dezelfde grond. Het 
maximale aantal per hectare aan te planten 
bomen wordt door de lidstaten bepaald met 
inachtneming van de plaatselijke bodem-
en klimaatgesteldheid, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het 
duurzame gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen, op een 
manier die aantoonbaar is met 
specificaties die worden erkend door de 
lidstaten.
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Or. it

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het concept ecologische duurzaamheid objectief en wetenschappelijk 
rigoureus is, is het van vitaal belang dat deze duurzaamheid gecertificeerd wordt door een 
specifieke derde partij die door elke lidstaat wordt erkend.

Amendement 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met extensieve 
landbouw op dezelfde grond. Het 
maximale aantal per hectare aan te planten 
bomen wordt door de lidstaten bepaald met 
inachtneming van de plaatselijke bodem-
en klimaatgesteldheid, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het 
gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met extensieve 
landbouw op dezelfde grond. Het
maximale aantal per hectare aan te planten 
of te beschermen bomen wordt door de 
lidstaten bepaald met inachtneming van de 
plaatselijke bodem- en klimaatgesteldheid, 
de bosbouwgewassoorten en de noodzaak 
het gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

Or. de

Motivering

Het mag niet alleen gaan om de aanplanting van nieuwe bosbomen; er moet ook rekening 
worden gehouden met de bescherming en het beheer van bomen/bos.

Amendement 1159
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
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voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met extensieve
landbouw op dezelfde grond. Het 
maximale aantal per hectare aan te planten 
bomen wordt door de lidstaten bepaald met 
inachtneming van de plaatselijke bodem-
en klimaatgesteldheid, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het 
gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met landbouw 
op dezelfde grond. Het maximale aantal 
per hectare aan te planten bomen wordt 
door de lidstaten bepaald met inachtneming 
van de plaatselijke bodem- en 
klimaatgesteldheid, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het 
gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

Or. bg

Amendement 1160
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met extensieve 
landbouw op dezelfde grond. Het 
maximale aantal per hectare aan te planten 
bomen wordt door de lidstaten bepaald met 
inachtneming van de plaatselijke bodem-
en klimaatgesteldheid, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het 
gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met extensieve 
landbouw op dezelfde grond. Het
maximale aantal per hectare aan te planten 
bomen wordt door de lidstaten bepaald met 
inachtneming van de plaatselijke bodem-
en klimaatgesteldheid, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het 
gebruik van de grond voor land- of 
bosbouwdoeleinden te waarborgen.

Or. lv

Amendement 1161
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aangezien de grote bestaande 
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boslandbouwsystemen moeten worden 
beschermd, kan steun worden verleend 
voor de verbetering ervan, om er 
duurzame systemen met buitengewone 
natuur- en milieuwaarde van te maken. 

Or. pt

Amendement 1162
Spyros Danellis

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.

3. De steun voor nieuwe aanplantingen op 
landbouwgrond en voor de invoering en 
handhaving van boslandbouwpraktijken, 
inclusief sylvopastorale systemen, mag het 
in bijlage I vastgestelde maximale 
steunpercentage niet overschrijden.

Or. en

Amendement 1163
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.

3. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
van 100% niet overschrijden.

Or. en

Amendement 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Preventie en herstel van schade aan 
bossen ten gevolge van bosbranden en 
natuurrampen en rampzalige 
gebeurtenissen

Preventie van het bosbrandrisico

Or. fr

Amendement 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters en 
gemeenten, alsmede voor staatsbossen
steun verleend voor:

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en/of in een 
vereniging georganiseerde particuliere en 
openbare bosbezitters steun verleend voor:

Or. fr

Amendement 1166
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters en 
gemeenten, alsmede voor staatsbossen 
steun verleend voor:

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere en 
openbare bosbezitters en gemeenten, 
alsmede voor staatsbossen steun verleend 
voor:
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Or. en

Amendement 1167
Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters en 
gemeenten, alsmede voor staatsbossen
steun verleend voor:

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere en 
openbare bosbezitters steun verleend voor:

Or. it

Amendement 1168
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters en 
gemeenten, alsmede voor staatsbossen 
steun verleend voor:

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters, 
andere grondbeheerders en gemeenten, 
alsmede voor staatsbossen steun verleend 
voor acties die niet schadelijk zijn voor de 
biodiversiteit of andere 
ecosysteemdiensten:

Or. en

Amendement 1169
Mariya Gabriel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters en 
gemeenten, alsmede voor staatsbossen 
steun verleend voor:

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters die 
voor de activiteit in kwestie geen steun 
krijgen in het kader van de nationale 
begroting, andere grondbeheerders en 
gemeenten, alsmede voor staatsbossen 
steun verleend voor:

Or. bg

Amendement 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters en 
gemeenten, alsmede voor staatsbossen 
steun verleend voor:

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters, 
andere bosbeheerders en gemeenten, 
alsmede voor staatsbossen steun verleend 
voor:

Or. en

Amendement 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 35, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters en 
gemeenten, alsmede voor staatsbossen 
steun verleend voor:

1. In het kader van artikel 35, lid 1, onder 
c), wordt alleen aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters en 
gemeenten, alsmede voor staatsbossen 
steun verleend voor:

Or. de

Amendement 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aanleg van
beschermingsinfrastructuur. De steun 
voor brandstroken kan tevens steun voor 
de betrokken onderhoudskosten omvatten. 
Er wordt geen steun verleend voor 
landbouwgerelateerde activiteiten in
gebieden waarop agromilieuverbintenissen 
van toepassing zijn;

(a) de invoering van preventieapparatuur 
en -systemen (paden, watervoorziening, 
greppels, brandgangen) die in een 
bosgebied een netwerk vormen dat 
beantwoordt aan de 
bosbrandpreventieprogramma's die op 
plaatselijk of regionaal niveau zijn 
vastgesteld. Er wordt geen steun verleend 
voor landbouwgerelateerde activiteiten met 
name in gebieden waarop 
agromilieuverbintenissen van toepassing 
zijn;

Or. fr

Amendement 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aanleg van (a) de aanleg van 
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beschermingsinfrastructuur. De steun voor 
brandstroken kan tevens steun voor de 
betrokken onderhoudskosten omvatten. Er 
wordt geen steun verleend voor 
landbouwgerelateerde activiteiten in 
gebieden waarop agromilieuverbintenissen 
van toepassing zijn;

beschermingsinfrastructuur. De steun voor 
brandstroken kan tevens steun voor de 
betrokken onderhoudskosten omvatten. Er 
wordt geen steun verleend voor 
landbouwgerelateerde activiteiten in 
gebieden waarop agromilieuverbintenissen 
van toepassing zijn; steun voor 
veehouders, wier vee door te grazen brand 
voorkomt.

Or. es

Motivering

Er moet worden erkend dat extensieve veeteelt belangrijk is voor de bestrijding van 
bosbranden, doordat gebieden met een brandrisico erdoor worden opgeruimd.

Amendement 1174
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 25– lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Lidstaten die zorgen voor 
preventieapparatuur en -maatregelen in 
het kader van een geïnstitutionaliseerd 
preventieplan van de overheid tegen 
bosbranden dat georganiseerd wordt op 
regionaal niveau, kunnen financiële steun 
op grond van artikel 22, lid 1, ontvangen. 
Het preventieplan moet onder 
overheidstoezicht staan en betrekking 
hebben op het volledige nationale 
grondgebied, met bijzondere maatregelen 
voor gebieden met een hoog risico;

Or. en

Amendement 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) plaatselijke, kleinschalige activiteiten 
ter preventie van brand of andere 
natuurrisico's;

(b) plaatselijke, kleinschalige activiteiten 
ter preventie van brand of andere 
natuurrisico's; aan deze activiteiten wordt 
slechts steun verleend voorzover zij 
overeenstemmen met de 
bosbrandpreventieprogramma's die op 
plaatselijk of regionaal niveau zijn 
vastgesteld;

Or. fr

Amendement 1176
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) plaatselijke, kleinschalige activiteiten 
ter preventie van brand of andere 
natuurrisico's;

(b) plaatselijke, kleinschalige activiteiten 
ter preventie van brand of andere 
natuurrisico's, mits zij in aanmerking 
komen, d.w.z. geïntegreerd zijn in een 
preventieplan;

Or. en

Amendement 1177
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) plaatselijke, kleinschalige activiteiten 
ter preventie van brand of andere 
natuurrisico's;

(b) plaatselijke, kleinschalige activiteiten 
ter preventie van brand of andere 
natuurrisico's die meer omvatten dan 
boswegen en waterreservoirs en kunnen 
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bestaan uit gemoderniseerde traditionele 
praktijken (bijvoorbeeld begrazing, 
snoeien enz.);

Or. en

Amendement 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) plaatselijke, kleinschalige activiteiten 
ter preventie van brand of andere 
natuurrisico's;

(b) nationale, regionale, lokale en 
kleinschalige activiteiten ter preventie van 
brand of andere natuurrisico's;

Or. pt

Amendement 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de aanleg en de verbetering van 
voorzieningen voor het monitoren van 
bosbranden, plagen en ziekten, en de 
installatie en verbetering van de betrokken 
communicatieapparatuur;

(c) de aanleg en de verbetering van 
voorzieningen voor het voorkomen en 
monitoren van bosbranden, plagen en 
ziekten, en de installatie en verbetering van 
de betrokken communicatieapparatuur, 
inclusief monitoring- en 
beschermingsinfrastructuur;

Or. es

Amendement 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de aanleg en de verbetering van 
voorzieningen voor het monitoren van
bosbranden, plagen en ziekten, en de 
installatie en verbetering van de betrokken
communicatieapparatuur;

(c) de aanleg en de verbetering van 
voorzieningen voor het voorspellen en
monitoren van bosbrandrisico's, plagen en 
ziekten, en de installatie en verbetering van 
de communicatieapparatuur in 
bosgebieden;

Or. fr

Amendement 1181
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de aanleg en de verbetering van 
voorzieningen voor het monitoren van
bosbranden, plagen en ziekten, en de 
installatie en verbetering van de betrokken
communicatieapparatuur;

(c) de aanleg en de verbetering van 
voorzieningen voor het voorspellen en
monitoren van bosbrandrisico's, plagen en 
ziekten, en de installatie en verbetering van 
de communicatieapparatuur in 
bosgebieden;

Or. en

Amendement 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het herstel van het bosbouwpotentieel 
dat is beschadigd ten gevolge van brand of 
andere natuurrampen zoals plagen, 
ziekten alsook rampzalige gebeurtenissen 
en aan de klimaatverandering 

Schrappen
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gerelateerde gebeurtenissen.

Or. fr

Motivering

[Verplaatst naar artikel 26.]

Amendement 1183
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het herstel van het bosbouwpotentieel 
dat is beschadigd ten gevolge van brand of 
andere natuurrampen zoals plagen, ziekten 
alsook rampzalige gebeurtenissen en aan 
de klimaatverandering gerelateerde 
gebeurtenissen.

(d) het herstel van het bosbouwpotentieel 
dat is beschadigd ten gevolge van brand of 
andere natuurrampen zoals plagen, ziekten 
alsook rampzalige gebeurtenissen en aan 
de klimaatverandering gerelateerde 
gebeurtenissen, waarbij de prioriteit gaat 
naar maatregelen ter bevordering van 
natuurlijk herstel.

Or. en

Amendement 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het herstel van het bosbouwpotentieel 
dat is beschadigd ten gevolge van brand of 
andere natuurrampen zoals plagen, ziekten 
alsook rampzalige gebeurtenissen en aan 
de klimaatverandering gerelateerde 
gebeurtenissen.

(d) het herstel van het bosbouwpotentieel 
dat is beschadigd of vernietigd ten gevolge 
van brand of andere natuurrampen zoals 
plagen, ziekten alsook rampzalige 
gebeurtenissen en aan de 
klimaatverandering gerelateerde 
gebeurtenissen.

Or. it
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Amendement 1185
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de preventie en het herstel van 
schade die is veroorzaakt door wilde 
dieren.

Or. en

Amendement 1186
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de preventie en het herstel van 
schade aan bossen die is veroorzaakt door 
wilde dieren

Or. fr

Amendement 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) onderhoud van 
beschermingsinfrastructuur en 
instandhouding van een adequaat niveau 
van begroeiing in bosgebieden, zodat 
bosbranden kunnen worden voorkomen 
door begrazing door vee.
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Or. es

Amendement 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat preventieve acties tegen plagen en 
ziekten betreft, moet het risico dat zich een 
ramp in dit verband voordoet, worden 
aangetoond aan de hand van 
wetenschappelijk bewijs en worden 
bevestigd door wetenschappelijke 
overheidsorganisaties. In voorkomend 
geval moet de lijst van soorten 
organismen die schadelijk zijn voor 
planten en een ramp kunnen veroorzaken, 
in het programma worden opgenomen.

Wat preventieve acties tegen plagen en 
ziekten betreft, moet het risico dat zich een 
ramp in dit verband voordoet, worden 
aangetoond aan de hand van 
wetenschappelijk bewijs en worden 
bevestigd door wetenschappelijke 
overheidsorganisaties.

Or. it

Amendement 1189
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat preventieve acties tegen plagen en 
ziekten betreft, moet het risico dat zich een 
ramp in dit verband voordoet, worden 
aangetoond aan de hand van 
wetenschappelijk bewijs en worden 
bevestigd door wetenschappelijke 
overheidsorganisaties. In voorkomend 
geval moet de lijst van soorten 
organismen die schadelijk zijn voor 
planten en een ramp kunnen veroorzaken, 

Wat preventieve acties tegen plagen en 
ziekten betreft, moet het risico dat zich een 
ramp in dit verband voordoet, worden 
aangetoond aan de hand van 
wetenschappelijk bewijs en worden 
bevestigd door wetenschappelijke 
overheidsorganisaties.
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in het programma worden opgenomen.

Or. it

Amendement 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat preventieve acties tegen plagen en 
ziekten betreft, moet het risico dat zich een 
ramp in dit verband voordoet, worden 
aangetoond aan de hand van 
wetenschappelijk bewijs en worden 
bevestigd door wetenschappelijke 
overheidsorganisaties. In voorkomend 
geval moet de lijst van soorten organismen 
die schadelijk zijn voor planten en een 
ramp kunnen veroorzaken, in het 
programma worden opgenomen.

Wat preventieve acties tegen plagen en 
ziekten betreft, moet het risico dat zich een 
grote ramp voordoet en/of dat ernstige 
economische en milieuschade ontstaat, 
worden aangetoond aan de hand van 
wetenschappelijk bewijs en worden 
bevestigd door wetenschappelijke 
overheidsorganisaties. In voorkomend 
geval moet de lijst van soorten organismen 
die schadelijk zijn voor planten en een 
ramp kunnen veroorzaken, in het 
programma worden opgenomen, met de 
mogelijkheid hem bij te werken.

Or. pt

Amendement 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat preventieve acties tegen plagen en 
ziekten betreft, moet het risico dat zich een 
ramp in dit verband voordoet, worden 
aangetoond aan de hand van 
wetenschappelijk bewijs en worden 
bevestigd door wetenschappelijke 
overheidsorganisaties. In voorkomend 
geval moet de lijst van soorten organismen 

Wat preventieve acties tegen plagen en
ziekten betreft, moet het risico dat zich een 
ramp in dit verband voordoet, zo snel 
mogelijk worden aangetoond aan de hand 
van wetenschappelijk bewijs en worden 
bevestigd door wetenschappelijke 
overheidsorganisaties. In voorkomend 
geval moet de lijst van soorten organismen 
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die schadelijk zijn voor planten en een 
ramp kunnen veroorzaken, in het 
programma worden opgenomen.

die schadelijk zijn voor planten en een 
ramp kunnen veroorzaken, in het 
programma worden opgenomen.

Or. it

Amendement 1192
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan. 
Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, 
krijgen slechts steun indien zij een 
bosbeheersplan overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Duurzaam bosbeheer is gegarandeerd door de nationale wetgeving op het gebied van het bos 
De bosbeheersplannen die de Commissie wil invoeren, zouden alleen maar leiden tot meer 
bureaucratie.

Amendement 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan.

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan.
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Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, 
krijgen slechts steun indien zij een 
bosbeheersplan overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

Or. de

Motivering

Deze maatregel is strijdig met het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 1194
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan. 
Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, 
krijgen slechts steun indien zij een 
bosbeheersplan overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan.

Or. en

Amendement 1195
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan.

Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, krijgen 
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Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, krijgen 
slechts steun indien zij een bosbeheersplan 
overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

slechts steun indien zij een bosbeheersplan 
overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

Or. de

Amendement 1196
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan.
Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, krijgen 
slechts steun indien zij een bosbeheersplan
overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan.
Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, krijgen 
slechts steun in geval van overlegging van
een bosbeheersplan dan wel een 
gelijkwaardig instrument in 
overeenstemming met duurzaam 
bosbeheer zoals vastgesteld in de 
ministeriële conferentie over de 
bescherming van de bossen in Europa van 
1993 of een plan als aanvulling van het 
reeds bestaande bosbeheersplan, waarin 
de preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 1197
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan. 
Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, krijgen 
slechts steun indien zij een bosbeheersplan 
overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan, 
dat een nationale beoordeling omvat van 
het risico van bosbranden en andere 
schade (aan de hand van criteria als 
bioklimaatzones, habitatspreiding en de 
frequentie van incidenten in het verleden) 
en van de mogelijke maatregelen ertegen. 
Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, krijgen 
slechts steun indien zij een bosbeheersplan 
overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan. 
Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, krijgen 
slechts steun indien zij een bosbeheersplan 
overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan. 
Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, krijgen 
slechts steun indien zij een bosbeheersplan 
overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.
Deze vereiste geldt niet voor 
landbouwbedrijven die deel uitmaken van 
een vereniging van grondeigenaren en 
onder een preventieplan vallen dat is 
opgesteld door de bevoegde autoriteiten.

Or. es
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Motivering

De omvangsvereisten voor bedrijven gelden niet, als een bosbeheersplan wordt overgelegd 
met doelstellingen op het gebied van preventie en herstel van de schade aan bossen als gevolg 
van bosbranden en natuurrampen, als de bedrijven in kwestie deel uitmaken van een 
vereniging van grondeigenaren, onder een preventieplan vallen dat is opgesteld door de 
bevoegde autoriteiten en beschikken over een geldig, goedgekeurd plan voor bosontwikkeling 
of -planning.

Amendement 1199
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bosgebieden die overeenkomstig het door 
de lidstaat opgestelde 
bosbeschermingsplan als middelmatig tot 
zeer brandgevaarlijk worden aangemerkt, 
komen in aanmerking voor steun in 
verband met de bosbrandpreventie.

Schrappen

Or. de

Amendement 1200
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bosgebieden die overeenkomstig het door 
de lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan 
als middelmatig tot zeer brandgevaarlijk 
worden aangemerkt, komen in aanmerking 
voor steun in verband met de 
bosbrandpreventie.

Bosgebieden die overeenkomstig het door 
de lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan 
als zeer, middelmatig of laag
brandgevaarlijk worden aangemerkt, 
komen in aanmerking voor steun in 
verband met de bosbrandpreventie.

Or. it
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Amendement 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden en dat 
die natuurramp of de overeenkomstig 
Richtlijn 2000/29/EG vastgestelde 
maatregelen om een plantenziekte of 
plaag uit te roeien of in te dammen heeft 
geleid tot de vernieling van ten minste 
30 % van het betrokken 
bosbouwpotentieel. Het betrokken 
percentage wordt bepaald hetzij op basis 
van het gemiddelde bosbouwpotentieel in 
de laatste drie jaar vóór de ramp, hetzij op 
basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste vijf jaar 
vóór de ramp, het hoogste en het laagste 
cijfer niet meegerekend.

Schrappen

Or. fr

Motivering

[Verplaatst naar artikel 26.]

Amendement 1202
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
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natuurramp heeft plaatsgevonden en dat die 
natuurramp of de overeenkomstig Richtlijn 
2000/29/EG vastgestelde maatregelen om 
een plantenziekte of plaag uit te roeien of 
in te dammen heeft geleid tot de vernieling 
van ten minste 30 % van het betrokken 
bosbouwpotentieel. Het betrokken 
percentage wordt bepaald hetzij op basis 
van het gemiddelde bosbouwpotentieel in 
de laatste drie jaar vóór de ramp, hetzij op 
basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste vijf jaar 
vóór de ramp, het hoogste en het laagste 
cijfer niet meegerekend.

natuurramp heeft plaatsgevonden en dat die 
natuurramp of de overeenkomstig Richtlijn 
2000/29/EG vastgestelde maatregelen om 
een plantenziekte of plaag uit te roeien of 
in te dammen heeft geleid tot een 
aanzienlijke hoeveelheid schade. De 
lidstaten bepalen de drempel voor 
vergoeding in verhouding tot het 
boombestand.

Or. de

Motivering

De oorspronkelijke formulering met betrekking tot de vernietiging van landbouwpotentieel is 
onvoldoende duidelijk. De drempel die moet worden vastgesteld door de lidstaten, moet 
gekoppeld zijn aan de bosbeheerseenheid (het bestand).

Amendement 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden en dat 
die natuurramp of de overeenkomstig 
Richtlijn 2000/29/EG vastgestelde 
maatregelen om een plantenziekte of plaag 
uit te roeien of in te dammen heeft geleid 
tot de vernieling van ten minste 30 % van 
het betrokken bosbouwpotentieel. Het 
betrokken percentage wordt bepaald hetzij 
op basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste drie jaar 
vóór de ramp, hetzij op basis van het 

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden of dat de 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen hebben geleid tot de vernieling 
van bosbouwpotentieel voor elke door de 
lidstaten gedefinieerde eenheid. De 
omvang van de schade wordt bepaald 
hetzij op basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste drie jaar 
vóór de ramp, hetzij op basis van het 
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gemiddelde bosbouwpotentieel in de 
laatste vijf jaar vóór de ramp, het hoogste 
en het laagste cijfer niet meegerekend.

gemiddelde bosbouwpotentieel in de 
laatste vijf jaar vóór de ramp, het hoogste 
en het laagste cijfer niet meegerekend.

Or. de

Motivering

De extra voorwaarde dat ten minste 30 % van het bosbouwpotentieel vernield moet zijn, is 
niet adequaat voor rampen die in verband kunnen worden gebracht met Richtlijn 
2000/29/EG. De omvang van de schade en de definitie van schade moeten worden vastgesteld 
door de lidstaten. Voor een groeiperiode van 80 jaar of langer moet verlies al worden 
vergoed bij minder dan 30% schade.

Amendement 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden en dat die 
natuurramp of de overeenkomstig Richtlijn 
2000/29/EG vastgestelde maatregelen om 
een plantenziekte of plaag uit te roeien of 
in te dammen heeft geleid tot de vernieling 
van ten minste 30 % van het betrokken 
bosbouwpotentieel. Het betrokken 
percentage wordt bepaald hetzij op basis 
van het gemiddelde bosbouwpotentieel in 
de laatste drie jaar vóór de ramp, hetzij op 
basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste vijf jaar 
vóór de ramp, het hoogste en het laagste 
cijfer niet meegerekend.

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden en dat die 
natuurramp of de overeenkomstig Richtlijn 
2000/29/EG vastgestelde maatregelen om 
een plantenziekte of plaag uit te roeien of 
in te dammen heeft geleid tot de vernieling 
van ten minste 15 % van het betrokken 
bosbouwpotentieel. Het betrokken 
percentage wordt bepaald hetzij op basis 
van het gemiddelde bosbouwpotentieel in 
de laatste drie jaar vóór de ramp, hetzij op 
basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste vijf jaar 
vóór de ramp, het hoogste en het laagste 
cijfer niet meegerekend.

Or. it
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Amendement 1205
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden en dat die 
natuurramp of de overeenkomstig Richtlijn 
2000/29/EG vastgestelde maatregelen om 
een plantenziekte of plaag uit te roeien of 
in te dammen heeft geleid tot de vernieling 
van ten minste 30 % van het betrokken 
bosbouwpotentieel. Het betrokken 
percentage wordt bepaald hetzij op basis 
van het gemiddelde bosbouwpotentieel in 
de laatste drie jaar vóór de ramp, hetzij op 
basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste vijf jaar 
vóór de ramp, het hoogste en het laagste 
cijfer niet meegerekend.

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden en dat die 
natuurramp of de overeenkomstig Richtlijn 
2000/29/EG vastgestelde maatregelen om 
een plantenziekte of plaag uit te roeien of 
in te dammen heeft geleid tot de vernieling 
van ten minste 30 % van het betrokken 
bosbouwpotentieel, volgens de definitie 
van de lidstaat. Het betrokken percentage 
wordt bepaald hetzij op basis van het 
gemiddelde bosbouwpotentieel in de 
laatste drie jaar vóór de ramp, hetzij op 
basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste vijf jaar 
vóór de ramp, het hoogste en het laagste 
cijfer niet meegerekend.

Or. en

Amendement 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in lid 1, onder (d), bedoelde 
steun wordt bij wijze van uitzondering 
verleend bij problemen van bosaantasting 
als gevolg van milieufactoren, 
bijvoorbeeld de klimaatverandering of 
vervuiling, en bij complexe 
gezondheidsproblemen als gevolg van de 
interactie van ziekteverwekkers.
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Or. pt

Amendement 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het kader van deze maatregel wordt 
geen steun verleend voor inkomensverlies 
ten gevolge van de natuurramp.

Schrappen

De lidstaten voorkomen overcompensatie 
door erop toe te zien dat de begunstigden 
naast de in het kader van deze maatregel 
verleende steun geen andere steun op 
grond van andere nationale of uniale 
steuninstrumenten of op grond van 
particuliere verzekeringsregelingen 
ontvangen.

Or. fr

Amendement 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen ter verbetering van de 
veerkracht en de milieuwaarde van 
bosecosystemen

Herstel van de schade aan bossen als 
gevolg van bosbranden en andere rampen 
en investeringen ter verbetering van de 
veerkracht en de milieuwaarde van 
bosecosystemen

Or. fr
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Amendement 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke en
semiopenbare organisaties en gemeenten. 
Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn 
van de overheidsbegroting.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan natuurlijke 
personen, particuliere bosbezitters, 
privaatrechtelijke en openbare organisaties 
en andere grondbeheerders.

Or. es

Motivering

De term "openbare" moet worden ingevoegd.

Amendement 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke en
semiopenbare organisaties en gemeenten. 
Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn 
van de overheidsbegroting.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan natuurlijke 
personen, particuliere bosbezitters en
privaatrechtelijke en openbare
organisaties.

Or. es
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Motivering

In de voorgestelde amendementen op de diverse bosbouwmaatregelen wordt rekening 
gehouden met de realiteit van het eigenaarschap van bossen, door overheidsinstanties, en niet 
alleen gemeenten, als begunstigde van de steunmaatregel in kwestie te erkennen.

Amendement 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke en
semiopenbare organisaties en gemeenten. 
Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn 
van de overheidsbegroting.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan natuurlijke 
personen, particuliere bosbezitters en
privaatrechtelijke en openbare
organisaties.

Or. es

Motivering

Het concept moet worden uitgebreid naar openbare organisaties, om ervoor te zorgen dat 
andere categorieën van organisaties, niet alleen gemeenten, de steun in kwestie kunnen 
genieten.

Amendement 1212
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde
natuurlijke personen, particuliere 

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan natuurlijke 
personen, particuliere bosbezitters en
privaatrechtelijke en openbare
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bosbezitters, privaatrechtelijke en
semiopenbare organisaties en gemeenten. 
Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn 
van de overheidsbegroting.

organisaties.

Or. it

Amendement 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde 
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke en 
semiopenbare organisaties en gemeenten.
Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn 
van de overheidsbegroting.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde 
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke, openbare
en semiopenbare organisaties en 
gemeenten.

Or. it

Amendement 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde
natuurlijke personen, particuliere

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde
particuliere, semiopenbare en openbare
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bosbezitters, privaatrechtelijke en 
semiopenbare organisaties en gemeenten. 
Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn 
van de overheidsbegroting.

bosbezitters, gemeenten en staatsbossen. 
Er kan tevens steun worden verleend aan 
organisaties die staatsbossen beheren.

Or. en

Amendement 1215
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde 
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke en 
semiopenbare organisaties en gemeenten.
Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn van 
de overheidsbegroting.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan particuliere en 
openbare bosbezitters. Wat staatsbossen 
betreft, kan tevens steun worden verleend 
aan organisaties die deze bossen beheren 
en niet afhankelijk zijn van de 
overheidsbegroting.

Or. en

Amendement 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde 
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke en 
semiopenbare organisaties en gemeenten.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde 
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke en 
semiopenbare organisaties, andere 
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Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn van 
de overheidsbegroting.

bosbeheerders en gemeenten. Wat 
staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn van 
de overheidsbegroting.

Or. en

Amendement 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde 
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke en 
semiopenbare organisaties en gemeenten. 
Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn van 
de overheidsbegroting.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde 
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke en 
semiopenbare organisaties en gemeenten. 
Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn van 
de overheidsbegroting. Deze beperking 
geldt niet voor maatregelen voor het 
kalken van bossen.

Or. de

Amendement 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde 
natuurlijke personen, particuliere 

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt alleen steun verleend aan 
individuele of in een vereniging 
georganiseerde natuurlijke personen, 
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bosbezitters, privaatrechtelijke en 
semiopenbare organisaties en gemeenten. 
Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn van 
de overheidsbegroting.

particuliere bosbezitters, privaatrechtelijke 
en semiopenbare organisaties en 
gemeenten. Wat staatsbossen betreft, kan 
tevens steun worden verleend aan 
organisaties die deze bossen beheren en 
niet afhankelijk zijn van de 
overheidsbegroting.

Or. de

Amendement 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De investeringen hebben betrekking op 
met het oog op milieudoelstellingen of de 
verlening van ecosysteemdiensten 
aangegane verbintenissen en/of 
verbintenissen die de maatschappelijke 
belevingswaarde van bossen en beboste 
gebieden in het betrokken gebied verhogen 
of het 
klimaatveranderingsmitigatiepotentieel van 
ecosystemen verbeteren, zonder daarbij 
economische baten op lange termijn uit te 
sluiten.

2. De investeringen hebben met name 
betrekking op:

(a) het herstel van het bosbouwpotentieel 
dat is beschadigd ten gevolge van brand of 
andere natuurrampen zoals plagen, 
ziekten alsook rampzalige gebeurtenissen 
en aan de klimaatverandering 
gerelateerde gebeurtenissen;
(b) met het oog op milieudoelstellingen of 
de verlening van ecosysteemdiensten 
aangegane verbintenissen en/of 
verbintenissen die de maatschappelijke 
belevingswaarde van bossen en beboste 
gebieden in het betrokken gebied verhogen 
of het 
klimaatveranderingsmitigatiepotentieel van 
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ecosystemen verbeteren, zonder daarbij 
economische baten op lange termijn uit te 
sluiten.

Or. fr

Amendement 1220
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De investeringen hebben betrekking op 
met het oog op milieudoelstellingen of de 
verlening van ecosysteemdiensten 
aangegane verbintenissen en/of 
verbintenissen die de maatschappelijke 
belevingswaarde van bossen en beboste 
gebieden in het betrokken gebied verhogen 
of het 
klimaatveranderingsmitigatiepotentieel van 
ecosystemen verbeteren, zonder daarbij 
economische baten op lange termijn uit te 
sluiten.

2. De investeringen hebben betrekking op 
met het oog op milieudoelstellingen of de 
verlening van ecosysteemdiensten 
aangegane verbintenissen en/of 
verbintenissen die de maatschappelijke 
belevingswaarde van bossen en beboste 
gebieden in het betrokken gebied verhogen 
of het 
klimaatveranderingsmitigatiepotentieel van 
ecosystemen verbeteren.

Or. bg

Amendement 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De investeringen hebben betrekking op 
met het oog op milieudoelstellingen of de 
verlening van ecosysteemdiensten 
aangegane verbintenissen en/of 
verbintenissen die de maatschappelijke 
belevingswaarde van bossen en beboste 
gebieden in het betrokken gebied verhogen 

2. De investeringen hebben betrekking op 
met het oog op milieudoelstellingen of de 
verlening van ecosysteemdiensten 
aangegane verbintenissen en/of 
verbintenissen die de maatschappelijke 
belevingswaarde en de productiviteit van 
bossen en beboste gebieden in het 
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of het 
klimaatveranderingsmitigatiepotentieel van 
ecosystemen verbeteren, zonder daarbij
economische baten op lange termijn uit te 
sluiten.

betrokken gebied verhogen of het 
klimaatveranderingsmitigatiepotentieel van 
ecosystemen verbeteren, met inbegrip van
economische baten op lange termijn.

Or. it

Motivering

Ook bij investeringen ter verbetering van de veerkracht en de milieuwaarde van 
bosecosystemen moet rekening worden gehouden met economische aspecten en productiviteit, 
om volstrekt duidelijk te maken dat aandacht wordt besteed aan de economische 
productiviteit van bossen en een verbetering van de bossen, overeenkomstig overweging 25. 

Amendement 1222
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De investeringen hebben vooral 
betrekking op het herstel van het 
bosbouwpotentieel dat is beschadigd door 
brand en andere natuurrampen, inclusief 
incidenten in verband met plagen, ziekten 
en de klimaatverandering. 

Or. fr

Amendement 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In het kader van lid 2, onder a), 
mag slechts steun worden verleend indien 
de bevoegde openbare autoriteiten van de 
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lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden en dat 
die natuurramp of de overeenkomstig 
Richtlijn 2000/29/EG vastgestelde 
maatregelen om een plantenziekte of 
plaag uit te roeien of in te dammen heeft 
geleid tot de vernieling van ten minste 
30% van het betrokken 
bosbouwpotentieel. Het betrokken 
percentage wordt bepaald hetzij op basis 
van het gemiddelde bosbouwpotentieel in 
de laatste drie jaar vóór de ramp, hetzij op 
basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste vijf jaar 
vóór de ramp, het hoogste en het laagste 
cijfer niet meegerekend. 2 ter.

Or. fr

Amendement 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze maatregel kan bijgevolg 
worden gebruikt om de opstelling te 
financieren van 
bosplanningsinstrumenten, bijvoorbeeld 
planningsprojecten en technische 
plannen, die in het kader van deze 
maatregel gefinancierde 
investeringsinitiatieven omvatten.

Or. es

Motivering

Er moet worden voorzien in de financiering van technische werkzaamheden als de opstelling 
van bosplanningsdocumenten, om een betere planning van de bosbouw te bevorderen en aan 
te moedigen.
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Amendement 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De steun wordt verleend tegen 
gekwantificeerd bewijs van de voordelen 
als gevolg van de activa zonder 
marktwaarde die de investering heeft 
opgeleverd.

Or. pt

Amendement 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In het kader van lid 2, onder a), 
wordt geen steun verleend voor 
inkomensverlies ten gevolge van een 
natuurramp. De lidstaten voorkomen 
overcompensatie door erop toe te zien dat 
de begunstigden naast de in het kader van 
deze maatregel verleende steun geen 
andere steun op grond van andere 
nationale of uniale steuninstrumenten of 
op grond van particuliere 
verzekeringsregelingen ontvangen.

Or. fr

Amendement 1227
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in nieuwe
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten

Investeringen in ecologisch duurzame 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten

Or. en

Amendement 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbetering 
van het bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan particuliere en openbare 
grondeigenaren en pachters en aan
andere grondbeheerders en kmo's steun 
verleend voor investeringen die betrekking 
hebben op het verbetering van het 
bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

Or. it

Amendement 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbetering 
van het bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan openbare en particuliere 
bosbezitters en aan kmo's steun verleend 
voor investeringen die betrekking hebben 
op het verbetering van het 
bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

Or. es

Motivering

In de voorgestelde amendementen op de diverse bosbouwmaatregelen wordt rekening 
gehouden met de realiteit van het eigenaarschap van bossen, door overheidsinstanties, en niet 
alleen gemeenten, als begunstigde van de steunmaatregel in kwestie te erkennen.

Amendement 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbetering 
van het bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan openbare en particuliere 
bosbezitters en aan kmo's steun verleend 
voor investeringen die betrekking hebben 
op het verbetering van het 
bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
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Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

Or. es

Amendement 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbetering 
van het bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan openbare en particuliere 
bosbezitters en aan kmo's steun verleend
voor investeringen die betrekking hebben 
op het verbetering van het 
bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

Or. es

Motivering

Het concept moet worden uitgebreid naar openbare organisaties, om ervoor te zorgen dat 
andere categorieën van organisaties, niet alleen gemeenten, de steun in kwestie genieten.

Amendement 1232
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.  In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbetering 
van het bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

1.  In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, aan 
overheidsorganen voor beroepsopleiding 
en aan kmo's steun verleend voor 
investeringen die betrekking hebben op het 
verbetering van het bosbouwpotentieel of 
op waarde toevoegende verwerking en 
afzet van bosproducten. Wat de Azoren, 
Madeira, de Canarische Eilanden, de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee in de 
zin van Verordening (EEG) nr. 2019/93, en 
de Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

Or. en

Amendement 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbetering 
van het bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters, werknemers in de bosbouw
en gemeenten, alsmede aan kmo's steun 
verleend voor investeringen die betrekking 
hebben op het verbetering van het 
bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.
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Or. en

Amendement 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbetering 
van het bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters, andere bosbeheerders en 
gemeenten, alsmede aan kmo's steun 
verleend voor investeringen die betrekking 
hebben op het verbetering van het 
bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

Or. en

Amendement 1235
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbetering 
van het bosbouwpotentieel of op waarde 

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op ecologisch 
duurzame bosbouwtechnieken of op 
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toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

waarde toevoegende verwerking en afzet 
van bosproducten. Wat de Azoren, 
Madeira, de Canarische Eilanden, de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee in de 
zin van Verordening (EEG) nr. 2019/93, en 
de Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

Or. en

Amendement 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbetering 
van het bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt alleen aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbetering 
van het bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van 
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's.

Or. de

Amendement 1237
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Investeringen om de economische
waarde van bossen te vergroten, moeten op 
het niveau van het bosbedrijf worden 
gedaan en kunnen betrekking hebben op 
bodemvriendelijke, zuinige oogstmachines 
en praktijken.

2. Investeringen om de ecologische waarde 
van bossen te vergroten, moeten op het 
niveau van het bosbedrijf worden gedaan 
en kunnen betrekking hebben op
ecologisch bijzonder waardevolle
bodemvriendelijke, zuinige oogstmachines 
en praktijken.

Or. en

Amendement 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Investeringen om de economische 
waarde van bossen te vergroten, moeten op 
het niveau van het bosbedrijf worden 
gedaan en kunnen betrekking hebben op 
bodemvriendelijke, zuinige oogstmachines 
en praktijken.

2. Investeringen om de economische 
waarde van bossen te vergroten, moeten op 
het niveau van het bosbedrijf worden 
gedaan en kunnen betrekking hebben op de 
verstrekking van beschermingsuitrusting 
en werkkledij en op bodemvriendelijke, 
zuinige oogstmachines en praktijken.

Or. en

Amendement 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Investeringen om de economische 
waarde van bossen te vergroten, moeten op 
het niveau van het bosbedrijf worden
gedaan en kunnen betrekking hebben op 
bodemvriendelijke, zuinige oogstmachines 

2. Alle investeringen om de economische 
waarde en het productiepotentieel van 
bossen te vergroten komen in aanmerking.  
Zij worden op het niveau van het 
bosbedrijf gedaan en kunnen betrekking 
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en praktijken. hebben op bodemvriendelijke, zuinige 
oogstmachines en praktijken.

Or. pt

Amendement 1240
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor investeringen met betrekking tot 
het gebruik van hout als grondstof of 
energiebron geldt een beperking tot alle 
handelingen die aan industriële
verwerking voorafgaan.

3. Investeringen met betrekking tot het 
gebruik van hout als grondstof of 
energiebron hebben betrekking op alle 
handelingen in verband met de verbetering 
van het bosbouwpotentieel of de
verwerking en het in de handel brengen.

Or. fr

Amendement 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun mag de in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentages 
niet overschrijden.

4. De steun mag de maximale 
steunpercentages van 60% voor minder 
ontwikkelde gebieden en 40% voor andere 
gebieden niet overschrijden.

Or. pt

Amendement 1242
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de 
verwerking en het in de handel brengen 
van bosbouwproducten wordt slechts 
steun verleend tegen overlegging van een 
bosbeheersplan of een evenwaardig 
instrument met 
biodiversiteitsmaatregelen, om een 
meetbare verbetering te realiseren van de 
staat van instandhouding van de soorten 
en de habitats die van bosbouw afhangen 
of de gevolgen ervan ondergaan, 
overeenkomstig de EU-strategie inzake 
biodiversiteit. 

Or. en

Amendement 1243
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Steun voor bosgerelateerde 
maatregelen moet gebaseerd zijn op een 
norm voor goede bosbouwpraktijken.

Or. en

Amendement 1244
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Alle steun voor het gebruik en 
de productie van bio-energie moet 
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gebaseerd zijn op duurzaamheidscriteria.

Or. en

Amendement 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. es

Motivering

Dit artikel volstaat niet om de vereiste structuur in de productie en het aanbod aan te brengen 
en om de doelstellingen van het Commissievoorstel te halen. Aangezien het gaat om een 
belangrijke kwestie, moet de maatregel deel uitmaken van de integrale-GMO-verordening, 
met een toereikend budget. Met de huidige aanpak wordt geprobeerd kleinschalige 
producenten een voordeelsbehandeling te geven, maar het uiteindelijke resultaat hiervan kan 
zijn dat de consolidatieprocessen die al lopen of waarnaar met grootschalige 
marketingstrategieën wordt gestreefd, worden omgebogen, met als gevolg een versplintering 
van het aanbod.

Amendement 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oprichting van producentengroeperingen Oprichting van producentenorganisaties 
en -groeperingen

Or. fr
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Amendement 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting van producentengroeperingen in 
de landbouw- en de bosbouwsector, met 
als doel:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting van overeenkomstig artikel 106 
van Verordening (EU) nr. [...] (de 
integrale-GMO-verordening) erkende 
producentenorganisaties in de 
landbouwsector en van
producentengroeperingen in de 
bosbouwsector, met name met als doel:

Or. fr

Amendement 1248
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting van producentengroeperingen
in de landbouw- en de bosbouwsector, met 
als doel:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting van producentenorganisaties 
overeenkomstig artikel 106 van 
Verordening (EU) nr. [...] betreffende de 
gemeenschappelijke ordening van de 
markt in de landbouw- en de 
bosbouwsector, met als doel:

Or. fr

Amendement 1249
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting van producentengroeperingen in 
de landbouw- en de bosbouwsector, met als 
doel:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting van producentenorganisaties 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. [...] 
(de integrale-GMO-verordening) en 
producentengroeperingen in de landbouw-
en de bosbouwsector, met als doel:

Or. de

Amendement 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de
oprichting van producentengroeperingen in 
de landbouw- en de bosbouwsector, met als 
doel:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de
oprichting van producentengroeperingen 
en van een herdimensionering binnen de 
bestaande producentenorganisaties, via 
fusies of schaalvergrotingen, in de 
landbouw- en de bosbouwsector, met als 
doel:

Or. pt

Amendement 1251
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de
oprichting van producentengroeperingen
in de landbouw- en de bosbouwsector, met 

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting van producentenorganisaties, 
of de vergroting van de omvang en de 
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als doel: schaal hiervan, in de landbouw- en de 
bosbouwsector, met als doel:

Or. pt

Amendement 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting van producentengroeperingen in 
de landbouw- en de bosbouwsector, met als 
doel:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting en ontwikkeling van 
producentengroeperingen in de landbouw-
en de bosbouwsector, met als doel:

Or. de

Amendement 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting van producentengroeperingen in 
de landbouw- en de bosbouwsector, met als 
doel:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting en fusie van 
producentengroeperingen in de landbouw-
en de bosbouwsector, met als doel:

Or. es

Amendement 1254
Luís Paulo Alves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de productie van de aangesloten 
producenten aan te passen aan de 
markteisen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Amendement 1255
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) te zorgen voor eerlijke prijzen voor 
de producenten in de organisatie, via een 
versterking van hun 
onderhandelingspositie in de 
voedselketen;

Or. en

Amendement 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) goederen gezamenlijk op de markt te 
brengen, met inbegrip van de 
voorbereiding voor de verkoop, de
centralisatie van de verkoop en de levering 
aan bulkkopers;

(b) goederen gezamenlijk op de markt te 
brengen en dit te bevorderen, met inbegrip 
van de voorbereiding voor de verkoop, de 
centralisatie van de verkoop en de levering 
aan bulkkopers;

Or. ro
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Amendement 1257
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) infrastructuur en logistieke 
capaciteit aan te leggen om ervoor te 
zorgen dat biomassa op ecologisch en 
economisch duurzame wijze kan worden 
gebruikt, met name wat de technische 
aspecten van het transport van 
landbouwafval, residuen, 
lignocellulosisch materiaal en non-food 
cellulosemateriaal betreft;

Or. en

Motivering

Voor een daadwerkelijk gebruik van de beschikbare biomassa zijn nieuwe voorzieningen en 
nieuwe infrastructuur nodig.

Amendement 1258
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) infrastructuur en logistieke 
capaciteit aan te leggen en te 
optimaliseren om ervoor te zorgen dat 
biomassa op ecologisch en economisch 
duurzame wijze kan worden gebruikt, met 
name wat de technische aspecten van het 
transport van landbouwafval, residuen, 
lignocellulosisch materiaal en non-food 
cellulosemateriaal betreft;

Or. en
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Motivering

Voor een daadwerkelijk gebruik van de beschikbare biomassa zijn nieuwe voorzieningen en 
nieuwe infrastructuur nodig. Investeringen in de aanleg en optimalisering van infrastructuur 
en logistieke capaciteit zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat alle biomassa 
(inclusief grondstoffen uit de landbouw en de bosbouw en grondstoffen op basis van afval) op 
ecologisch en economisch duurzame wijze kan worden getransporteerd en daadwerkelijk 
wordt gebruikt.

Amendement 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) te zorgen voor een 
herdimensionering via een verhoging van 
het ledenaantal of van de waarde van de 
producten die in de handel worden 
gebracht in andere waardeketens;

Or. pt

Amendement 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) te zorgen voor een schaalvergroting 
door de opname van nieuwe leden of door 
fusie, in het kader van 
handelsovereenkomsten om synergie te 
bevorderen en de activiteiten van de 
producentenorganisaties onderling 
complementair te maken, of door verticale 
integratie; 

Or. pt
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Amendement 1261
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) eventueel andere activiteiten te 
verrichten, onder meer op het gebied van 
de ontwikkeling van bedrijfsvoerings- en 
marketingvaardigheden en de organisatie 
en bevordering van innovatieprocessen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. pt

Amendement 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) eventueel andere activiteiten te 
verrichten, onder meer op het gebied van 
de ontwikkeling van bedrijfsvoerings- en 
marketingvaardigheden en de organisatie 
en bevordering van innovatieprocessen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. pt

Amendement 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) eventueel andere activiteiten te 
verrichten, onder meer op het gebied van 

(d) eventueel andere activiteiten te 
verrichten, onder meer op het gebied van 
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de ontwikkeling van bedrijfsvoerings- en
marketingvaardigheden en de organisatie 
en bevordering van innovatieprocessen.

de ontwikkeling van het bedrijfsvoerings-, 
het opslag- en het marketingpotentieel en 
de organisatie en bevordering van 
innovatieprocessen.

Or. ro

Amendement 1264
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) en eventueel andere activiteiten te 
verrichten, onder meer op het gebied van 
de ontwikkeling van bedrijfsvoerings- en 
marketingvaardigheden en de organisatie 
en bevordering van innovatieprocessen.

(d) en eventueel andere activiteiten te 
verrichten, onder meer op het gebied van 
de ontwikkeling van bedrijfsvoerings- en 
marketingvaardigheden en de organisatie 
en bevordering van de tenuitvoerlegging 
van innovatieprocessen.

Or. it

Amendement 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) verenigingen van 
producentenorganisaties en/of 
producentengroeperingen of -
verenigingen op te richten die belast zijn 
met het toezicht op het gebruik van 
geografische aanduidingen en 
oorsprongsbenamingen of keurmerken 
overeenkomstig de EU-wetgeving, 
alsmede erkende brancheorganisaties.

Or. es
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Amendement 1266
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) te zorgen voor een 
herdimensionering door een groter aantal
leden of een toename van de waarde van 
de op de markt gebrachte productie tot 
een substantieel marktmaximum. 

Or. pt

Amendement 1267
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) te zorgen voor een 
schaalvergroting door de opname van 
nieuwe leden of door fusie, in het kader 
van handelsovereenkomsten om synergie 
te bevorderen en de activiteiten van de 
producentenorganisaties onderling 
complementair te maken, of door verticale 
integratie; 

Or. pt

Amendement 1268
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Steun op grond van punt 1, onder 
(b), kan alleen worden verleend als zij niet 
leidt tot een instorting van de 
mededinging bij de bedrijven die kunnen 
bijdragen tot het halen van de genoemde 
doelstellingen;

Or. fr

Amendement 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat zijn 
erkend. De steun mag uitsluitend worden 
verleend aan producentengroeperingen 
die onder de definitie van kmo's vallen.

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die
overeenkomstig artikel 106 van de 
integrale-GMO-verordening officieel door 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat zijn 
erkend op basis van een bedrijfsplan.

Or. it

Amendement 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend 
aan producentengroeperingen die onder 

De steun wordt verleend aan 
producentenorganisaties die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend.
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de definitie van kmo's vallen.

Or. pt

Amendement 1271
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt verleend aan
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend aan
producentengroeperingen die onder de 
definitie van kmo's vallen.

De steun wordt verleend aan
producentenorganisaties die officieel door 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
zijn erkend overeenkomstig artikel [106 
van de integrale-GMO-verordening] en op 
basis van een bedrijfsplan. De steun mag 
uitsluitend worden verleend aan
producentenorganisaties die onder de 
definitie van kmo's vallen.

Or. pt

Amendement 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend 
aan producentengroeperingen die onder 
de definitie van kmo's vallen.

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan of een actieplan officieel 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
zijn erkend.

Or. es
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Amendement 1273
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend 
aan producentengroeperingen die onder 
de definitie van kmo's vallen.

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend.

Or. en

Amendement 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend aan 
producentengroeperingen die onder de 
definitie van kmo's vallen.

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend aan 
producentengroeperingen met een 
jaaromzet die 50 miljoen EUR niet 
overschrijdt.

Or. en

Motivering

Gelet op de specifieke kenmerken van de groeperingen die steun op grond van dit artikel 
ontvangen, wordt voorgesteld de vereiste te schrappen dat zij vallen onder de definitie van 
kmo's, die betrekking heeft op de omvang van de jaaromzet en het personeelsbestand. Het 
criterium waarmee het recht op steun wordt beperkt, mag alleen betrekking hebben op de 
jaaromzet en niet op de hoeveelheid personeel. Daarom wordt voorgesteld de kmo-definitie te 
laten vallen en de steun voor landbouwgroeperingen te beperken door een maximum vast te 
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stellen voor de jaaromzet, ongeacht het aantal werknemers.

Amendement 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend
aan producentengroeperingen die onder 
de definitie van kmo's vallen.

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. Voor 
producentengroeperingen met een omzet 
van minder dan 1 miljoen EUR voor de
lidstaten die tot de EU zijn toegetreden 
vóór 2004, wordt steun overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, onder (d), van deze 
verordening alleen verleend voor 
plattelandsontwikkelingsprogramma's met 
een thematische subprogramma voor 
korte voorzieningsketens.

Or. es

Motivering

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

Amendement 1276
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend aan 
producentengroeperingen die onder de 
definitie van kmo's vallen.

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend aan 
producentengroeperingen die onder de 
definitie van micro-/kleine 
ondernemingen vallen.

Or. en

Amendement 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend aan 
producentengroeperingen die onder de 
definitie van kmo's vallen.

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend aan 
producentengroeperingen die onder de 
definitie van kmo's vallen of die in de 
wetgeving van de lidstaat in kwestie met 
kmo's gelijk worden gesteld.

Or. ro

Amendement 1278
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun is bedoeld voor 
producentenorganisaties waar de leden 
het beleid controleren, hetzij via een 
meerderheid van de stemrechten, hetzij 
via een meerderheid van de leden van de 
raad van bestuur.

Or. en

Amendement 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verifiëren of de doelstellingen 
van het bedrijfsplan uiterlijk vijf jaar na de 
erkenning van de producentengroepering 
zijn bereikt.

De lidstaten verifiëren of de doelstellingen 
van het bedrijfsplan uiterlijk tien jaar na de 
erkenning van de producentengroepering 
zijn bereikt.

Or. it

Amendement 1280
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verifiëren of de doelstellingen 
van het bedrijfsplan uiterlijk vijf jaar na de
erkenning van de producentengroepering 
zijn bereikt.

De lidstaten verifiëren of de doelstellingen 
van het bedrijfsplan uiterlijk vijf jaar na de 
verlening van steun op grond van dit 
artikel zijn bereikt.

Or. pt
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Amendement 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verifiëren of de doelstellingen 
van het bedrijfsplan uiterlijk vijf jaar na de 
erkenning van de producentengroepering 
zijn bereikt.

De lidstaten verifiëren of de doelstellingen 
van het bedrijfsplan uiterlijk vijf jaar na de 
verlening van steun op grond van dit 
artikel zijn bereikt. Na het eerste jaar is de 
jaarlijkse steun gebaseerd op een controle 
van de prestaties, die gemeten worden aan 
de hand van eenvoudige kwantitatieve 
indicatoren die de vorderingen aangeven 
in de richting van de in de voorgaande 
jaren bepaalde doelstellingen.

Or. pt

Amendement 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na een periode van vijf jaar worden 
producentengroeperingen erkend als 
producentenorganisaties overeenkomstig 
artikel 106 van Verordening (EU) nr. ... 
(de integrale-GMO-verordening).

Or. es

Amendement 1283
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt op forfaitaire basis in 
jaartranches verleend voor de eerste vijf 
jaren na de datum waarop de 
producentengroepering op basis van zijn 
bedrijfsplan is erkend. Het steunbedrag 
wordt berekend op basis van de jaarlijkse 
door de groepering afgezette productie. De 
lidstaten betalen de laatste tranche pas 
wanneer zij hebben geverifieerd dat het 
bedrijfsplan correct is uitgevoerd.

De steun wordt op forfaitaire basis in 
jaartranches verleend voor de eerste vijf 
jaren na de datum waarop steun op grond 
van dit artikel is verleend. Het steunbedrag 
wordt berekend op basis van de waarde 
van de jaarlijkse door de groepering 
afgezette productie. De lidstaten betalen de 
laatste tranche pas wanneer zij hebben 
geverifieerd dat het bedrijfsplan correct is 
uitgevoerd.

Or. pt

Amendement 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun wordt op forfaitaire basis in 
jaartranches verleend voor de eerste vijf
jaren na de datum waarop de 
producentengroepering op basis van zijn 
bedrijfsplan is erkend. Het steunbedrag 
wordt berekend op basis van de jaarlijkse 
door de groepering afgezette productie. De 
lidstaten betalen de laatste tranche pas 
wanneer zij hebben geverifieerd dat het 
bedrijfsplan correct is uitgevoerd.

De steun wordt op forfaitaire basis in 
jaartranches verleend voor de eerste tien
jaren na de datum waarop steun op grond 
van dit artikel is verleend. Het steunbedrag 
wordt berekend op basis van de waarde 
van de jaarlijkse door de groepering 
afgezette productie. De lidstaten betalen de 
laatste tranche pas wanneer zij hebben 
geverifieerd dat het bedrijfsplan correct is 
uitgevoerd.

Or. pt

Amendement 1285
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gedurende het eerste jaar kunnen de 
lidstaten steun aan de 
producentengroeperingen betalen die 
wordt berekend op basis van de 
gemiddelde jaarlijkse waarde van de 
productie die de aangesloten leden 
gedurende een periode van drie jaar vóór 
hun toetreding tot de groepering hebben 
afgezet. Wat producentengroeperingen in 
de bosbouwsector betreft, wordt de steun 
berekend op basis van de gemiddelde 
productie die de aangesloten leden 
gedurende een periode van vijf jaar vóór de 
erkenning hebben afgezet, de hoogste en de 
laagste waarde niet meegerekend.

Gedurende het eerste jaar kunnen de 
lidstaten steun aan de 
producentenorganisaties betalen die wordt 
berekend op basis van de gemiddelde 
jaarlijkse waarde van de productie die de 
aangesloten leden gedurende een periode 
van drie jaar vóór hun toetreding tot de 
groepering hebben afgezet. Wat 
producentengroeperingen in de 
bosbouwsector betreft, wordt de steun 
berekend op basis van de gemiddelde 
productie die de aangesloten leden 
gedurende een periode van vijf jaar vóór de 
erkenning hebben afgezet, de hoogste en de 
laagste waarde niet meegerekend.

Or. pt

Amendement 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gedurende het eerste jaar kunnen de 
lidstaten steun aan de 
producentengroeperingen betalen die 
wordt berekend op basis van de 
gemiddelde jaarlijkse waarde van de 
productie die de aangesloten leden 
gedurende een periode van drie jaar vóór 
hun toetreding tot de groepering hebben 
afgezet. Wat producentengroeperingen in 
de bosbouwsector betreft, wordt de steun 
berekend op basis van de gemiddelde 
productie die de aangesloten leden 
gedurende een periode van vijf jaar vóór de 
erkenning hebben afgezet, de hoogste en de 
laagste waarde niet meegerekend.

Gedurende het eerste jaar kunnen de 
lidstaten steun aan de 
producentenorganisaties betalen die wordt 
berekend op basis van de gemiddelde 
jaarlijkse waarde van de productie die de 
aangesloten leden gedurende een periode 
van drie jaar vóór hun toetreding tot de 
groepering hebben afgezet. Wat 
producentengroeperingen in de 
bosbouwsector betreft, wordt de steun 
berekend op basis van de gemiddelde 
productie die de aangesloten leden 
gedurende een periode van vijf jaar vóór de 
erkenning hebben afgezet, de hoogste en de 
laagste waarde niet meegerekend.

Or. pt
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Amendement 1287
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor producentengroeperingen in 
de  bosbouwsector wordt slechts steun 
verleend tegen overlegging van een 
bosbeheersplan of een evenwaardig 
instrument met 
biodiversiteitsmaatregelen, om een 
meetbare verbetering te realiseren van de 
staat van instandhouding van de soorten 
en de habitats die van bosbouw afhangen 
of de gevolgen ervan ondergaan, 
overeenkomstig de EU-strategie inzake 
biodiversiteit. 
Steun voor bosgerelateerde maatregelen 
moet gebaseerd zijn op een norm voor 
goede bosbouwpraktijken.

Or. en

Amendement 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Aan het einde van de periode van 
tien jaar moet de producentenorganisatie 
voldoen aan de vereisten voor erkenning 
in artikel 106 van Verordening (EU) nr. 
(GMO/2012).

Or. pt
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Amendement 1289
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de in het kader van 
deze maatregel verleende steun 
overeenkomstig hun specifieke nationale, 
regionale of plaatselijke behoeften en 
prioriteiten ter beschikking op hun hele 
grondgebied. Opname van deze maatregel 
in de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
is verplicht.

1. De lidstaten stellen de in het kader van 
deze maatregel verleende steun 
overeenkomstig hun specifieke nationale, 
regionale of plaatselijke behoeften en 
prioriteiten ter beschikking op hun hele 
grondgebied. Opname van deze maatregel 
in de plattelandsontwikkelingsprogramma's
is verplicht. Deze maatregel omvat steun 
voor wisselbouw, de opname van 
eiwithoudende gewassen in de roulering, 
de verbetering van blijvende teelten en het 
gebruik van biologische 
plaagbestrijdingsmethoden om plagen te 
beperken of te milderen, bijvoorbeeld het 
gebruik van natuurlijke plantversterkers 
en natuurlijke vijanden;

Or. en

Amendement 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de in het kader van 
deze maatregel verleende steun 
overeenkomstig hun specifieke nationale, 
regionale of plaatselijke behoeften en 
prioriteiten ter beschikking op hun hele 
grondgebied. Opname van deze maatregel 
in de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
is verplicht.

1. De lidstaten stellen de in het kader van 
deze maatregel verleende steun 
overeenkomstig hun specifieke nationale, 
regionale of plaatselijke behoeften en 
prioriteiten ter beschikking op hun hele 
grondgebied. Opname van deze maatregel 
in de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
is verplicht. De bedoelde steun kan zowel 
dienen als vergoeding voor het behoud als 
voor een verandering van de 
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landbouwpraktijken, mits de praktijken in 
kwestie een gunstige bijdrage leveren tot 
de milieu en het klimaat.

Or. fr

Amendement 1291
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de in het kader van 
deze maatregel verleende steun 
overeenkomstig hun specifieke nationale, 
regionale of plaatselijke behoeften en 
prioriteiten ter beschikking op hun hele 
grondgebied. Opname van deze maatregel 
in de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
is verplicht.

1. De lidstaten stellen de in het kader van 
deze maatregel verleende steun 
overeenkomstig hun specifieke nationale, 
regionale of plaatselijke behoeften en 
prioriteiten ter beschikking op hun hele 
grondgebied, voor alle bedrijfsvormen 
zonder onderscheid. Opname van deze 
maatregel in de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's is 
verplicht.

Or. de

Amendement 1292
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer agromilieu- en 

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die landbouwpraktijken en 
milieubeheersinstrumenten hanteren die 
integrerend beantwoorden aan 
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klimaatverbintenissen voor 
landbouwgrond. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan andere 
grondbeheerders of groepen van andere 
grondbeheerders worden verleend wanneer 
dit naar behoren gerechtvaardigd is om 
milieudoelstellingen te bereiken.

agromilieu-uitdagingen. Prioriteit wordt 
verleend aan de overgang naar 
biologische landbouw en geavanceerde 
duurzameproductiesystemen. In het kader 
van de agromilieuprogramma's moet 
gefocust worden op voorbeelden van beste 
praktijken op het gebied van grondbeheer, 
waterbeheer, biodiversiteit, recyclage van 
nutriënten en instandhouding van het 
ecosysteem (gidsprincipe), prioriteit 
worden gegeven aan investeringen in deze 
technieken en gestreefd worden naar een 
verspreiding van de beste praktijken over 
het hele grondgebied van het programma.
Klimaatbetalingen worden gericht op de 
verbetering van de prestaties die het 
gehele landbouwbedrijf of 
landbouwsysteem levert in verband met de 
vermindering van broeikasgassen. 
Agromilieu- en klimaatbetalingen kunnen 
aan andere grondbeheerders of groepen van 
andere grondbeheerders worden verleend 
wanneer dit naar behoren gerechtvaardigd 
is om milieudoelstellingen te bereiken. De 
lidstaten dienen voorrang te geven aan 
bestaande agromilieumaatregelen met 
reeds bewezen hoge milieuprestaties.

Or. en

Amendement 1293
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer agromilieu- en 

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers en
groepen van landbouwers die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer agromilieu- en klimaatverbintenissen 
voor landbouwgrond.
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klimaatverbintenissen voor 
landbouwgrond. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan andere 
grondbeheerders of groepen van andere 
grondbeheerders worden verleend 
wanneer dit naar behoren 
gerechtvaardigd is om 
milieudoelstellingen te bereiken.

Or. en

Amendement 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen voor 
landbouwgrond. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan andere 
grondbeheerders of groepen van andere 
grondbeheerders worden verleend 
wanneer dit naar behoren gerechtvaardigd 
is om milieudoelstellingen te bereiken.

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen voor landbouwgrond
of voor grond die voor landbouw geschikt 
is of die geïnvesteerd hebben in 
maatregelen als aanpassing aan de 
klimaatverandering. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan groepen
landbouwers worden verleend wanneer dit 
naar behoren gerechtvaardigd is om 
milieudoelstellingen te bereiken.

Or. de

Motivering

De doelgroep van deze maatregel moeten in de eerste plaats landbouwers zijn.
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Amendement 1295
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen voor 
landbouwgrond. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan andere 
grondbeheerders of groepen van andere 
grondbeheerders worden verleend wanneer 
dit naar behoren gerechtvaardigd is om 
milieudoelstellingen te bereiken.

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen voor in aanmerking 
komende gebieden. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan andere 
grondbeheerders of groepen van andere 
grondbeheerders worden verleend wanneer 
dit naar behoren gerechtvaardigd is om 
milieudoelstellingen te bereiken.

Or. fr

Amendement 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die
bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen voor 
landbouwgrond. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan andere 
grondbeheerders of groepen van andere 

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die
overeenkomen met een of meer 
agromilieu- en klimaatverbintenissen.
Agromilieu- en klimaatbetalingen kunnen 
aan andere grondbeheerders of groepen van 
andere grondbeheerders worden verleend 
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grondbeheerders worden verleend wanneer 
dit naar behoren gerechtvaardigd is om 
milieudoelstellingen te bereiken.

wanneer dit naar behoren gerechtvaardigd 
is om milieudoelstellingen te bereiken.

Or. it

Amendement 1297
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld.
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen significant verder 
gaan dan de ter zake relevante dwingende 
normen zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk 
I, van Verordening (EU) nr. HV/2012, 
andere ter zake relevante verplichtingen 
zoals bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld.
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

Or. en

Amendement 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
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betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld.
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld.
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

Or. de

Motivering

Alle agromilieu- en klimaatmaatregelen moeten worden beschouwd als per definitie groen in 
het kader van het groenen van peiler 1, maar zonder een verscherping van de basisvereisten 
voor peiler 2.

Amendement 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.
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in het programma omschreven.

Or. fr

Amendement 1300
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

Or. it

Amendement 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
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de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

Or. it

Amendement 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, ter zake
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

Or. en
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Amendement 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

Or. en

Amendement 1304
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
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gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

Or. fr

Amendement 1305
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
ter zake relevante dwingende 
voorschriften die bij de nationale 
wetgeving zijn vastgesteld. Al deze 
dwingende voorschriften worden in het 
programma omschreven.

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012 en andere 
ter zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012.

Or. en

Amendement 1306
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
ter zake relevante dwingende 
voorschriften die bij de nationale 
wetgeving zijn vastgesteld. Al deze 
dwingende voorschriften worden in het 
programma omschreven.

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012 en andere 
ter zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012. Al deze 
dwingende voorschriften worden in het 
programma omschreven.

Or. en

Motivering

De basis voor agromilieu- en klimaatbetalingen mag de lidstaten niet verhinderen nationale 
wetgeving ter bescherming van de natuur en het milieu vast te stellen.

Amendement 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
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gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter
zake relevante dwingende voorschriften 
die bij de nationale wetgeving zijn 
vastgesteld. Al deze dwingende 
voorschriften worden in het programma 
omschreven.

gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen. Al deze 
dwingende voorschriften worden in het 
programma omschreven.

Or. pt

Amendement 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De toepassing van 
randvoorwaarden bij 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen op 
basis van areaalbetaling moet gekoppeld 
zijn aan één aanpak voor beide peilers wat 
de regels betreft voor de vaststelling van 
sancties bij niet-naleving van de 
randvoorwaarden, wat de begunstigden 
van regelingen voor kleine boeren betreft. 
Tenuitvoerlegging van het 
vergroeningspakket als basis voor deze 
aanpak heeft twee gevolgen: 
1. een intensivering van de 
administratieve inspanning door een 
belasting van het programmeringsproces 
voor de opstelling van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's en 
vervolgens de ontwikkeling van complexe 
mechanismen voor de technische 
tenuitvoerlegging van de 
betalingsregelingen in kwestie;
2. naar verwachting een lagere impact 
van de maatregelen op het gebied van 
milieubescherming en duurzaam beheer 
van landbouwgrond en natuurlijke 
hulpbronnen.
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De invoering van het vergroeningspakket 
zal leiden tot een verlaging van het niveau 
van de agromilieubetalingen aan de hand 
van criteria waarbij geen rekening wordt 
gehouden met de principes van de 
kwantificering van gederfde inkomsten en 
extra uitgaven voor landbouwers als 
gevolg van de nakoming van de 
verplichtingen. De inkomsten die zijn 
gederfd en de extra uitgaven die zijn 
gedaan door de tenuitvoerlegging van 
agromilieumaatregelen, moeten volledig 
worden vergoed. 

Or. ro

Amendement 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De agromilieu- en 
klimaatbetalingen moeten maatregelen 
omvatten voor een positief beheer van de 
verplichtingen overeenkomstig titel III, 
hoofdstuk 2, artikel 32, van Verordening 
(EU) nr. RB/2012, om er extra voor te 
zorgen dat deze milieuresultaten 
opleveren. De bedoelde maatregelen 
moeten aangepast zijn aan de grond in 
kwestie, om een maximaal milieuvoordeel 
te realiseren.

Or. en

Motivering

Om er extra voor te zorgen dat de verplichtingen inzake ecologische aandachtsgebieden in 
het kader van de vergroeningsbetaling voor de eerste pijler milieuresultaten opleveren, moet 
positief beheer via agromilieuregelingen worden aangemoedigd.
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Amendement 1310
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er kan steun worden verleend aan 
landbouwers om te voldoen aan de 
nationale vereisten inzake geïntegreerde 
plaagbestrijding, als deze verder gaan dan 
de gemeenschappelijke principes en 
vereisten die zijn vastgesteld 
overeenkomstig Richtlijn 2009/128/EG.

Or. en

Motivering

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. 
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Amendement 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als landbouwers automatisch recht 
hebben op de steun in titel III, hoofdstuk 
2, van Verordening (EU) nr. [RB], hoeven 
de in artikel 29, lid 4, van deze 
verordening vastgestelde agromilieu- en 
klimaatmaatregelen niet dezelfde te zijn 
als de vergroeningsmaatregelen, maar 
moeten de agromilieu- en 
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klimaatprogramma's extra voordelen 
opleveren ten opzichte van de 
vergroening.

Or. en

Amendement 1312
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten spannen zich in om
personen die zich ertoe verbinden concrete 
acties in het kader van deze maatregel uit 
te voeren, te voorzien van de voor de 
uitvoering ervan vereiste kennis en 
informatie, onder meer door voor de 
verbintenis relevant deskundigenadvies 
beschikbaar te stellen en/of door de 
steunverlening in het kader van deze 
maatregel te koppelen aan de eis voor 
relevante opleiding te zorgen.

4. De lidstaten kunnen zich inspannen om 
personen die zich ertoe verbinden concrete 
acties in het kader van deze maatregel uit 
te voeren, te voorzien van de voor de 
uitvoering ervan vereiste kennis en 
informatie, onder meer door voor de 
verbintenis relevant deskundigenadvies 
beschikbaar te stellen en/of door de 
steunverlening in het kader van deze 
maatregel te koppelen aan de eis voor 
relevante opleiding te zorgen.

Or. en

Amendement 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten spannen zich in om
personen die zich ertoe verbinden concrete 
acties in het kader van deze maatregel uit 
te voeren, te voorzien van de voor de 
uitvoering ervan vereiste kennis en 
informatie, onder meer door voor de 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
die zich ertoe verbinden concrete acties in 
het kader van deze maatregel uit te voeren, 
de mogelijkheid hebben om de voor de 
uitvoering ervan vereiste kennis en 
informatie te verwerven, onder meer door 
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verbintenis relevant deskundigenadvies 
beschikbaar te stellen en/of door de 
steunverlening in het kader van deze 
maatregel te koppelen aan de eis voor 
relevante opleiding te zorgen.

voor de verbintenis relevante diensten 
inzake deskundigenadvies beschikbaar te 
stellen.

Or. it

Amendement 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een overgangsbepaling voor de 
nieuwe regels is vereist om de 
begunstigden van de 
agromilieubetalingen in staat te stellen te 
voldoen aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden waaraan 
moet worden voldaan. Vele risico's
kunnen bij inspectie blijken te bestaan: 
een intensivering van de 
landbouwactiviteiten in gebieden met een 
hoge natuurwaarde in plaats van 
veiligstelling van het bedrijfs-
/gezinsinkomen, met als gevolg een 
negatief effect op de milieufactoren 
(biodiversiteit, water, bodem, 
klimaatverandering); onmogelijkheid de 
voor milieudoelstellingen bestemde 
financiering op te slorpen (minimum 25% 
van de totale ELFPO-bijdrage voor elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma).

Or. ro

Amendement 1315
Marian Harkin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen 
voor bepaalde soorten verbintenissen, 
onder meer door te voorzien in een 
jaarlijkse verlenging ervan na afloop van 
de eerste periode.

5. In het kader van het bereiken en 
behouden van de EU-milieudoelstellingen 
worden de onder deze maatregel vallende 
verbintenissen aangegaan voor een periode 
van veertien jaar, met een opt-out 
mogelijkheid na zeven jaar.

Or. en

Amendement 1316
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode.

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden in principe
aangegaan voor een periode van één tot 
zeven jaar, volgens de gedane 
investeringen. Wanneer dat nodig is om de 
nagestreefde milieuvoordelen te bereiken 
of te behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode. De jaarlijkse verlengingsoptie 
geldt ook voor bestaande verbintenissen.

Or. de
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Motivering

De periode waarin een specifieke agromilieu- en klimaatmaatregel wordt uitgevoerd, moet 
voor elke maatregel afzonderlijk kunnen worden bepaald.
Vijf jaar is niet ideaal voor alle maatregelen. De optie om een maatregel jaarlijks te 

verlengen moet worden uitgebreid naar bestaande projecten.

Amendement 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode.

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere of kortere (minimum 1 
jaar) periode vaststellen voor bepaalde 
soorten verbintenissen, onder meer door te 
voorzien in een jaarlijkse verlenging ervan 
na afloop van de eerste periode.

Or. en

Amendement 1318
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere of kortere periode 
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bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode.

vaststellen voor bepaalde soorten 
verbintenissen, onder meer door te 
voorzien in een jaarlijkse verlenging ervan 
na afloop van de eerste periode.

Or. de

Amendement 1319
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode.

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na vaststelling van de 
eerste periode. Voor nieuwe 
verbintenissen die rechtstreeks volgen op 
de verbintenis van de initiële periode, 
kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's een 
kortere periode vaststellen. Als hiervoor 
gegronde redenen bestaan, kunnen de 
lidstaten ook een kortere initiële periode 
vaststellen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de nodige flexibiliteit krijgen om de meest geschikte duur van de 
verbintenissen te bepalen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden in het gebied. 
Nieuwe verbintenissen na vaststelling van de initiële periode moeten los staan ingeval van 
sancties. Het voorgestelde amendement strookt met de geconsolideerde herziene tekst van het 
Deense voorzitterschap.
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Amendement 1320
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode.

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode. Voor nieuwe verbintenissen die 
rechtstreeks volgen op de verbintenis van 
de initiële periode, kunnen de lidstaten in 
hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's een 
kortere periode vaststellen. In behoorlijk 
gemotiveerde gevallen kunnen de 
lidstaten ook een kortere initiële periode 
vaststellen.

Or. en

Amendement 1321
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
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behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode.

behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode. Voor specifieke submaatregelen 
en -elementen wordt voorzien in de 
mogelijkheid dat de lidstaten 
verbintenissen in het kader van deze 
maatregel vaststellen voor perioden van 
minder dan vijf jaar.

Or. bg

Amendement 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode.

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
in het programma vast te stellen periode 
van vijf tot zeven jaar. Wanneer dat nodig 
is om de nagestreefde milieuvoordelen te 
bereiken of te behouden, kunnen de 
lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode.

Or. pt

Amendement 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

Financiering in het kader van het ELFPO 
kan worden gebruikt voor maatregelen 
overeenkomstig hoofdstuk 2 van Titel III 
van Verordening (EU) nr. DP/2012.

Or. de

Motivering

De vereisten voor agromilieu- en klimaatmaatregelen zijn in principe strenger dan die voor 
vergroening in het kader van rechtstreekse betalingen. Gecertificeerde agromilieu- en 
klimaatmaatregelen moeten daarom automatisch voldoen aan de vereisten voor vergroening. 
Bijgevolg moeten alle maatregelen tellen en in aanmerking komen voor beide, vergroening in 
peiler één en agromilieu- en klimaatmaatregelen in peiler twee.

Amendement 1324
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
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geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 30 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 40 %. Als hiervoor 
gegronde redenen bestaan, kan voor 
acties inzake milieubehoud steun worden 
verleend in de vorm van een vast bedrag 
of een eenmalige betaling per eenheid, als 
voor gebieden permanente beperkingen 
worden geregistreerd.

Or. en

Motivering

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries.One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Amendement 1325
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 30 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
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klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

Or. en

Amendement 1326
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %. Als hiervoor 
gegronde redenen bestaan, kan voor 
acties inzake milieubehoud steun worden 
verleend in de vorm van een vast bedrag 
of een eenmalige betaling per eenheid 
voor verbintenissen om af te zien van het 
commerciële gebruik van gebieden, met 
een berekening die gebaseerd is op de 
extra kosten en de gederfde inkomsten.

Or. en

Amendement 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verricht 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald.
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van 
landbouwers, bedraagt dit maximum 
30 %.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden voor de 
extra kosten en de gederfde inkomsten die 
voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. In voorkomend geval 
kunnen de betalingen ook worden gebruikt 
ter dekking van transactiekosten ter waarde 
van maximaal 20 % van de premie die voor 
de agromilieu- en klimaatverbintenissen 
wordt betaald. Voor groepsverbintenissen 
wordt een vast bedrag toegekend voor elke 
deelnemende landbouwer om de extra 
aanpassingskosten te dekken in het eerste 
jaar.

Voor de berekening van de in dit lid 
bedoelde bedragen kunnen de lidstaten, 
als het risico bestaat dat voor het milieu 
en het klimaat gunstige praktijken worden 
stopgezet, de steun berekenen op basis van 
de opportuniteitskosten als gevolg van de 
stopzetting van de activiteiten.

Or. pt

Amendement 1328
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald.
Indien de verbintenissen worden 

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald.
Indien de verbintenissen worden 
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aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

aangegaan door groepen van landbouwers
of door andere grondbeheerders, bedraagt 
dit maximum 30 %. Als in het 
plattelandsontwikkelingsprogramma niet 
is voorzien in de uitvoering van de 
maatregel van artikel 31, wordt voor 
acties die in het toepassingsgebied vallen 
van Richtlijn 92/43/EEG, Richtlijn 
2009/147/EG en Richtlijn 2000/60/EG het 
maximumpercentage voor 
transactiekosten verhoogd tot 30%.  

Or. it

Amendement 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald.
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van 
landbouwers, bedraagt dit maximum 30 %.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen, zelfs als het 
gaat om de voorzetting van bestaande 
milieuvriendelijke praktijken.

De extra kosten en de gederfde inkomsten 
worden vastgesteld ten opzichte van 
praktijken die als minder 
milieuvriendelijk worden beschouwd. Het 
gaat hierbij om de praktijken die de 
overheid zonder betaling algemeen voor 
het gebied in kwestie had kunnen 
verwachten.
In voorkomend geval kunnen de betalingen 
ook worden gebruikt ter dekking van 
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transactiekosten ter waarde van maximaal 
20 % van de premie die voor de 
agromilieu- en klimaatverbintenissen wordt 
betaald. Indien de verbintenissen het 
resultaat zijn van een collectieve actie, 
bedraagt dit maximum 30 %.

Or. fr

Amendement 1330
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de inspanningen om de 
milieu- en klimaatprestaties van het 
bedrijf te verbeteren, met focus in het 
bijzonder op investeringen om de nieuwe 
uitdagingen op het gebied van 
klimaatverandering, hernieuwbare 
energiebronnen, water- en bodembeheer 
en biodiversiteit aan te pakken. In 
voorkomend geval kunnen de betalingen 
ook worden gebruikt ter dekking van 
transactiekosten ter waarde van maximaal 
20 % van de premie die voor de 
agromilieu- en klimaatverbintenissen wordt 
betaald. Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

Or. en

Amendement 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
en kosten als stimulanscomponent ter 
waarde van maximaal 20 % van de premie 
die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

Or. de

Motivering

De stimulans voor de invoering of het behoud van milieuvriendelijke productieprocessen, de 
bescherming van het landschap en de kenmerken ervan, de natuurlijke hulpbronnen en de
biodiversiteit is van openbaar belang.

Amendement 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel voor 
de extra kosten en de gederfde inkomsten 
die voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. In voorkomend geval 
kunnen de betalingen ook worden gebruikt 
ter dekking van transactiekosten ter waarde 
van maximaal 20 % van de premie die voor 
de agromilieu- en klimaatverbintenissen 
wordt betaald. Indien de verbintenissen 
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Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

worden aangegaan door groepen van 
landbouwers, bedraagt dit maximum 30 %.

Or. ro

Motivering

Om de doelstellingen van milieubescherming en instandhouding van de biodiversiteit te halen 
moeten landbouwers die kiezen voor de omschakeling van conventionele naar biologische 
landbouw volledig vergoed worden voor hun extra kosten en de inkomsten die zij derven.

Amendement 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald.
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald.
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers
en/of door andere grondbeheerders, 
bedraagt dit maximum 30 %.

Or. it

Amendement 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald.
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald.
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers
of groepen van andere grondbeheerders, 
bedraagt dit maximum 30 %.

Or. es

Amendement 1335
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Voor de berekening van de in het 
vorige lid bedoelde bedragen kunnen de 
lidstaten, als het risico bestaat dat voor 
het milieu en het klimaat gunstige 
praktijken worden stopgezet, gebruik 
maken van het concept van 
opportuniteitskosten.

Or. pt

Amendement 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Als verbintenissen in het kader van 
deze maatregel de uitvoering omvatten 
van vergroeningsmaatregelen als 
voorbereiding op het halen van andere 
verbintenissen in het kader van de 
maatregel, kunnen de 
vergroeningsmaatregelen in het kader van 
de maatregel worden vergoed.   In dit 
geval kunnen zij niet worden gesteund als 
niet-productieve investeringen 
overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder (d).  

Or. it

Amendement 1337
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien dat vereist is om de 
doeltreffende toepassing van de maatregel 
te waarborgen, kunnen de lidstaten voor 
de selectie van de begunstigden gebruik 
maken van de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
procedure.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1338
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 8 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel mag geen 
steun worden verleend voor verbintenissen 
die onder de maatregel biologische 
landbouw vallen.

In het kader van deze maatregel mag geen 
steun worden verleend voor verbintenissen 
die onder de maatregel biologische 
landbouw vallen. In het kader van deze 
maatregel mag geen steun worden 
verleend aan verbintenissen die voordelig 
zijn voor het klimaat, maar een nadelig 
effect hebben op het milieu.

Or. en

Amendement 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel mag geen 
steun worden verleend voor verbintenissen 
die onder de maatregel biologische 
landbouw vallen.

Agromilieu- en klimaatbetalingen mogen 
niet worden verleend voor de overstap 
naar of de handhaving van de maatregel 
biologische landbouw.

Or. en

Motivering

In het kader van de agromilieumaatregel kan een landbouwer bijvoorbeeld financiering 
krijgen voor de inrichting en het behoud van traditionele biotopen of brede bufferzones. Deze 
mogelijkheid moet blijven bestaan.

Amendement 1340
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Er kan steun voor de instandhouding 
van genetische hulpbronnen in de 
landbouw worden verleend voor niet onder 
de leden 1 tot en met 8 vallende concrete 
acties.

9. Er wordt steun verleend voor de 
instandhouding, het duurzame gebruik en 
de duurzame ontwikkeling van genetische
diversiteit in de landbouw voor niet onder 
de leden 1 tot en met 8 vallende concrete 
acties. In 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
wordt verplicht in deze steun voorzien. 

Or. en

Amendement 1341
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de jaarlijkse verlenging van de 
verbintenissen na de eerste periode van de 
concrete acties, de voorwaarden voor 
verbintenissen op het gebied van de 
extensivering of het alternatieve beheer van 
de veehouderij, op het gebied van de
beperking van het gebruik van meststoffen, 
plantbeschermingsmiddelen of andere 
productiemiddelen, op het gebied van het 
fokken van plaatselijke rassen die voor de 
landbouw verloren dreigen te gaan en op 
het gebied van de instandhouding van de 
plantaardige genetische hulpbronnen, 
alsmede gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de omschrijving 
van de concrete acties die op grond van lid 
9 voor steun in aanmerking komen.

10. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de jaarlijkse verlenging van de 
verbintenissen na de eerste periode van de 
concrete acties, de voorwaarden voor 
verbintenissen op het gebied van de 
extensivering of het alternatieve beheer van 
de veehouderij, op het gebied van de
oriëntatie van het gebruik van meststoffen, 
plantbeschermingsmiddelen of andere 
productiemiddelen voor duurzame 
landbouw, op het gebied van het fokken 
van plaatselijke rassen die voor de 
landbouw verloren dreigen te gaan en op 
het gebied van de instandhouding van de 
plantaardige genetische hulpbronnen, 
alsmede gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de omschrijving 
van de concrete acties die op grond van lid 
9 voor steun in aanmerking komen.

Or. en
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Motivering

Één van de belangrijkste doelstellingen met de richtlijn duurzaam gebruik was het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen te beperken en ervoor te zorgen dat betere producten 
worden ontwikkeld, om de impact op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum 
te beperken. Daarnaast wordt met Verordening (EG) nr. 1107/2009 de impact en het risico 
van gewasbeschermingsmiddelen beperkt door een controle van de werkzame stoffen. De 
goedkeuring via gedelegeerde handelingen van bijkomende maatregelen inzake het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van het GLB moet alleszins gestuurd worden in 
dezelfde richting, om coherentie tussen de verschillende beleidsterreinen te garanderen.

Amendement 1342
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de jaarlijkse verlenging van de 
verbintenissen na de eerste periode van de 
concrete acties, de voorwaarden voor 
verbintenissen op het gebied van de 
extensivering of het alternatieve beheer van 
de veehouderij, op het gebied van de
beperking van het gebruik van meststoffen, 
plantbeschermingsmiddelen of andere 
productiemiddelen, op het gebied van het 
fokken van plaatselijke rassen die voor de 
landbouw verloren dreigen te gaan en op 
het gebied van de instandhouding van de 
plantaardige genetische hulpbronnen, 
alsmede gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de omschrijving 
van de concrete acties die op grond van lid 
9 voor steun in aanmerking komen.

10. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de jaarlijkse verlenging van de 
verbintenissen na de eerste periode van de 
concrete acties, de voorwaarden voor 
verbintenissen op het gebied van de 
extensivering of het alternatieve beheer van 
de veehouderij, op het gebied van de
oriëntatie van het gebruik van meststoffen, 
plantbeschermingsmiddelen of andere 
productiemiddelen voor duurzame 
landbouw, op het gebied van het fokken 
van plaatselijke rassen die voor de 
landbouw verloren dreigen te gaan en op 
het gebied van de instandhouding van de 
plantaardige genetische hulpbronnen, 
alsmede gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de omschrijving 
van de concrete acties die op grond van lid 
9 voor steun in aanmerking komen.

Or. en
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Amendement 1343
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De lidstaten moeten bij het 
ontwikkelen of verbeteren van nieuwe of 
bestaande milieuprogramma’s in het 
kader van de volgende 
programmeringsperiode, op basis van de 
voorafgaande evaluatie, voorrang geven 
aan agromilieumaatregelen die op het 
niveau van het landbouwbedrijf en op 
regionaal niveau beter presteren op 
milieugebied, om ervoor te zorgen dat de 
introductie in de programma’s 
gehandhaafd blijft en het effect ervan 
verhoogd wordt.

Or. en

Amendement 1344
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter. De lidstaten vergemakkelijken de 
deelname van landbouwers aan 
milieuprogramma’s tot het einde van de 
programmeringsperiode als de 
doelstellingen nog niet verwezenlijkt zijn.

Or. en

Amendement 1345
Britta Reimers
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Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Biologische landbouw
1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend, per hectare OCG, aan 
landbouwers of groepen van landbouwers 
die zich op vrijwillige basis verbinden tot 
de omschakeling naar of het behoud van 
biologische landbouwpraktijken en -
methoden zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 834/200735 van de 
Raad.
2. De steun wordt slechts verleend voor 
verbintenissen die verder gaan dan de ter 
zake relevante dwingende normen zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, de ter 
zake relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
ter zake relevante voorschriften die bij de 
nationale wetgeving zijn vastgesteld. Al 
deze voorschriften worden in het 
programma omschreven.
3. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor 
een periode van vijf tot zeven jaar. Indien 
steun wordt verleend voor het behoud van 
de biologische landbouw, kunnen de 
lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
voorzien in een jaarlijkse verlenging na 
afloop van de eerste periode.
4. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In 
voorkomend geval kunnen de betalingen 
ook worden gebruikt ter dekking van 
transactiekosten ter waarde van maximaal 
20 % van de premie die voor de 
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verbintenis wordt betaald. Indien de 
verbintenissen worden aangegaan door 
groepen van landbouwers, bedraagt dit 
maximum 30 %.
5. De steun mag de in bijlage I 
vastgestelde maximumbedragen niet 
overschrijden.

Or. de

Motivering

Een extra subsidie voor biologische landbouw, naast de algemene subsidiëring van de 
landbouw, moet worden verworpen, omdat dit zou leiden tot ongewenste verstoringen van de 
mededinging voor landbouwbedrijven. Gezien de toenemende omzet van biologische 
bedrijven en de toenemende uitgaven van de consument, kan niet worden verwezen naar een 
potentieel marktfalen als reden voor een subsidie.

Amendement 1346
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend, per hectare OCG, aan 
landbouwers of groepen van landbouwers 
die zich op vrijwillige basis verbinden tot 
de omschakeling naar of het behoud van 
biologische landbouwpraktijken en -
methoden zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 834/200735 van de 
Raad.

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend, per hectare OCG, aan 
landbouwers of groepen van landbouwers 
die zich op vrijwillige basis verbinden tot 
de omschakeling naar of het behoud van 
biologische landbouwpraktijken en -
methoden zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 834/200735 van de 
Raad. In 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
wordt verplicht in deze maatregel 
voorzien. 

Or. en

Amendement 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 



AM\909513NL.doc 157/182 PE494.479v01-00

NL

Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend, per hectare OCG, aan 
landbouwers of groepen van landbouwers 
die zich op vrijwillige basis verbinden tot 
de omschakeling naar of het behoud van 
biologische landbouwpraktijken en -
methoden zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 834/200735 van de 
Raad.

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend, per hectare OCG en/of 
GVE, aan landbouwers of groepen van 
landbouwers die zich op vrijwillige basis 
verbinden tot de omschakeling naar of het 
behoud van biologische 
landbouwpraktijken en -methoden zoals 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
834/200735 van de Raad.

Or. es

Motivering

De hoeveelheid steun moet kunnen worden bepaald per grootvee-eenheid ("GVE"), omdat het 
anders moeilijk of onmogelijk is maatregelen ter bevordering van biologische veeteelt te 
nemen die gelijklopen met die van vorige programmeringsperioden.

Amendement 1348
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt slechts verleend voor 
verbintenissen die verder gaan dan de ter 
zake relevante dwingende normen zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, de ter 
zake relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
ter zake relevante voorschriften die bij de 
nationale wetgeving zijn vastgesteld. Al 
deze voorschriften worden in het 
programma omschreven.

2. De steun wordt slechts verleend voor 
verbintenissen die verder gaan dan de ter 
zake relevante dwingende normen zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012.
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Or. en

Amendement 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt slechts verleend voor 
verbintenissen die verder gaan dan de ter 
zake relevante dwingende normen zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, de ter 
zake relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
ter zake relevante voorschriften die bij de 
nationale wetgeving zijn vastgesteld. Al 
deze voorschriften worden in het 
programma omschreven.

2. De steun wordt slechts verleend voor 
verbintenissen die verder gaan dan de ter 
zake relevante dwingende normen zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012. Al deze 
voorschriften worden in het programma 
omschreven.

Or. ro

Amendement 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt slechts verleend voor 
verbintenissen die verder gaan dan de ter 
zake relevante dwingende normen zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, de ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante voorschriften die bij de 
nationale wetgeving zijn vastgesteld. Al 
deze voorschriften worden in het 

2. De steun wordt slechts verleend voor 
verbintenissen die verder gaan dan de ter 
zake relevante dwingende normen zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012 en de ter 
zake relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen. Al deze 
voorschriften worden in het programma 
omschreven.



AM\909513NL.doc 159/182 PE494.479v01-00

NL

programma omschreven.

Or. pt

Amendement 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt slechts verleend voor 
verbintenissen die verder gaan dan de ter 
zake relevante dwingende normen zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, de ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante voorschriften die bij de 
nationale wetgeving zijn vastgesteld. Al 
deze voorschriften worden in het 
programma omschreven.

2. De steun wordt slechts verleend voor 
verbintenissen met biologische productie 
die verder gaan dan de ter zake relevante 
dwingende normen zoals bedoeld in titel 
VI, hoofdstuk I, van Verordening (EU) nr. 
HV/2012, de ter zake relevante 
minimumvereisten voor het gebruik van 
meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante voorschriften die bij de 
nationale wetgeving zijn vastgesteld. Al 
deze voorschriften worden in het 
programma omschreven.

Or. en

Amendement 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Indien steun 
wordt verleend voor het behoud van de 
biologische landbouw, kunnen de lidstaten 
in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 

3. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. De lidstaten 
moet de landbouwers ook in staat stellen 
deze verbintenissen aan te gaan na 2015 
door hun op zijn minst vijf jaar steun te 
garanderen overeenkomstig het bestaande 
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voorzien in een jaarlijkse verlenging na 
afloop van de eerste periode.

en de volgende GLB-programma's na 
2020. Terugtrekking uit verbintenissen 
mag alleen kunnen, als geen soortgelijke 
maatregelen worden ondersteund in de 
programma's na 2020. Indien steun wordt 
verleend voor het behoud van de 
biologische landbouw, kunnen de lidstaten 
in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
voorzien in een jaarlijkse verlenging na 
afloop van de eerste periode.

Or. de

Motivering

De vraag naar producten uit de biologische landbouw in de EU neemt toe. Daarom moet de 
ontwikkeling van biologische bedrijven in aanmerking komen gedurende de hele 
programmeringsperiode, om nieuwkomers de mogelijkheid te bieden om te plannen op lange 
termijn.

Amendement 1353
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Indien steun 
wordt verleend voor het behoud van de 
biologische landbouw, kunnen de lidstaten 
in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
voorzien in een jaarlijkse verlenging na 
afloop van de eerste periode.

3. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Indien 
steun wordt verleend voor omschakeling 
naar biologische landbouw, kunnen de 
lidstaten een kortere initiële periode 
vaststellen die overeenkomt met de 
omschakelingsperiode. Indien steun wordt 
verleend voor het behoud van de 
biologische landbouw, kunnen de lidstaten 
in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
voorzien in een jaarlijkse verlenging na 
afloop van de eerste periode. Voor nieuwe 
verbintenissen inzake behoud die 
rechtstreeks volgen op de verbintenis van 
de initiële periode, kunnen de lidstaten in 
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hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's een 
kortere periode vaststellen.

Or. en

Amendement 1354
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Indien steun 
wordt verleend voor het behoud van de 
biologische landbouw, kunnen de lidstaten 
in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
voorzien in een jaarlijkse verlenging na 
afloop van de eerste periode.

3. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Indien 
steun wordt verleend voor omschakeling 
naar biologische landbouw, kunnen de 
lidstaten een kortere initiële periode 
vaststellen die overeenkomt met de 
omschakelingsperiode. Indien steun wordt 
verleend voor het behoud van de 
biologische landbouw, kunnen de lidstaten 
in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
voorzien in een jaarlijkse verlenging na 
afloop van de eerste periode. Voor nieuwe 
verbintenissen inzake behoud die 
rechtstreeks volgen op de verbintenis van 
de initiële periode, kunnen de lidstaten in 
hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's een 
kortere periode vaststellen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de nodige flexibiliteit krijgen om de meest geschikte duur van de 
verbintenissen te bepalen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden in het gebied. 
Nieuwe verbintenissen na vaststelling van de initiële periode moeten los staan ingeval van 
sancties. Het voorgestelde amendement strookt met de geconsolideerde herziene tekst van het 
Deense voorzitterschap.
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Amendement 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de verbintenis wordt 
betaald. Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

4. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
bij de omschakeling naar biologische 
landbouw aangegane verbintenissen. De 
betalingen voor het behoud van 
biologische landbouwpraktijken worden 
jaarlijks verleend en vergoeden de 
begunstigden voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de verbintenis wordt 
betaald. Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

Or. pt

Amendement 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 

4. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel voor 
de extra kosten en de gederfde inkomsten 
die voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. In voorkomend geval 
kunnen de betalingen ook worden gebruikt 
ter dekking van transactiekosten ter waarde 
van maximaal 20 % van de premie die voor 
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premie die voor de verbintenis wordt 
betaald. Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

de verbintenis wordt betaald. Indien de 
verbintenissen worden aangegaan door 
groepen van landbouwers, bedraagt dit 
maximum 30 %.

Or. ro

Motivering

Net als voor de situatie van artikel 29, lid 6, moet de vergoeding alle extra kosten en gederfde 
inkomsten dekken van begunstigden die omschakelen naar biologische landbouw.

Amendement 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de verbintenis wordt 
betaald. Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

4. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel voor 
de extra kosten en de gederfde inkomsten 
die voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. In voorkomend geval 
kunnen de betalingen ook worden gebruikt 
ter dekking van transactiekosten ter waarde 
van maximaal 20 % van de premie die voor 
de verbintenis wordt betaald. Indien de 
verbintenissen worden aangegaan door 
groepen van landbouwers, bedraagt dit 
maximum 30 %.

Or. ro

Amendement 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betalingen worden jaarlijks verleend 4. De betalingen worden jaarlijks verleend 
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en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de verbintenis wordt 
betaald. Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van 
landbouwers, bedraagt dit maximum 30 %.

en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de verbintenis wordt 
betaald. Indien de verbintenissen het 
resultaat zijn van een collectieve actie, 
bedraagt dit maximum 30 %.

Or. fr

Amendement 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten spannen zich in om 
landbouwers die verbintenissen in het 
kader van deze maatregel aangaan, te 
voorzien van de voor de uitvoering ervan 
vereiste kennis en informatie.

Or. en

Amendement 1360
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten spannen zich in om 
landbouwers die verbintenissen in het 
kader van deze maatregel aangaan, te 
voorzien van de voor de uitvoering ervan 
vereiste kennis en informatie.
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Or. en

Amendement 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten spannen zich in om 
landbouwers te voorzien van en te helpen 
met de kennis en informatie die nodig is 
om de aangegane verbintenissen uit te 
voeren.

Or. pt

Amendement 1362
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten bepalen in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
hoe deze maatregel gecombineerd kan 
worden met andere maatregelen in de 
verordening, onder bijzondere verwijzing 
naar de artikelen 17, 18, 28, 29, 31 en 36, 
om de biologische landbouw verder te 
verspreiden en de doelstellingen op het 
gebied van milieu en rurale economische 
ontwikkeling te halen.

Or. en

Amendement 1363
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie



PE494.479v01-00 166/182 AM\909513NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten bepalen in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
hoe deze maatregel gecombineerd kan 
worden met bijkomende maatregelen in de 
verordening, onder bijzondere verwijzing 
naar de artikelen 17, 18, 28, 29, 31 en 36, 
om te zorgen voor coherente beleidskaders 
voor de verdere verspreiding van de 
biologische landbouw.

Or. en

Amendement 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
omschrijven hoe deze maatregelen zullen 
worden gecombineerd met andere 
ELFPO-maatregelen.

Or. de

Motivering

De vereisten voor agromilieu- en klimaatmaatregelen zijn in principe strenger dan die voor 
vergroening in het kader van rechtstreekse betalingen. Gecertificeerde agromilieu- en 
klimaatmaatregelen moeten daarom automatisch voldoen aan de vereisten voor vergroening. 
Bijgevolg moeten alle maatregelen tellen en in aanmerking komen voor beide, vergroening in 
peiler één en agromilieu- en klimaatmaatregelen in peiler twee.  Diverse ELFPO-
maatregelen moeten tot de ontwikkeling bijdragen.
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Amendement 1365
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ongeacht artikel 30 bis (nieuw) 
kunnen de lidstaten ervoor kiezen 
biologische maatregelen op te nemen in 
agromilieu- en klimaatmaatregelen.

Or. en

Amendement 1366
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De steun kan ook de kosten dekken 
van informatie- en promotieactiviteiten 
voor biologische producten.

Or. en

Amendement 1367
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
De lidstaten stellen de in het kader van 
deze maatregel verleende steun ter 
beschikking op hun hele grondgebied. 
Opname van deze maatregel in de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's is 
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verplicht.

Or. en

Amendement 1368
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
jaarlijks steun per hectare OCG of per 
hectare bos verleend om de begunstigden 
te vergoeden voor de gemaakte kosten en 
de gederfde inkomsten als gevolg van 
nadelen die in de betrokken gebieden 
worden ondervonden door de uitvoering 
van de Richtlijnen 92/43/EEG, 
2009/147/EG en 2000/60/EG.

1. In het kader van deze maatregel wordt 
jaarlijks steun per hectare OCG of per 
hectare bos verleend om de begunstigden 
te vergoeden voor de gemaakte kosten en 
de gederfde inkomsten als gevolg van 
nadelen die in de betrokken gebieden 
worden ondervonden door de uitvoering 
van de Richtlijnen 92/43/EEG, 
2009/147/EG en 2000/60/EG.

De lidstaten kunnen steun verlenen in de 
vorm van een vast bedrag of een 
eenmalige betaling per eenheid, als voor 
gebieden permanente beperkingen worden 
geregistreerd.

Or. en

Motivering

Vele van de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de in dit artikel genoemde 
richtlijnen te halen, zijn onomkeerbaar (bijvoorbeeld de creatie van watergebied) of moeten 
een permanent karakter hebben om hun volledige effect te ressorteren (bijvoorbeeld de 
verplichtingen om het behoud en de vastlegging van koolstof te verbeteren). Eenmalige 
betalingen zijn een effectief instrument, dat gepaard gaat met een aanzienlijke administratieve 
vereenvoudiging.

Amendement 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
jaarlijks steun per hectare OCG of per 
hectare bos verleend om de begunstigden 
te vergoeden voor de gemaakte kosten en 
de gederfde inkomsten als gevolg van 
nadelen die in de betrokken gebieden 
worden ondervonden door de uitvoering 
van de Richtlijnen 92/43/EEG, 
2009/147/EG en 2000/60/EG.

1. In het kader van deze maatregel wordt 
jaarlijks steun per hectare landbouwgrond 
of per hectare bos verleend om de 
begunstigden te vergoeden voor de 
gemaakte kosten en de gederfde inkomsten 
als gevolg van nadelen die in de betrokken 
gebieden worden ondervonden door de 
uitvoering van de Richtlijnen 92/43/EEG, 
2009/147/EG en 2000/60/EG.

Or. en

Amendement 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters en verenigingen van 
bosbezitters. In naar behoren 
gemotiveerde gevallen kan de steun tevens 
worden verleend aan andere 
grondbeheerders.

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters en verenigingen van 
bosbezitters, alsmede aan andere 
grondbeheerders.

Or. en

Amendement 1371
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters en verenigingen van 

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters, verenigingen van bosbezitters 
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bosbezitters. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan de steun tevens worden 
verleend aan andere grondbeheerders.

en gemeenschappelijke bosbezitters. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen kan de 
steun tevens worden verleend aan andere 
grondbeheerders.

Or. de

Amendement 1372
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters en verenigingen van 
bosbezitters. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan de steun tevens worden 
verleend aan andere grondbeheerders.

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters en verenigingen van 
bosbezitters. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan de steun tevens worden 
verleend aan andere grondbeheerders of in 
een vereniging georganiseerde 
gemeenten.

Or. en

Amendement 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters en verenigingen van 
bosbezitters. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan de steun tevens worden 
verleend aan andere grondbeheerders.

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters en verenigingen van 
bosbezitters, alsmede aan 
overheidsinstanties voor bosbeheer die 
geen financiering ontvangen uit de 
nationale begroting. In naar behoren 
gemotiveerde gevallen kan de steun tevens 
worden verleend aan andere 
grondbeheerders.
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Or. ro

Amendement 1374
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters en verenigingen van 
bosbezitters. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan de steun tevens worden 
verleend aan andere grondbeheerders.

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers, particuliere bosbezitters 
en verenigingen van landbouwers en 
particuliere bosbezitters. In naar behoren 
gemotiveerde gevallen kan de steun tevens 
worden verleend aan andere 
grondbeheerders.

Or. bg

Amendement 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de Richtlijnen 92/43/EEG en 
2009/147/EG bedoelde steun wordt slechts
aan landbouwers verleend indien zij 
nadelen ondervinden als gevolg van 
voorschriften die verder gaan dan de in 
artikel 94 en bijlage II van Verordening 
(EU) nr. HV/2012 bedoelde goede 
landbouw- en milieuconditie.

3. In de Richtlijnen 92/43/EEG en 
2009/147/EG bedoelde steun wordt aan 
landbouwers verleend indien zij nadelen 
ondervinden als gevolg van de uitvoering 
van deze richtlijnen.

Or. it

Amendement 1376
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de Richtlijnen 92/43/EEG en 
2009/147/EG bedoelde steun wordt slechts 
aan landbouwers verleend indien zij 
nadelen ondervinden als gevolg van 
voorschriften die verder gaan dan de in 
artikel 94 en bijlage II van Verordening
(EU) nr. HV/2012 bedoelde goede 
landbouw- en milieuconditie.

3. In de Richtlijnen 92/43/EEG en 
2009/147/EG bedoelde steun wordt slechts 
aan landbouwers verleend indien zij 
nadelen ondervinden als gevolg van 
voorschriften die verder gaan dan de in 
artikel 94 en bijlage II van Verordening
(EU) nr. HV/2012 bedoelde goede 
landbouw- en milieuconditie en is 
afhankelijk van het bestaan van specifieke 
beheersverplichtingen met betrekking tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de genoemde richtlijnen.

Or. en

Amendement 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de Richtlijnen 92/43/EEG en 
2009/147/EG bedoelde steun wordt slechts 
aan landbouwers verleend indien zij 
nadelen ondervinden als gevolg van 
voorschriften die verder gaan dan de in 
artikel 94 en bijlage II van Verordening
(EU) nr. HV/2012 bedoelde goede 
landbouw- en milieuconditie.

3. In de Richtlijnen 92/43/EEG en 
2009/147/EG bedoelde steun wordt slechts 
aan landbouwers verleend indien zij 
nadelen ondervinden als gevolg van 
voorschriften die verder gaan dan de in 
artikel 94 en bijlage II van Verordening
(EU) nr. HV/2012 bedoelde goede 
landbouw- en milieuconditie. Voor de 
berekening van het in dit lid bedoelde 
bedrag kunnen de lidstaten, als het risico 
bestaat dat voor het milieu en het klimaat 
gunstige praktijken worden stopgezet, de 
steun berekenen op basis van de 
opportuniteitskosten als gevolg van de 
stopzetting van de activiteiten.

Or. pt
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Amendement 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In Richtlijn 2000/60/EG bedoelde steun 
wordt slechts verleend in verband met 
specifieke voorschriften die:

4. In Richtlijn 2000/60/EG bedoelde steun 
wordt slechts verleend in verband met 
specifieke voorschriften die verder gaan 
dan de uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen en de goede landbouw- en 
milieuconditie zoals bedoeld in titel VI, 
hoofdstuk 1, van Verordening (EU) nr. 
HV/2012.

Or. fr

Amendement 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zijn ingevoerd bij Richtlijn 
2000/60/EG, in overeenstemming zijn met 
de maatregelenprogramma's van het 
stroomgebiedsbeheersplan om de 
milieudoelstellingen van die richtlijn te 
verwezenlijken, en verder gaan dan de 
maatregelen die nodig zijn voor de 
toepassing van andere EU-
waterbeschermingswetgeving;

Schrappen

Or. fr

Amendement 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk 1 van 
Verordening (EU) nr. HV/2012 en de 
verplichtingen die zijn vastgesteld in titel 
III, hoofdstuk 2, van Verordening (EU) 
nr. RB/2012;

Schrappen

Or. fr

Amendement 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk 1 van 
Verordening (EU) nr. HV/2012 en de 
verplichtingen die zijn vastgesteld in titel 
III, hoofdstuk 2, van Verordening (EU) 
nr. RB/2012;

Schrappen

Or. it

Amendement 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld 
in titel VI, hoofdstuk 1 van Verordening
(EU) nr. HV/2012 en de verplichtingen die 
zijn vastgesteld in titel III, hoofdstuk 2, 
van Verordening (EU) nr. RB/2012;

(b) verder gaan dan de goede landbouw- en 
milieuconditie zoals bedoeld in artikel 94
van en bijlage II bij Verordening (EU) nr. 
HV/2012 van de Raad.

Or. en

Amendement 1383
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld 
in titel VI, hoofdstuk 1 van Verordening 
(EU) nr. HV/2012 en de verplichtingen die 
zijn vastgesteld in titel III, hoofdstuk 2, 
van Verordening (EU) nr. RB/2012;

(b) verder gaan dan de goede landbouw- en 
milieuconditie zoals bedoeld in titel VI, 
hoofdstuk 1 van Verordening (EU) nr. 
HV/2012.

Or. en

Motivering

Aanpassing van de basis voor betalingen voor aangewezen Natura 2000-gebieden en de 
kaderrichtlijn water. Het plattelandsontwikkelingsbeleid moet beschikken over adequate 
instrumenten om de uitvoering van de kaderrichtlijn water te garanderen. Door een hogere 
basis voor betalingen vast te stellen dan de kaderrichtlijn water dreigt de verordening de 
uitvoering van de kaderrichtlijn water te belemmeren en de milieuvoordelen als gevolg 
hiervan te verhinderen.

Amendement 1384
Jens Rohde



PE494.479v01-00 176/182 AM\909513NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld 
in titel VI, hoofdstuk 1 van Verordening 
(EU) nr. HV/2012 en de verplichtingen die 
zijn vastgesteld in titel III, hoofdstuk 2, 
van Verordening (EU) nr. RB/2012;

(b) verder gaan dan de goede landbouw- en 
milieuconditie zoals bedoeld in titel VI, 
hoofdstuk 1 van Verordening (EU) nr. 
HV/2012.

Or. en

Motivering

Dezelfde basis moet gelden voor de drie richtlijnen.  Voorts kan de kaderrichtlijn water 
aanzienlijke veranderingen in het grondgebruik nodig maken en leiden tot het verdwijnen van 
landbouwgrond, waarvoor de landbouwer moet worden vergoed.

Amendement 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld 
in titel VI, hoofdstuk 1 van Verordening 
(EU) nr. HV/2012 en de verplichtingen die 
zijn vastgesteld in titel III, hoofdstuk 2, 
van Verordening (EU) nr. RB/2012;

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld 
in titel VI, hoofdstuk 1 van Verordening 
(EU) nr. HV/2012;

Or. es

Motivering

Praktijken die verplicht zijn overeenkomstig de vergroeningscomponent mogen niet worden 
opgenomen in de basis voor steunverstrekking voor de kaderrichtlijn water, omdat de 
voorwaarden voor deze betalingen identiek moet zijn met die voor Natura 2000-betalingen.
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Amendement 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld 
in titel VI, hoofdstuk 1 van Verordening 
(EU) nr. HV/2012 en de verplichtingen die 
zijn vastgesteld in titel III, hoofdstuk 2, 
van Verordening (EU) nr. RB/2012;

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld 
in titel VI, hoofdstuk 1 van Verordening 
(EU) nr. HV/2012.

Or. es

Motivering

Praktijken die verplicht zijn overeenkomstig de vergroeningscomponent mogen niet worden 
opgenomen in de basis voor steunverstrekking voor de kaderrichtlijn water, omdat de 
voorwaarden voor deze betalingen identiek moet zijn met die voor Natura 2000-betalingen.

Amendement 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld 
in titel VI, hoofdstuk 1 van Verordening 
(EU) nr. HV/2012 en de verplichtingen die 
zijn vastgesteld in titel III, hoofdstuk 2, 
van Verordening (EU) nr. RB/2012;

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld 
in titel VI, hoofdstuk 1 van Verordening 
(EU) nr. HV/2012.

Or. es

Motivering

De voorwaarden voor de betalingen overeenkomstig de kaderrichtlijn water zouden identiek 
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zijn met die voor Natura 2000, als de praktijken die verplicht zijn overeenkomstig de 
vergroeningscomponent, in de basis voor steunverstrekking voor de kaderrichtlijn water 
werden opgenomen.

Amendement 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) overeenkomstig artikel 4, lid 9, van 
Richtlijn 2000/60/EG verder gaan dan het 
beschermingsniveau dat werd geboden in 
de ten tijde van de vaststelling van 
Richtlijn 2000/60/EG al bestaande EU-
wetgeving;

Schrappen

Or. fr

Amendement 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ingrijpende wijzigingen in het 
bodemgebruik voorschrijven en/of 
ingrijpende beperkingen opleggen aan de 
landbouw die resulteren in een 
aanzienlijk verlies van inkomsten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ingrijpende wijzigingen in het 
bodemgebruik voorschrijven en/of
ingrijpende beperkingen opleggen aan de 
landbouw die resulteren in een aanzienlijk 
verlies van inkomsten.

(d) wijzigingen in het bodemgebruik 
voorschrijven en/of beperkingen opleggen 
aan de landbouw die resulteren in een
verlies van inkomsten.

Or. es

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat bedrijven die verlies lijden, niet worden beroofd van 
toegang tot steun.

Amendement 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ingrijpende wijzigingen in het 
bodemgebruik voorschrijven en/of 
ingrijpende beperkingen opleggen aan de 
landbouw die resulteren in een aanzienlijk 
verlies van inkomsten.

(d) ingrijpende wijzigingen in het 
bodemgebruik voorschrijven en/of 
ingrijpende beperkingen opleggen aan de 
landbouw of het behoud voorschrijven van 
bestaande milieuvriendelijke praktijken, 
met als gevolg een in vergelijking
aanzienlijk verlies van inkomsten.

Or. fr

Amendement 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) overeenkomstig de Richtlijnen 
92/43/EEG en 2009/147/EG aangewezen 
Natura 2000-landbouwgebieden en Natura 

(a) overeenkomstig de Richtlijnen 
92/43/EEG en 2009/147/EG aangewezen 
Natura 2000-landbouwgebieden en Natura 
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2000-bosbouwgebieden; 2000-bosbouwgebieden en de gebieden 
van artikel 12 van Richtlijn 92/43/EEG 
die gelegen zijn buiten de gebieden die 
gedefinieerd zijn in artikel 6 van Richtlijn 
92/43/EEG en artikel 4 van Richtlijn 
2009/14/EG, als zij soorten of habitats 
bevatten waarop deze richtlijnen 
betrekking hebben;

Or. fr

Amendement 1393
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) andere afgebakende 
natuurbeschermingsgebieden met 
specifieke beperkingen op milieugebied 
voor landbouw of bossen, die bijdragen tot 
de uitvoering van artikel 10 van Richtlijn 
92/43/EEG. De oppervlakte van deze
gebieden mag per 
plattelandsontwikkelingsprogramma niet 
groter zijn dan 5 % van de oppervlakte van 
de aangewezen Natura 2000-gebieden die 
onder de territoriale reikwijdte van het 
betrokken programma vallen;

(b) andere afgebakende 
natuurbeschermingsgebieden met 
specifieke beperkingen op milieugebied 
voor landbouw of bossen, die bijdragen tot 
de verbetering van de populaties van 
soorten in bijlage IV van Richtlijn 
92/43/EEG, tot de uitvoering van artikel 10 
van Richtlijn 92/43/EEG en tot alle 
vogelsoorten in overeenstemming met 
artikel 1 van Richtlijn 2009/147/EG. De 
oppervlakte van de gebieden waarnaar in 
dit punt wordt verwezen mag per 
plattelandsontwikkelingsprogramma niet 
groter zijn dan 7 % van de oppervlakte van
de aangewezen Natura 2000-gebieden die 
onder de territoriale reikwijdte van het 
betrokken programma vallen;

Or. en

Amendement 1394
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten zien erop toe dat in het 
financieringsplan gescheiden begrotingen 
worden gepresenteerd voor Natura 2000-
landbouwgebieden, Natura 2000-
bosbouwgebieden en betalingen in het 
kader van de waterrichtlijn.

Or. en

Amendement 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Blijvende gewassen 

Onverminderd de gewone vereisten met 
betrekking tot investeringen en de 
renovatie van voorzieningen zorgen de 
landbouwers ervoor dat zij de blijvende 
gewassen behouden.   

Or. it

Amendement 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen te vergoeden voor de extra kosten en 
de gederfde inkomsten die voortvloeien uit 
de beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, en met name aan 
landbouwers die een landbouwsysteem 
volgen met een hoge natuurwaarde, 
worden jaarlijks betalingen per hectare 
OCG toegekend om hen te vergoeden voor 
de extra kosten en de gederfde inkomsten 
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wordt geconfronteerd. die voortvloeien uit de beperkingen 
waarmee de landbouwproductie in het 
betrokken gebied wordt geconfronteerd.

Or. pl

Motivering

Naast berggebieden en gebieden met andere specifieke beperkingen moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan gebieden met een hoge natuurwaarde. De landbouwinkomsten 
in deze gebieden zijn gewoonlijk laag, zodat de landbouw er intensiever wordt. Dit heeft een 
negatief effect op het leefmilieu en het landschap die de gebieden in kwestie zo bijzonder 
maken.


