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Amendement 1581
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de definitie van "gewas" en van de 
voorschriften voor de precieze berekening 
van de percentages voor de verschillende 
gewassen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de definitie van "gewas" en van de 
voorschriften voor de precieze berekening 
van de percentages voor de verschillende 
gewassen.

2. Om ervoor te zorgen dat de 
verplichtingen in het kader van de 
gewasdiversificatiemaatregel op een 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
worden toegepast en tot een betere 
bescherming van het milieu leiden, wordt
de Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen, teneinde 
andere soorten gewassen toe te voegen 
aan de in lid 1, onder b) van dit artikel 
gedefinieerde gewassen en tot 
vaststellingvan de voorschriften voor de 
precieze berekening van de percentages 
voor de verschillende gewassen.

Or. en
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Amendement 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de definitie van "gewas" en van de 
voorschriften voor de precieze berekening 
van de percentages voor de verschillende 
gewassen.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de definitie van "gewas" en van de 
voorschriften voor de precieze berekening 
van de percentages voor de verschillende 
gewassen, waarbij braakligging met het 
oog op de diversificatie in ieder geval als 
een gewas wordt beschouwd, tot nadere
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1 
van dit artikel en tot toevoeging en 
definiëring van andere soorten 
ecologische aandachtsgebieden die mogen 
worden meegeteld voor de inachtneming 
van het in dat lid genoemde percentage.

Or. es

Motivering

Het wordt passend geacht de lijst van gewassen in een bijlage op te nemen. Braakligging 
dient daarbij als een gewas te worden beschouwd.

Amendement 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
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van de definitie van "gewas" en van de 
voorschriften voor de precieze berekening 
van de percentages voor de verschillende 
gewassen.

van de definitie van "gewas" en van de 
voorschriften voor de precieze berekening 
van de percentages voor de verschillende 
gewassen, waarbij braaklegging met het 
oog op de diversificatie in ieder geval als 
een gewas wordt beschouwd, tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1 
van dit artikel en tot toevoeging en 
definiëring van andere soorten 
ecologische aandachtsgebieden die mogen 
worden meegeteld voor de inachtneming 
van het in dat lid genoemde percentage.

Or. es

Amendement 1585
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 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de definitie van "gewas" en van de 
voorschriften voor de precieze berekening 
van de percentages voor de verschillende 
gewassen.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen om andere 
gewassen toe te voegen aan de lijst met 
gewassen in lid 1 ter en om de 
voorschriften voor te stellen voor de 
precieze berekening van de percentages 
voor de verschillende gewassen.

Or. it

Amendement 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de definitie van "gewas" en van de 
voorschriften voor de precieze berekening 
van de percentages voor de verschillende 
gewassen.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de definities van "gewas" en 
"agronomische balans" en van de 
voorschriften voor de precieze berekening 
van de percentages voor de verschillende 
gewassen.

Or. fr

Amendement 1587
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de definitie van "gewas" en van de 
voorschriften voor de precieze berekening 
van de percentages voor de verschillende 
gewassen.

2. De Commissie wordt gemachtig om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de definitie van "gewas".

Or. en

Amendement 1588
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als binnen een blokteeltregeling 
bouwland van een eigenaar wordt beteeld 
in combinatie met bouwland van een 
andere eigenaar, zijn de vereisten 
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overeenkomstig lid 1 van toepassing als 
ware al het bouwland dat onder deze 
overeenkomst valt slechts één areaal 
bouwland van één landbouwer.

Or. en

Amendement 1589
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten mogen landbouwers 
vrijstellen van hun verplichtingen volgens 
dit lid, indien zij als gevolg van slechte 
weersomstandigheden of andere 
natuurrampen niet aan hun 
verplichtingen kunnen voldoen.

Or. en

Amendement 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen
Blijvend grasland

1. De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in 
de aanvraag die uit hoofde van artikel 74, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. XXX 
(HZR) is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.
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De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.
2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om 
te zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.
3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Or. en

Amendement 1591
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen
Blijvend grasland

1. De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in 
de aanvraag die uit hoofde van artikel 74, 
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lid 1, van Verordening (EU) nr. XXX 
(HZR) is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.
De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.
2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5% van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om 
te zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.
3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Or. de

Motivering
Het verrichten van ecologische prestaties vereist een differentiëring volgens regio’s en 
maatregelen, niet het forfaitair uitsluiten van bouwland. Daarom moeten de 
agromilieumaatregelen op de tweede pijler gericht zijn. Het concurrentievermogen van 
landbouwbedrijven en hun essentiële bijdrage tot de bestrijding van de wereldwijde 
voedselschaarste nemen duidelijk af. In regio's met een dalende runderveestapel ontbreken er 
alternatieve gebruiksmogelijkheden voor grasland.

Amendement 1592
Izaskun Bilbao Barandica



PE494.487 10/175 AM\909521NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen
Blijvend grasland

1. De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in 
de aanvraag die uit hoofde van artikel 74, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. XXX 
(HZR) is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.
De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.
2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om 
te zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.
3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Or. es
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Amendement 1593
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen
Blijvend grasland

1. De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in 
de aanvraag die uit hoofde van artikel 74, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. XXX 
(HZR) is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.
De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.
2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om 
te zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.
3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.
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Or. en

Amendement 1594
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blijvend grasland Blijvend weiland

Or. en

Amendement 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blijvend grasland Blijvend weiland

Or. en

Amendement 1596
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blijvend grasland Blijvend grasland en weiland

Or. en
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Amendement 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blijvend grasland Blijvend grasland en weiland en blijvende 
teelten 

Or. en

Amendement 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blijvend grasland (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blijvend grasland Blijvend grasland en weiland

Or. it

Amendement 1600
Salvatore Caronna
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blijvend grasland Blijvend weiland en grasland 

Or. it

Amendement 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blijvend grasland Tijdelijk en blijvend grasland

Or. en

Amendement 1602
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in 
de aanvraag die uit hoofde van artikel 74, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. XXX 
(HZR) is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1603
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.

Als het subsidiabele landbouwareaal, 
exclusief de als blijvend grasland 
gebruikte arealen, meer dan 15 hectaren 
omvat, zorgen de landbouwers ervoor dat 
ten minste 3 % van hun subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, 
landschapselementen zoals heggen of 
stenen muren, bufferstroken, arealen met 
onder water staande gewassen, 
bodemverbeterende gewassen zoals 
peulgewassen en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. it

Amendement 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in 
de aanvraag die uit hoofde van artikel 74, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. XXX 
(HZR) is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.

De lidstaten zien erop toe dat het totaal 
areaal blijvend grasland op nationaal en 
regionaal niveau in stand wordt 
gehouden.

Or. en
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Motivering

Om problemen met bureaucratie en controles te voorkomen, kan de hoeveelheid blijvend 
grasland beter op het niveau van de volledige lidstaat dan op het niveau van het individuele 
landbouwbedrijf worden bekeken.

Amendement 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in 
de aanvraag die uit hoofde van artikel 74, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. XXX 
(HZR) is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.

De lidstaten zien erop toe dat het totaal 
areaal tijdelijk en blijvend grasland op 
nationaal en regionaal niveau in stand 
wordt gehouden.

Or. en

Amendement 1606
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.

De lidstaten zien erop toe dat 
landbouwgrond die voor aanvraagjaar 
2014 blijvend grasland was, als blijvend 
grasland in stand wordt gehouden.

Or. en



AM\909521NL.doc 17/175 PE494.487

NL

Amendement 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.

De lidstaten zorgen ervoor de verhouding 
tussen de oppervlakte grond die als
blijvend grasland wordt gebruikt en de 
totale oppervlakte landbouwgrond in stand
te houden. Deze verplichting geldt op 
nationaal of regionaal niveau.

Or. fr

Amendement 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in 
de aanvraag die uit hoofde van artikel 74, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. XXX 
(HZR) is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.

De lidstaten zien erop toe dat het aandeel 
van het blijvend grasland, binnen 
afgebakende grenzen, in stand gehouden 
wordt ten opzichte van het totale 
landbouwareaal. Deze verplichting geldt 
op nationaal of regionaal niveau.

Or. en

Amendement 1609
Liam Aylward, Marian Harkin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in 
de aanvraag die uit hoofde van artikel 74, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. XXX 
(HZR) is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.

De lidstaten zien erop toe dat het aandeel 
van het blijvend grasland, binnen 
afgebakende grenzen, in stand gehouden 
wordt ten opzichte van het totale 
landbouwareaal. Deze verplichting geldt 
op nationaal of regionaal niveau.

Or. en

Motivering

Het is overdreven restrictief om de vereiste tot instandhouding van blijvend grasland op het 
niveau van individuele landbouwers toe te passen. Om die reden wordt voorgesteld deze 
vereiste op nationaal of regionaal niveau toe te passen.

Amendement 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 
als blijvend grasland zijn aangegeven in 
de aanvraag die uit hoofde van artikel 74, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. XXX 
(HZR) is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.

De lidstaten zien erop toe dat het aandeel 
van het blijvend grasland in stand 
gehouden wordt ten opzichte van de totale 
landbouwgrond. Deze verplichting geldt 
op nationaal of regionaal niveau.

Or. en
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Amendement 1611
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die specifiek van belang zijn 
voor het milieu, het klimaat of de 
biodiversiteit als blijvend grasland in stand.
Voor de toepassing van dit lid wordt onder 
"blijvend grasland" grond verstaan zoals 
gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder h), 
die niet in de vruchtwisseling van het 
bedrijf is opgenomen en die ten minste 10 
jaar lang niet is geploegd.

Or. en

Motivering

Uitsluitend blijvend weiland met de grootste biodiversiteit moet door middel van de 
vergroeningscomponent worden beschermd.

Amendement 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen" 
genoemd, als zodanig in stand.

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die in hun jaarlijkse aanvraag
als blijvend grasland zijn aangegeven in
goede landbouw- en milieuconditie.

Or. es
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Motivering

De vergroeningsverbintenis in verband met blijvend grasland dient individueel door de 
landbouwers te worden nagekomen door de desbetreffende arealen in goede conditie te 
houden. De term “houden” moet worden verstaan als “houden in de tijd”. Landbouwers 
krijgen zo de vergroeningsbetaling voor de arealen blijvend grasland die zij jaarlijks 
aangeven en met betrekking waartoe zij hun verbintenis om deze in goede conditie te houden, 
nakomen.

Amendement 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend grasland
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
niet of half ontgonnen grond zijn 
aangegeven in de aanvraag die uit hoofde 
van artikel 74, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX (HZR) is ingediend, hierna "als 
niet of half ontgonnen grond gebruikte 
referentiearealen" genoemd, als zodanig in 
stand.

Or. en

Amendement 1614
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) is 
ingediend, hierna "als blijvend grasland
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
niet of half ontgonnen grond zijn 
aangegeven in de aanvraag die uit hoofde 
van artikel 74, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXXX (HZR) is ingediend, hierna "als
niet of half ontgonnen grond gebruikte 
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zodanig in stand. referentiearealen" genoemd, als zodanig in 
stand.

Or. en

Amendement 1615
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

De lidstaten houden het aantal hectaren 
dat overeenstemt met de arealen die voor 
aanvraagjaar 2014 als blijvend grasland 
zijn aangegeven in de aanvraag die uit 
hoofde van artikel 74, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. XXX (HZR) is 
ingediend, hierna "als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

Or. en

Amendement 1616
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend grasland
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2011 als 
blijvend weiland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend weiland
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.



PE494.487 22/175 AM\909521NL.doc

NL

Or. en

Amendement 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland en weiland zijn 
aangegeven in de aanvraag die uit hoofde 
van artikel 74, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX (HZR) is ingediend, hierna "als 
blijvend grasland en weiland gebruikte 
referentiearealen" genoemd, als zodanig in 
stand.

Or. it
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Amendement 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend grasland
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend weiland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend weiland
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

Or. en

Amendement 1620
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

1. De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland en weiland zijn 
aangegeven in de aanvraag die uit hoofde 
van artikel 74, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX (HZR) is ingediend, hierna "als 
blijvend grasland en weiland gebruikte 
referentiearealen" genoemd, als zodanig in 
stand.

Or. it

Amendement 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend of historisch grasland zijn 
aangegeven in de aanvraag die uit hoofde 
van artikel 74, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX (HZR) is ingediend, hierna "als 
blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen" genoemd, als zodanig in 
stand. Daarbij moeten zij aantonen dat zij 
vee houden met een graascapaciteit van 
één GVE per hectare subsidiabel grasland 
of, indien zij geen dieren hebben, dat zij 
onderhoudswerkzaamheden verrichten, 
zoals maaien en het verwijderen van 
struikgewas.

Or. es

Motivering

Wij achten het noodzakelijk een band te scheppen tussen het graslandareaal en de 
veeteeltactiviteit of, in voorkomend geval, te eisen dat bepaalde bewerkingen op het grasland 
worden verricht teneinde te voorkomen dat de conditie ervan achteruitgaat en dat het 
onbeheerd wordt achtergelaten.

Amendement 1622
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

De landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2014 als 
blijvend grasland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand. Blijvend grasland dat 
tussen 2011 en 2014 is omgezet in 
landbouwgrond, moet opnieuw worden 
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ingezaaid als dit om ecologische redenen 
noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die voor 2004 tot de EU zijn 
toegetreden, zien erop toe dat grond die op 
de voor de aanvragen van 
oppervlaktesteun voor 2003 vastgestelde 
datum blijvend grasland was, als blijvend 
grasland wordt gehandhaafd.
De nieuwe lidstaten die in 2004 tot de EU 
zijn toegetreden, zien erop toe dat grond 
die op 1 mei 2004 blijvend grasland was, 
als blijvend grasland wordt gehandhaafd.
Bulgarije en Roemenië zien erop toe dat 
grond die op 1 januari 2007 blijvend 
grasland was, als blijvend grasland wordt 
gehandhaafd.
De lidstaten garanderen dat het aandeel 
zoals bedoeld in het eerste lid (hierna 
"referentie-index” genoemd) met ten 
hoogste 10 % werd verminderd ten koste 
van areaal dat blijvend grasland was met 
betrekking tot het betreffende 
referentiejaar zoals bedoeld in het 
volgende lid.
De bepalingen in dit lid zijn niet van 
toepassing op te bebossen blijvend 
grasland, indien een dergelijke bebossing 
verenigbaar is met het milieu en het niet 
gaat om de aanplant van kerstbomen en 
snelgroeiende soorten met korte 
omlooptijd.
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Or. en

Amendement 1624
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
landbouwgrond die voor aanvraagjaar 
2014 blijvend grasland was, als blijvend 
grasland in stand wordt gehouden.

Or. en

Amendement 1625
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat het aandeel 
van het blijvend grasland in stand 
gehouden wordt ten opzichte van het 
totale landbouwareaal. Deze verplichting 
geldt op nationaal of regionaal niveau. 
Het referentie-aandeel wordt vastgesteld
aan de hand van de verhouding tussen 
blijvend grasland en het totale 
landbouwareaal dat in 2014 door de 
landbouwers is aangegeven.

Or. en

Amendement 1626
Juozas Imbrasas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat het aandeel 
van het blijvend grasland in stand 
gehouden wordt ten opzichte van het 
totale landbouwareaal. Deze verplichting 
geldt op nationaal of regionaal niveau. 
Het referentie-aandeel wordt vastgesteld 
aan de hand van de verhouding tussen 
blijvend grasland en het totale 
landbouwareaal dat in 2014 door de 
landbouwers is aangegeven.

Or. en

Amendement 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het wordt landbouwers toegestaan hun 
blijvend grasland te vernieuwen. Voor de 
toepassing van dit lid wordt onder 
"blijvend grasland" grond verstaan zoals 
gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder h), 
die ten minste 10 jaar lang niet in de 
vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen.

Or. en

Motivering

De vernieuwing van blijvend grasland door middel van teelt is een belangrijke maatregel 
voor landbouwers om de productiviteit en kwaliteit van hun grasgewassen te verbeteren, die 
als kwalitatief hoogstaande voedergewassen voor schapen, vlees- en melkrunderen worden 
gebruikt. Het speelt tevens een belangrijke rol bij het verzachten van de klimaatverandering 
doordat de bodemkwaliteit wordt verbeterd. 
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Amendement 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.

Schrappen

Or. en

Motivering

Om problemen met bureaucratie en controles te voorkomen, kan de hoeveelheid blijvend 
grasland beter op het niveau van de volledige lidstaat dan op het niveau van het individuele 
landbouwbedrijf worden bekeken.

Amendement 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 1630
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.

Schrappen

Or. en

Amendement 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichting ten aanzien van blijvend grasland moet op het niveau van de lidstaat worden 
gehandhaafd, net als in het huidige systeem, waarbij landbouwers verplicht zijn 
landbouwgrond om te zetten in blijvend weiland als het percentage referentieareaal onder het 
vereiste minimum van 10 % komt.
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Amendement 1632
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.

Schrappen

Or. en

Motivering

Uitsluitend blijvend weiland met de grootste biodiversiteit moet door middel van de 
vergroeningscomponent worden beschermd.

Amendement 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend
grasland.

Schrappen

Or. es

Amendement 1634
Martin Häusling
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.

De als blijvend weiland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
weiland.

Or. en

Amendement 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 2



PE494.487 32/175 AM\909521NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.

De als blijvend grasland en weiland
gebruikte referentiearealen worden 
verhoogd wanneer de landbouwer op grond 
van artikel 93 van Verordening (EU) nr. 
[...] [HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland en weiland.

Or. it

Amendement 1637
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.

De als blijvend weiland en grasland 
gebruikte referentiearealen worden 
verhoogd wanneer de landbouwer op grond 
van artikel 93 van Verordening (EU) nr. 
[...] [HZV] verplicht is om arealen in 2014 
en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend
weiland en grasland.

Or. it

Amendement 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 

De als blijvend weiland gebruikte 
referentiearealen worden verhoogd 
wanneer de landbouwer op grond van 
artikel 93 van Verordening (EU) nr. [...] 
[HZV] verplicht is om arealen in 2014 
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en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
grasland.

en/of in 2015 weer om te zetten in blijvend 
weiland.

Or. en

Amendement 1639
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 1 - alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het wordt landbouwers toegestaan om 
hun blijvend grasland door middel van 
teelt te vernieuwen. Voor de toepassing 
van dit lid wordt onder "blijvend 
grasland" grond verstaan zoals 
gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder h), 
die ten minste 10 jaar lang niet in de 
vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen.

Or. en

Amendement 1640
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Landbouwers met blijvende 
gewassen, zoals olijfgaarden, wijngaarden 
of boomgaarden, met uitzondering van 
blijvende niet-bevloeide gewassen, moeten 
specifieke landbouwpraktijken toepassen 
waarbij de bodem zo weinig mogelijk 
wordt verstoord en er voorzien wordt in 
bodembedekkende gewassen.
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Or. pt

Amendement 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om 
te zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Schrappen

Or. en

Amendement 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om 
te zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Schrappen

Or. en

Amendement 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. De lidstaten garanderen dat het aandeel 
zoals bedoeld in dit artikel met ten hoogste 
10 % ten koste van grond die blijvend 
grasland was, wordt verminderd ten 
opzichte van het aandeel in het 
betreffende referentiejaar.

Or. en

Amendement 1644
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. De lidstaten garanderen dat het aandeel 
zoals bedoeld in dit artikel met ten hoogste 
10 % ten koste van grond die blijvend 
grasland was, wordt verminderd ten 
opzichte van het aandeel in het 
betreffende referentiejaar.

Or. en

Amendement 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5% van hun als blijvend
grasland gebruikte referentiearealen om te 

2. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1 
bedoelde verhouding niet ten nadele van 
de als blijvend grasland gebruikte grond 
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zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

afneemt met meer dan 10% ten opzichte 
van de in lid 3 bis bedoelde verhouding 
van het voorgaande jaar (hierna 
"referentieverhouding" genoemd).

Or. fr

Amendement 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 8 % van hun als niet of half 
ontgonnen grond gebruikte 
referentiearealen om te zetten, 
onverminderd de vereisten volgens de 
regelgeving inzake milieueffectrapportage 
(MER). Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. De lidstaten garanderen dat het areaal 
blijvend grasland niet terugvalt tot onder 
het minimumareaal dat zij op nationaal 
niveau moeten handhaven, door erop toe 
te zien dat de grond die op de voor de 
aanvragen van oppervlaktesteun voor 
2011 vastgestelde datum blijvend grasland 
was, als blijvend grasland in stand wordt 
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gehouden.

Or. es

Motivering

Wij stellen voor het begrip "instandhouding van het grasland" op nationaal niveau in de tekst 
op te nemen. De lidstaten zien er overeenkomstig de toepasselijke voorschriften op toe dat het 
totale areaal blijvend grasland niet kleiner wordt dan het minimumareaal dat zij als lidstaat 
in stand moeten houden.

Amendement 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten, tenzij er redenen in verband met de 
biodiversiteit en de bescherming van het 
water zijn, waarom dit land niet kan 
worden omgezet. Het kan daarbij gaan om 
de omzetting van overstromingsgebieden, 
koolstofrijke grond, beschermde gebieden 
of van kostbare of kwetsbare grond ten 
aanzien van de bescherming van het 
water en de biodiversiteit. Omzetting is in 
die gevallen uitsluitend mogelijk na 
indiening van een milieuplan voor de 
landbouw dan wel schriftelijke 
toestemming. Deze bovengrens geldt niet 
als er sprake is van overmacht of 
uitzonderlijke omstandigheden.

Or. en

Amendement 1649
James Nicholson, Diane Dodds
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet voor te 
bebossen blijvend grasland, indien een 
dergelijke bebossing verenigbaar is met 
het milieu en het niet gaat om de aanplant 
van kerstbomen en snelgroeiende soorten 
met korte omlooptijd of als er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

Indien de bebossing van blijvend grasland verenigbaar is met het milieu, dan moet dit niet 
worden belemmerd door de eis tot instandhouding van blijvend grasland.

Amendement 1650
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
weiland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht.

Or. en

Amendement 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5% van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland en weiland gebruikte 
referentiearealen om te zetten. Deze 
bovengrens geldt niet als er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. it

Amendement 1653
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
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grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

grasland en weiland gebruikte 
referentiearealen om te zetten. Deze 
bovengrens geldt niet als er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. it

Amendement 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
weiland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. Het wordt lidstaten toegestaan om ten 
hoogste 5 % van hun als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen om te zetten. 
Deze bovengrens geldt niet als er sprake is 
van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. en
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Amendement 1656
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te 
zetten zoals bedoeld in lid 1. Deze 
bovengrens geldt niet als er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 1657
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het wordt landbouwers toegestaan om het 
referentieareaal van blijvend grasland om 
te zetten, zowel binnen een bedrijf als bij 
bedrijven onderling zonder de overdracht 
van grond.
De als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen worden verminderd 
indien een areaal verandert van blijvend 
grasland, zoals gedefinieerd, in een 
natuurlijkere toestand met een grotere 
biodiversiteit.

Or. en

Motivering

Het is bijzonder belangrijk dat de vergroeningscomponent niet verhindert dat arealen in een 
natuurlijkere toestand veranderen, wat zelfs beter is voor het milieu en de natuur dan blijvend 
weiland. Bovendien moet blijvend weiland worden gecreëerd waar het het grootste 
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milieueffect oplevert, en hebben landbouwers flexibiliteit nodig wat betreft de beschikking 
over hun landbouwgrond.

Amendement 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Landbouwers met blijvend grasland 
wier areaal structureel een omzetting 
nodig heeft, mogen deze omzetting 
realiseren om
a) opnieuw in te zaaien of
b) een andere plaats in hun bedrijf voor 
het eerst in te zaaien.

Or. de

Amendement 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In regio's waar het areaal blijvend 
grasland ten hoogste 5 % vermindert in 
vergelijking met 2014, wordt aangenomen 
dat alle landbouwers in deze regio's aan 
de vereiste als bedoeld in lid 1 hebben 
voldaan.

Or. en

Motivering

Er moet op regionaal niveau toezicht worden gehouden op blijvend grasland en alleen als dit 
met meer dan 5 % vermindert, moeten er controles op het niveau van individuele landbouwers 
worden uitgevoerd. Controles op blijvend grasland op het niveau van de landbouwers zijn 
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administratief belastend en leveren nauwelijks iets op als het totale areaal blijvend grasland 
in een regio stabiel is. 

Amendement 1660
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het wordt landbouwers toegestaan 
hun als blijvend grasland gebruikte 
referentieareaal te bebossen of te benutten 
voor hakhout met korte omlooptijd.

Or. en

Amendement 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1662
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Schrappen

Or. en

Amendement 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de heromzetting van 
een landbouwareaal in blijvend grasland bij 
overschrijding van de in lid 2 bedoelde 
toegestane vermindering en voor de 
wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
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overdracht van grond. overdracht van grond.]

Or. en

Motivering

De vernieuwing van blijvend grasland is zeer specifiek binnen de nationale of regionale 
context en moet om die reden tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten blijven behoren.

Amendement 1664
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de heromzetting van 
een landbouwareaal in blijvend grasland bij 
overschrijding van de in lid 2 bedoelde 
toegestane vermindering en voor de 
wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.]

Or. en

Amendement 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 3. De Commissie wordt gemachtigd om 
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overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 1
bedoelde toegestane bovengrens en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Or. en

Amendement 1666
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 1
bedoelde toegestane bovengrens en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Or. en

Amendement 1667
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis ä adurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Kriö jānis Kariņö , Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
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Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond. Voor de toepassing 
van lid 2 wordt de Commissie gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 55 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
tot vaststelling van voorschriften voor de 
instandhouding van blijvend grasland, in 
het bijzonder om ervoor te zorgen dat er 
maatregelen worden genomen tot 
handhaving van het aandeel, met inbegrip 
van individuele verplichtingen, zoals de 
verplichting om arealen weer om te zetten 
in blijvend grasland in gebieden waar is 
vastgesteld dat het aandeel als blijvend 
grasland gebruikte grond is verminderd.

Or. en

Amendement 1668
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 3. De Commissie wordt gemachtigd om 



PE494.487 48/175 AM\909521NL.doc

NL

overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond. Voor de toepassing 
van lid 2 wordt de Commissie gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 55 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
tot vaststelling van voorschriften voor de 
instandhouding van blijvend grasland, in 
het bijzonder om ervoor te zorgen dat er 
maatregelen worden genomen tot 
handhaving van het aandeel, met inbegrip 
van individuele verplichtingen, zoals de 
verplichting om arealen weer om te zetten 
in blijvend grasland in gebieden waar is 
vastgesteld dat het aandeel als blijvend 
grasland gebruikte grond is verminderd.

Or. en

Amendement 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 

3. De in lid 1 bedoelde verhouding wordt 
jaarlijks bepaald op basis van de door de 
landbouwers voor het betrokken jaar 
aangegeven oppervlakten.
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van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Or. fr

Amendement 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland
gebruikte referentiearealen in geval van
overdracht van grond.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen, die
voorschriften bevatten betreffende de 
instandhouding van blijvend grasland 
teneinde ervoor te zorgen dat in de regio's 
waar in het kader van het nationale 
toezicht op het blijvend grasland wordt 
vastgesteld dat het aandeel van blijvend 
grasland in de totale grondoppervlakte 
afneemt, op het niveau van de
landbouwers maatregelen worden 
genomen om het areaal blijvend grasland 
in stand te houden, inclusief individuele 
verplichtingen die moeten worden 
nagekomen, zoals de verplichting om 
arealen weer in blijvend grasland om te 
zetten.

Or. es

Motivering

Het nemen van maatregelen op het niveau van de landbouwer wanneer wordt vastgesteld dat 
het totale graslandareaal van een lidstaat terugvalt tot onder het vastgestelde minimum.
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Amendement 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de instandhouding
van blijvend grasland, in het bijzonder om 
ervoor te zorgen dat er maatregelen 
worden genomen tot handhaving van het 
aandeel blijvend grasland, met inbegrip 
van individuele verplichtingen, zoals de
heromzetting van een landbouwareaal in 
blijvend grasland als het aandeel als 
blijvend grasland gebruikt areaal 
vermindert.

Or. en

Amendement 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte arealen, 
voor de vernieuwing van blijvend grasland 
en voor de heromzetting van een 
landbouwareaal in blijvend grasland.



AM\909521NL.doc 51/175 PE494.487

NL

gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Or. en

Amendement 1673
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als tijdelijk of blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen, voor de 
vernieuwing van tijdelijk of blijvend 
grasland en voor de heromzetting van een 
landbouwareaal in tijdelijk of blijvend 
grasland.

Or. en

Amendement 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 

3. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Or. fr

Amendement 1675
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend weiland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend weiland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
weiland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend weiland
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Or. en

Amendement 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend weiland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend weiland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
weiland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend weiland
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

Or. en

Amendement 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland en weiland
gebruikte referentiearealen op grond van 
lid 1, tweede alinea, voor de vernieuwing 
van blijvend grasland en weiland, voor de 
heromzetting van een landbouwareaal in 
blijvend grasland en weiland bij 
overschrijding van de in lid 2 bedoelde 
toegestane vermindering en voor de 
wijziging van de als blijvend grasland en 
weiland gebruikte referentiearealen in 
geval van overdracht van grond.

Or. it
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Amendement 1678
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 
bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend weiland en grasland 
gebruikte referentiearealen op grond van 
lid 1, tweede alinea, voor de vernieuwing 
van blijvend weiland en grasland, voor de 
heromzetting van een landbouwareaal in 
blijvend weiland en grasland bij 
overschrijding van de in lid 2 bedoelde 
toegestane vermindering en voor de 
wijziging van de als blijvend weiland en
grasland gebruikte referentiearealen in 
geval van overdracht van grond.

Or. it

Amendement 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de vernieuwing van 
blijvend grasland, voor de heromzetting 
van een landbouwareaal in blijvend 
grasland bij overschrijding van de in lid 2 

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van voorschriften voor de verhoging van 
de als blijvend grasland gebruikte 
referentiearealen op grond van lid 1, 
tweede alinea, voor de heromzetting van 
een landbouwareaal in blijvend grasland bij 
overschrijding van de in lid 2 bedoelde 
toegestane vermindering en voor de 
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bedoelde toegestane vermindering en voor 
de wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.

wijziging van de als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen in geval van 
overdracht van grond.] De lidstaten 
bepalen de nulmeting (“baseline”) voor de 
bescherming van blijvend grasland op 
basis van het gehalte aan organische 
stoffen in hun grond.

Or. en

Amendement 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De referentieverhouding wordt als 
volgt vastgesteld:
a) het blijvend grasland is het in 2010 
door de landbouwers aangegeven blijvend 
grasland;
b) de totale oppervlakte landbouwgrond is 
de in 2010 door de landbouwers 
aangegeven totale oppervlakte 
landbouwgrond.

Or. fr

Amendement 1681
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 eisen inzake 
investering en vernieuwing van de 
aanplant garanderen de landbouwers dat 
de in het landbouwbedrijf aanwezige 
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blijvende gewassen in stand worden 
gehouden.

Or. it

Amendement 1682
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Blijvende gewassen

1. De landbouwers die zich bezighouden 
met de teelt van blijvende gewassen zoals 
bedoeld in artikel 4, onder g, die 
specifieke, door de lidstaten vastgestelde 
landbouwpraktijken toepassen.
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de criteria voor het bepalen van de in 
lid 1 bedoelde landbouwpraktijken.

Or. it

Amendement 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Algemene verhouding blijvend grasland

1. Ingeval de in artikel 31, lid 1 bedoelde 
verhouding afneemt, schrijft de 
betreffende lidstaat de landbouwers voor 
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de als blijvend grasland gebruikte grond 
zonder voorafgaande toestemming niet 
voor andere vormen van gebruik te 
bestemmen.
2. Ingeval niet aan de in artikel 31, lid 2 
bedoelde verplichting kan worden 
voldaan, legt de betreffende lidstaat, naast 
de overeenkomstig lid 1 op nationaal of 
regionaal niveau te nemen maatregelen, 
de landbouwers die over grond 
beschikken die aanvankelijk als blijvend 
grasland was aangewezen en vervolgens 
voor andere vormen van gebruik was 
herbestemd, de verplichting op om het 
blijvend grasland als zodanig te 
herstellen.

Or. fr

Amendement 1684
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 ter
Periodiek omploegen van grasland

Landbouwers kunnen als blijvend 
grasland gebruikte percelen omploegen 
teneinde ze opnieuw in te zaaien, op de 
traditionele manier en met de traditionele 
regelmaat.

Or. fr

Amendement 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen
Ecologisch aandachtsgebied
1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden 
die mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

Or. es

Motivering

De maatregelen inzake diversificatie en ecologische aandachtsgebieden worden 
samengenomen overeenkomstig het wijzigingsvoorstel met betrekking tot artikel 29.

Amendement 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen
Ecologisch aandachtsgebied
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1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden 
die mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

Or. en

Motivering

De vergroeningscomponent moet in de tweede pijler van het GLB worden opgenomen en mag 
geen deel uitmaken van rechtstreekse betalingen.

Amendement 1687
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen
Ecologische aandachtsgebieden
1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
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lid 2, onder b), punt ii).
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden 
die mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

Or. de

Motivering

Het verrichten van ecologische prestaties vereist een differentiëring volgens regio’s en 
maatregelen, niet het forfaitair uitsluiten van bouwland. Daarom moeten de 
agromilieumaatregelen op de tweede pijler gericht zijn. Het concurrentievermogen van 
landbouwbedrijven en hun essentiële bijdrage tot de bestrijding van de wereldwijde 
voedselschaarste nemen duidelijk af. In regio's met een dalende runderveestapel ontbreken er 
alternatieve gebruiksmogelijkheden voor grasland.

Amendement 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen
Ecologisch aandachtsgebied
1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
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definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden 
die mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

Or. en

Motivering

De vergroeningscomponent moet in de tweede pijler van het GLB worden opgenomen en mag 
geen deel uitmaken van rechtstreekse betalingen.

Amendement 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen
Ecologisch aandachtsgebied
1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden 
die mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.
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Or. es

Amendement 1690
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ecologisch aandachtsgebied Ecologische infrastructuur

Or. en

Amendement 1691
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

Schrappen

Or. en

Amendement 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 2% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland en als niet of half 
ontgonnen grond gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii). Dergelijke gebieden mogen gedeelten 
van het bedrijf omvatten die niet voor 
subsidie in aanmerking komen in de zin 
van artikel 25, lid, op voorwaarde dat deze 
arealen worden vermeld in de 
steunaanvraag en bijdragen aan de 
verwezenlijking van milieu- of nuttige 
doelstellingen.

Or. en

Amendement 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 2 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. en
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Amendement 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 2 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. de

Amendement 1695
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen,
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii). 

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 2,5 % van hun subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
exclusief de als blijvend grasland gebruikte 
arealen, ecologisch aandachtsgebied is, 
zoals braakland, terrassen, 
landschapselementen - zoals heggen of 
stenen muren - bufferstroken, bouwland 
dat beplant is met stikstofbindende 
gewassen en beboste gebieden als bedoeld 
in artikel 25, lid 2, onder b), punt ii), 
evenals gewassen die bijdragen aan de 
afscheiding van CO2.

Or. lv
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Amendement 1696
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als het subsidiabele landbouwareaal 
meer dan 20 hectaren omvat, zorgen de
landbouwers ervoor dat ten minste 3 % van 
hun subsidiabele hectaren in de zin van 
artikel 25, lid 2, exclusief de als blijvend 
grasland gebruikte arealen, zoals bepaald 
in artikel 31 bis, lid 1, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland, 
terrassen, landschapselementen, zoals 
heggen of stenen muren, bufferstroken, 
bouwland dat beplant is met 
stikstofbindende gewassen, beboste 
gebieden als bedoeld in artikel 25, lid 2, 
onder b), punt ii), gebieden met 
nectarafscheidende bomen en struiken of 
gebieden met intensieve teelt.

Or. bg

Amendement 1697
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als de landbouwgrond van de 
landbouwers meer dan 20 hectaren 
omvat, houden de landbouwers 3 % van 
hun subsidiabele hectaren in de zin van 
artikel 25, lid 2, exclusief de als blijvend 
grasland en weiland en de voor blijvende 
teelten gebruikte arealen, in stand als
ecologisch aandachtsgebied, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
akkerranden, heggen, waterlopen op het 
bedrijf, bufferstroken, grond die is beplant 
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met stikstofbindende gewassen, hakhout 
met korte omlooptijd, tijdelijk grasland en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii). Opneming van 
deze elementen in de zin van ecologische 
aandachtsgebieden vormt geen 
belemmering voor de verstrekking van 
subsidie aan deze maatregelen uit hoofde 
van Verordening (EU) nr. […] [POV].

Or. en

Amendement 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als de landbouwgrond van de 
landbouwers meer dan 20 hectaren 
omvat, houden de landbouwers 3 % van 
hun subsidiabele hectaren in de zin van 
artikel 25, lid 2, exclusief de als blijvend 
grasland en weiland gebruikte arealen, in 
stand als ecologisch aandachtsgebied, 
zoals braakland, terrassen, 
landschapselementen, 
akkerranden,heggen, waterlopen op het 
bedrijf, bufferstroken, grond die is beplant 
met stikstofbindende gewassen, hakhout 
met korte omlooptijd, tijdelijk grasland en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii). Opneming van 
deze elementen in de zin van ecologische 
aandachtsgebieden vormt geen 
belemmering voor de verstrekking van 
subsidie aan deze maatregelen uit hoofde 
van Verordening (EU) nr. […] [POV].

Or. en
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Amendement 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als de landbouwgrond van de 
landbouwers meer dan 20 hectaren 
omvat, zorgen de landbouwers ervoor dat 
ten minste 3% van hun subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
exclusief de als blijvend grasland gebruikte 
arealen, ecologisch aandachtsgebied is, 
zoals braakland, terrassen, 
landschapselementen, zoals heggen en 
stenen muren, bufferstroken, grond die is 
beplant met stikstofbindende gewassen, 
hakhout met korte omlooptijd en beboste 
gebieden als bedoeld in artikel 25, lid 2, 
onder b), punt ii). Opneming van deze 
elementen in de zin van ecologische 
aandachtsgebieden vormt geen 
belemmering voor de verstrekking van 
subsidie aan deze maatregelen uit hoofde 
van Verordening (EU) nr. […] 
[plattelandsontwikkeling].

Or. en

Motivering

Het Europees landbouwbeleid wordt gekenmerkt door een sterke milieugerichtheid. Een 
duurzame, zekere voedselvoorziening die geografisch dicht in de buurt van de Europese 
consumenten is, is zonder meer milieugerichter dan het alternatief, namelijk veiligstelling van 
onze voedselvoorziening via grote concerns in veraf gelegen gebieden in de wereld. 
Kleinschalige landbouw die gebaseerd is op familiebedrijven, is in wezen eveneens 
milieugericht en moet derhalve als zodanig worden erkend.

Amendement 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Wanneer het subsidiabel 
landbouwareaal meer dan 20 hectare 
bestrijkt, zorgen de landbouwers ervoor 
dat ten minste 3 % van hun subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
exclusief de als blijvend grasland gebruikte 
arealen, ecologisch aandachtsgebied is, 
zoals braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken, 
akkers met peulvruchten, blijvend 
grasland, akkers met blijvende gewassen 
of gewassen die onder water staan, 
Natura 2000-gebieden, bedrijven die het 
voorwerp uitmaken van agromilieu- of 
klimaatmaatregelen en beboste gebieden 
als bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), 
punt ii).

Or. es

Amendement 1701
Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als het subsidiabele landbouwareaal 
meer dan 20 hectaren omvat, zorgen de
landbouwers ervoor dat ten minste 3 % van 
hun subsidiabele hectaren in de zin van 
artikel 25, lid 2, exclusief de als blijvend 
grasland en historisch grasland gebruikte 
arealen en de arealen die gebruikt worden 
voor blijvende gewassen, zoals bepaald in 
artikel 31 bis, lid 1, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland, 
terrassen, landschapselementen, zoals 
heggen of stenen muren, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).
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Or. en

Amendement 1702
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Indien het subsidiabele areaal met 
uitzondering van blijvend grasland meer 
dan 20 ha omvat, zorgen de landbouwers
ervoor dat ten minste 3 % van hun 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, exclusief de als blijvend grasland 
gebruikte arealen, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland, 
terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. de

Amendement 1703
Bastiaan Belder

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als het subsidiabele landbouwareaal 
meer dan 20 hectaren omvat, zorgen de
landbouwers ervoor dat ten minste 3 % van 
hun subsidiabele hectaren in de zin van 
artikel 25, lid 2, exclusief de als blijvend 
grasland gebruikte arealen, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland, 
terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).
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Or. en

Motivering

Aangezien niet is vastgesteld dat een percentage van 7 % tot een beduidend grotere 
biodiversiteit zou leiden dan een percentage van 3 % ecologische aandachtsgebieden van de 
subsidiabele hectaren, is het raadzaam om een lager percentage verplicht te stellen, zodat het 
subsidiabele landbouwareaal zo efficiënt mogelijk wordt benut.

Amendement 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Wanneer het subsidiabel 
landbouwareaal meer dan 20 hectare 
bestrijkt, zorgen de landbouwers ervoor 
dat ten minste 3 % van hun subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
exclusief de als blijvend grasland gebruikte 
arealen, ecologisch aandachtsgebied is, 
zoals braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii). 

Or. es

Motivering

Wij achten 3 % voldoende.

Amendement 1705
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen,
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als het subsidiabele landbouwareaal, 
exclusief de als blijvend grasland 
gebruikte arealen, meer dan 15 hectaren 
omvat, zorgen de landbouwers ervoor dat 
ten minste 3 % van hun subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, permanente gewassen,
terrassen, landschapselementen zoals 
heggen of stenen muren, bufferstroken, 
arealen met gedurende een belangrijk 
deel van het groeiseizoen onder water 
staande gewassen, bodemverbeterende 
gewassen zoals peulgewassen en beboste 
gebieden als bedoeld in artikel 25, lid 2, 
onder b), punt ii).

Or. it

Amendement 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als het subsidiabele landbouwareaal 
meer dan 5 hectaren omvat, zorgen de
landbouwers ervoor dat ten minste 3 % van 
hun subsidiabele hectaren in de zin van 
artikel 25, lid 2, exclusief de als blijvend 
grasland/historisch weiland gebruikte 
arealen, onder water staande gewassen en 
blijvende gewassen, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland, 
terrassen, landschapselementen zoals 
heggen of stenen muren, bufferstroken,
voor stikstofbindende gewassen gebruikte 
arealen en beboste gebieden als bedoeld in 
artikel 25, lid 2, onder b), punt ii).

Or. it
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Amendement 1707
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 3 % van hun subsidiabele hectaren 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden. Na het 
sluiten van een regionale overeenkomst 
als bedoeld in artikel 29 tussen de lokale 
publiekrechtelijke lichamen en een groep 
landbouwers kan het aandeel van 3 % 
worden toegepast op het gehele areaal dat 
het voorwerp is van de overeenkomst.  Het 
minimumaandeel kan nadien worden 
toegepast op het areaal van meerdere 
bedrijven of op het areaal dat op 
regionaal niveau is samengenomen.

Or. de

Motivering

Vanuit agronomisch en ecologisch oogpunt is het niet absoluut noodzakelijk dat het aandeel 
van de ecologische aandachtsgebieden met één enkel landbouwbedrijf verband houdt. Dit 
aandeel moet ook op een groep bedrijven of op kleinere agrarische gebieden toegepast 
kunnen worden, waarbij de arealen van verschillende bedrijven bij elkaar worden genomen 
en het gemiddelde aandeel over een groter gebied wordt berekend.

Amendement 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 

1. De lidstaten zorgen er op nationaal of 
regionaal niveau voor dat ten minste 3 % 
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in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

van hun subsidiabele hectaren in de zin van 
artikel 25, lid 2, exclusief de als blijvend 
grasland gebruikte arealen, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals 
landbouwarealen waarop 
agromilieuregelingen van toepassing zijn, 
arealen waarop geen stikstofbemesting 
wordt toegediend en waarop geen 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, 
braakgelegde grond, landbouwarealen 
binnen Natura 2000-gebieden of andere 
natuurgebieden, braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

Or. en

Amendement 1709
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 3 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken, groen-, bloei- en 
onderbrekingsstroken, wildvoederstroken, 
waterrandstroken, peulgewassen en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

Or. de

Amendement 1710
Béla Glattfelder
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten
minste 3 % van hun bedrijf in de zin van 
artikel 4, lid 1, onder b), exclusief de als 
blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland in wisselbouw, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken, 
arealen die beplant zijn met hakhout met 
korte omlooptijd of die worden gebruikt 
voor biologische productie en beboste 
gebieden als bedoeld in artikel 25, lid 2, 
onder b), punt ii).

Or. en

Amendement 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 3 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. en

Amendement 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen,
ecologisch aandachtsgebied is, zoals
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 3,5% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, ecologisch 
aandachtsgebied is. Deze gebieden kunnen 
bestaan uit braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

Or. fr

Amendement 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 3,5% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. fr

Motivering

Een dergelijke limiet leek overdreven, te meer daar de methode niet toestaat alle elementen 
die een forse toegevoegde milieuwaarde hebben, als onderdeel van het ecologisch 
aandachtsgebied te beschouwen.
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Amendement 1714
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als de landbouwgrond meer dan 20 
hectaren omvat, zorgen de landbouwers 
ervoor dat ten minste 4 % van hun 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, exclusief de als blijvend grasland 
en voor blijvende teelten gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
zoals heggen en stenen muren, 
bufferstroken, grond die is beplant met 
stikstofbindende gewassen, grond die met 
milieuvriendelijke methoden bebouwd is 
en beboste gebieden als bedoeld in artikel 
25, lid 2, onder b), punt ii).

Or. en

Amendement 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 4 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii). 

Or. en
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Amendement 1716
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen,
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als de landbouwgrond van de 
landbouwers meer dan 20 hectaren 
omvat, zorgen de landbouwers ervoor dat 
ten minste 5 % van hun subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken, overeenkomstig de 
betreffende RBE's (uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen) en GLMC 
op grond van Verordening (EU) nr. […] 
[HZV], half ontgonnen weilanden en 
andere arealen met een hoge 
natuurwaarde, arealen waarop geen 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
gebruikt, plantendek, arealen waarop 
agromilieuregelingen uit hoofde van 
artikel 29, lid 2 van Verordening (EU) nr. 
[…] [POV] van toepassing zijn, en 
arealen waarop praktijken in acht worden 
genomen die wat betreft klimaat- en 
milieuvriendelijkheid verder gaan dan de 
praktijken bedoeld in artikel 29, lid 1, en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

De lidstaten stellen de arealen vast die als 
half ontgonnen weiland of als arealen met 
een hoge natuurwaarde kunnen worden 
aangemerkt.

Or. en

Amendement 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als de landbouwgrond van de 
landbouwers meer dan 15 hectaren 
omvat, zorgen de landbouwers ervoor dat 
ten minste 5% van hun subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
exclusief de als blijvend grasland gebruikte 
arealen, ecologisch aandachtsgebied is, 
zoals braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken, 
heggen, stenen muren, wegen op het 
bedrijf, grond die is beplant met 
stikstofbindende gewassen, hakhout met 
korte omlooptijd en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii). Opneming van deze elementen in de 
zin van ecologische aandachtsgebieden 
vormt geen belemmering voor de 
verstrekking van subsidie aan deze 
maatregelen uit hoofde van Verordening 
(EU) nr. […] [POV].

Or. en

Amendement 1718
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als het subsidiabele landbouwareaal 
meer dan 20 hectaren omvat, zorgen de 
landbouwers ervoor dat ten minste 5 % van 
hun subsidiabele hectaren in de zin van 
artikel 25, lid 2, exclusief de als blijvend 
grasland en historisch grasland gebruikte
arealen en de arealen die gebruikt worden 
voor blijvende gewassen, zoals bepaald in 
artikel 31 bis, lid 1, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland, 
blijvende niet-bevloeide gewassen, 
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terrassen, landschapselementen, zoals 
heggen of stenen muren, bufferstroken, 
bouwland dat beplant is met 
stikstofbindende gewassen en beboste 
gebieden als bedoeld in artikel 25, lid 2, 
onder b), punt ii).

Or. pt

Amendement 1719
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als het subsidiabele landbouwareaal 
meer dan 20 hectaren omvat, zorgen de
landbouwers ervoor dat ten minste 5 % van 
hun subsidiabele hectaren in de zin van 
artikel 25, lid 2, exclusief de in artikel 4, 
onder h (blijvend grasland en weiland), en 
onder g (blijvende gewassen), bedoelde
arealen, ecologisch aandachtsgebied is, 
zoals braakland, terrassen, 
landschapselementen zoals heggen of 
stenen muren, bufferstroken, voor 
stikstofbindende gewassen gebruikte 
arealen, arealen met hakhout met korte 
omlooptijd, populierenaanplantingen en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii). 

Or. it

Amendement 1720
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 5 % van de hectaren die hun ter 
beschikking staan in de zin van artikel 25, 
lid 2, exclusief de als blijvend grasland 
gebruikte arealen, arealen met blijvende 
teelten en kwekerijen, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland, 
terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken, arealen waar geen 
pesticiden of meststoffen worden gebruikt, 
arealen met meerjarige begroeiing en 
geen of extensief gebruik, peulgewassen, 
land voor de teelt van 
houtweefselhoudend materiaal en 
nonfood-cellulosemateriaal en beboste 
gebieden als bedoeld in artikel 25, lid 2, 
onder b), punt ii).

Or. de

Motivering

“Food, fuel and fibres” zal deel uitmaken van een langetermijnstrategie van het Europese 
GLB. De voorgestelde uitbreiding naar arealen als peulgewassen, houtweefselhoudend 
materiaal en arealen waar geen pesticiden of meststoffen worden gebruikt, kan ook positieve 
effecten voor het milieu sorteren, zonder dat het productiepotentieel zo fors wordt beperkt. De 
wijziging in arealen die hun ter beschikking staan, kan een aanpassing aan de bestaande 
natuurlijke bedrijfssituatie en de naleving van de 5 %-drempel mogelijk maken.

Amendement 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 

1. landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 5 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, alle 
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bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

landschapselementen die overeenkomstig 
de betreffende RBE's (uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen) en GLMC 
op grond van Verordening (EU) nr. […] 
[HZV]en uit hoofde van artikel 29 van 
Verordening (EU) nr. […] [POV] worden 
beschermd, evenals heggen, vijvers, 
sloten, bomen en groepen bomen, 
traditionele stenen muren, oevervegetatie,
bufferstroken, met inbegrip van zowel 
grasstroken als akkerranden, en arealen 
die beplant zijn met gewassen die 
bijdragen aan koolstofvastlegging, 
waaronder beboste gebieden als bedoeld in 
artikel 25, lid 2, onder b), punt ii), 
biodiversiteit en waterkwaliteit.

Or. en

Motivering

Bij 7 % zou gemiddeld te veel productieve grond uit productie worden genomen. De 
landschapselementen die worden meegenomen in het percentage ecologisch aandachtsgebied, 
moeten nader worden toegelicht. Arealen die beplant zijn met gewassen die milieuwinst 
opleveren, moeten eveneens worden meegenomen in het percentage ecologisch 
aandachtsgebied.

Amendement 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Wanneer overeenkomstig artikel 29 van 
de drie klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken geopteerd wordt voor 
die van het hebben van een ecologisch 
aandachtsgebied op het landbouwareaal, 
zorgen de landbouwers ervoor dat ten 
minste 5 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
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braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. es

Motivering

Overeenkomstig de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de voorgaande leden wordt de 
maatregel inzake ecologische aandachtsgebieden facultatief of een alternatief indien de 
lidstaat andere klimaat- en milieuvriendelijke praktijken voorstelt die door de Commissie 
worden goedgekeurd. Voor gevallen waarin een lidstaat opteert voor een ecologisch 
aandachtsgebied, wordt voorgesteld het percentage te verminderen. 7 % wordt namelijk 
buitensporig geacht en zou de landbouwers met aanzienlijke meerkosten opzadelen.

Amendement 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 5 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
blijvende niet-bevloeide gewassen, 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii). Deze eis mag de productiecapaciteit 
van de landbouwbedrijven nooit in gevaar 
brengen, aangezien de productie moet 
toenemen om aan de doelstellingen op het 
vlak van voedselzekerheid te 
beantwoorden.

Or. pt
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Amendement 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 5 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, in het kader van een 
beheercontract ter beschikking gestelde 
grond, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. es

Amendement 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 5 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. en

Motivering

Het vereiste percentage ecologisch aandachtsgebied moet 5 % zijn.
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Amendement 1726
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen,
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
minste 10 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en halfnatuurlijke habitats. 
Dergelijke gebieden mogen niet geploegd, 
ingezaaid of met anorganische meststof 
worden bemest, maar zij mogen wel 
worden beweid of gemaaid in het 
passende seizoen als dit verenigbaar is 
met de behoeften tot het behoud van de 
biodiversiteit.

Or. en

Amendement 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als de landbouwgrond van de 
landbouwers meer dan 35 hectaren 
omvat, zorgen de landbouwers ervoor dat 
ten minste 7 % van hun subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
exclusief de als blijvend grasland gebruikte 
arealen, ecologisch aandachtsgebied is, 
zoals braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).
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Or. en

Motivering

Er moet een ondergrens van 35 hectaren landbouwgrond worden ingesteld voordat 
ecologisch aandachtsgebieden vereist zijn, om landbouwbedrijven met weinig landbouwgrond 
van deze verplichting vrij te stellen.

Amendement 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Kriö jānis 
Kariņö , Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis ä adurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als de landbouwgrond meer dan 20 
hectaren omvat, zorgen de landbouwers 
ervoor dat ten minste 7 % van hun 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, exclusief de als blijvend grasland 
en voor blijvende teelten gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
zoals heggen en stenen muren, 
bufferstroken, grond die is beplant met 
stikstofbindende gewassen, grond die met 
milieuvriendelijke methoden bebouwd is 
en beboste gebieden als bedoeld in artikel 
25, lid 2, onder b), punt ii).

Or. en

Amendement 1729
Nessa Childers

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 

1. Als het subsidiabele landbouwareaal 
meer dan 20 hectaren omvat, zorgen de
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in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

landbouwers zorgen ervoor dat ten minste
7 % van hun subsidiabele hectaren in de 
zin van artikel 25, lid 2, exclusief de als 
blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
zoals heggen of stenen muren, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. en

Amendement 1730
Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als de landbouwgrond van de 
landbouwers meer dan 15 hectaren 
omvat, zorgen de landbouwers ervoor dat 
ten minste 7% van hun subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
exclusief de als blijvend grasland gebruikte 
arealen, ecologisch aandachtsgebied is. 
Ecologisch aandachtsgebied zijn onder 
meer braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken zonder 
productie (uitgezonderg beweiding en 
maaien), bemesting en 
bestrijdingsmiddelen, arealen zonder 
stikstofbemesting, arealen met 
tussengewassen/ plantendek, arealen met 
meerjarige energieteelten, arealen waarop 
agromilieuregelingen van toepassing zijn 
conform artikel 29, lid 2, (EU) nr. … 
[POV] en waarop praktijken worden 
toegepast die wat betreft klimaat- en 
milieuvriendelijkheid verder gaan dan de 
praktijken bedoeld in artikel 29, lid 1, en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).
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Or. en

Motivering

De ondergrenzen voor de maatregel ten aanzien van gewasdiversificatie en ecologische 
aandachtsgebieden moeten gelijk zijn om toepassing te vereenvoudigen.

Amendement 1731
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Als de landbouwgrond van de 
landbouwers meer dan 10 hectaren 
omvat, zorgen de landbouwers ervoor dat 
ten minste 7% van hun subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
exclusief de als blijvend grasland gebruikte 
arealen, ecologisch aandachtsgebied is. 
Ecologisch aandachtsgebied zijn onder 
meer braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken zonder 
productie (uitgezonderd beweiding en 
maaien), bemesting en 
bestrijdingsmiddelen, arealen zonder 
stikstofbemesting, arealen met 
tussengewassen/ plantendek, arealen met 
meerjarige energieteelten, arealen waarop 
agromilieuregelingen van toepassing zijn 
conform artikel 29, lid 2, (EU) nr. … 
[POV] en waarop praktijken worden 
toegepast die wat betreft klimaat- en 
milieuvriendelijkheid verder gaan dan de 
praktijken bedoeld in artikel 29, lid 1, en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

Or. en

Motivering

Met het oog op de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen en het weglekken van 
nitraat en fosfor in het grondwater/watermilieu, op het herstel van natuurlijke hydrologische 
omstandigheden, het creëren van watergebieden, enz. moet extra grond die kan bijdragen aan 
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de verwezenlijking van deze doelstellingen worden opgenomen in het ecologisch 
aandachtsgebied van de landbouwers.

Amendement 1732
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. Indien het subsidiabele areaal meer 
dan 10 ha omvat, zorgen de landbouwers 
ervoor dat ten minste 7 % van hun 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, exclusief de als blijvend grasland 
gebruikte arealen, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland, 
terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. de

Amendement 1733
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend weiland gebruikte arealen, als 
ecologische infrastructuur wordt benut, 
waaronder landschapselementen, zoals
heggen, stenen muren, braakland, 
onderhouden terrassen en halfnatuurlijke 
habitats. Er mag niet opnieuw worden 
ingezaaid of geploegd en er mogen geen 
meststoffen of bestrijdingsmiddelen 
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worden gebruikt. Oogsten, maaien en 
beweiding in een mate die niet schadelijk 
is voor de grasmat is wel toegestaan. Als 
er nieuwe gebieden met gemengd 
grasland, weiland of hooiland worden 
gecreëerd, kunnen passende 
peulgewassen worden toegevoegd aan de 
gewasmix voor weilanden en hooilanden 
die worden beweid of gemaaid.

Or. en

Amendement 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland en voor blijvende 
teelten gebruikte arealen, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland, 
terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken zonder productie 
(uitgezonderd beweiding en maaien), 
bemesting en bestrijdingsmiddelen, 
onbesproeide akkerranden, arealen 
zonder stikstofbemesting, arealen met 
tussengewassen, arealen met meerjarige 
energieteelten, keverbanken, 
bloemenstroken, grond die is beplant met 
stikstofbindende gewassen, arealen 
waarop agromilieuregelingen van 
toepassing zijn conform artikel 29, lid 2, 
(EU) nr. … [POV], en beboste gebieden 
als bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), 
punt ii).

Or. en
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Motivering

De definitie van ecologisch aandachtsgebied moet breder zijn dan het kader zoals dat in het 
Commissievoorstel is opgenomen.

Amendement 1735
Ivari Padar

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken, halfnatuurlijke habitats en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii). Om als 
ecologische aandachtsgebieden te worden 
aangemerkt, mogen deze gebieden niet 
worden geploegd, ingezaaid, bemest of 
besproeid, maar mogen zij wel worden 
beweid, afgeoogst of gemaaid in het 
passende seizoen dat verenigbaar is met 
de behoeften van het behoud van de 
biodiversiteit.

Or. en

Amendement 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, ecologisch 
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als blijvend grasland gebruikte arealen,
ecologisch aandachtsgebied is, zoals
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

aandachtsgebied is. Ecologische 
aandachtsgebieden kunnen bestaan uit 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. fr

Amendement 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland en voor blijvende 
teelten gebruikte arealen, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland, 
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bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

terrassen, landschapselementen,
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. en

Motivering

Blijvende teelten zoals boomgaarden moeten worden uitgesloten van de vereiste ten aanzien 
van ecologische aandachtsgebieden.

Amendement 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, sloten, stikstofbindende 
gewassen, terrassen, landschapselementen,
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. en

Amendement 1740
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
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ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
zoals heggen of stenen muren en 
archeologische sites, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

Or. en

Amendement 1741
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken, grond die is ingezaaid met 
gewassen die waarborgen dat een 
fytosanitaire behandeling niet nodig is en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

Or. fr

Amendement 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
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ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii). Voor landschapselementen die niet 
subsidiabel zijn op grond van artikel 25, 
lid 2, kunnen nog steeds geen subsidies 
worden verstrekt, maar landbouwers 
kunnen deze wel benutten om aan de 
genoemde verplichting te voldoen.

Or. en

Amendement 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen,
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 26, lid 1, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen,
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. en

Motivering

De vereiste ten aanzien van ecologische aandachtsgebieden moet beperkt blijven tot percelen 
die de landbouwer heeft aangegeven als percelen waaraan basisrechten gebonden zijn in 
plaats van alle percelen van het bedrijf. Vaststelling van alle grond van het bedrijf is 
bijzonder moeilijk en het is niet duidelijk hoe de maatregel voor ecologische 
aandachtsgebieden wordt uitgevoerd bij grond die in één kalenderjaar door meerdere 
landbouwers wordt gebruikt. 

Amendement 1744
Astrid Lulling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7% van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen,
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste de bestaande ecologische 
aandachtsgebieden, zoals braakland, 
terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii) en met uitzondering van als blijvend 
grasland gebruikte arealen, behouden 
blijven.

Or. fr

Amendement 1745
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende maatregelen dienen als 
arealen met ecologische prioriteit te 
worden erkend:
- gras-, bloei- en onderbrekingsstroken op 
akkerland, met name wanneer deze 
kunnen dienen voor energiewinning in 
biomassa- en biogasinstallaties of de 
bodemerosie, vooral op hellingen, 
tegengaan;
- wildvoederstroken bijvoorbeeld op 
akkerland aan de rand van een woud;
- waterrandstroken;

- peulgewassen;

Or. de
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Amendement 1746
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de ecologische aandachtsgebieden 
geldt het volgende:
- het gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen en minerale 
meststoffen is uitgesloten; 
- de arealen mogen niet worden 
verhandeld en moeten binnen hetzelfde 
natuurlijke gebied liggen;
- de arealen kunnen elk jaar veranderen;
- de teelt van peulgewassen mag 
plaatsvinden op maximaal 50 % van het 
areaal met ecologische prioriteit;
- ploegen en zaaien is slechts toegestaan 
tot 15 mei en de oogst gebeurt na 15 juli;
- de teelt van zeldzame en bedreigde 
gewassen en soorten is toegestaan;
- bij percelen met een oppervlakte van 
meer dan 30 ha moeten de prioritaire 
arealen binnen het perceel liggen.

Or. de

Amendement 1747
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende gebieden worden aangemerkt 
als ecologische aandachtsgebieden:
- subsidiabele hectaren waarvoor 
verplichtingen in het kader van bepaalde 
agromilieumaatregelen overeenkomstig 
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artikel 29 van Verordening (EU) nr. […] 
[POV] gelden;
- subsidiabele hectaren die behoren tot 
gebieden waarop Richtlijn 92/43/EEG 
dan wel Richtlijn 2009/147/EG van 
toepassing is;
- subsidiabele hectaren die beplant zijn 
met gewassen die in de teeltperiode niet 
met stikstof worden bemest.
De verplichting geldt niet voor bedrijven:
- waarop het blijvend grasland meer dan 
50 % van het landbouwareaal omvat; of
- met landbouwgrond en grond die 
beplant is met blijvende teelt die in totaal 
minder dan 15 hectaren omvat. 
Als een lidstaat of regio dit wil, kan 
worden vastgesteld dat de verplichting 
bedoeld in lid 1 collectief op regionaal 
niveau moet worden nagekomen en niet 
door landbouwers individueel.

Or. en

Amendement 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitzonderingen op deze verplichting zijn: 
a) arealen met toeslagrechten die in het 
kader van agromilieu- en 
klimaatmaatregelen in overeenstemming 
met artikel 29 van Verordening (EU) 
ELFPO/2012 worden bewerkt of
b) arealen met toeslagrechten die deel 
uitmaken van Richtlijn 92/43/EEG of 
2009/147/EG of
c) arealen met toeslagrechten die zonder 
nitraat worden bemest en derhalve ook als 
arealen met ecologische prioriteit worden 
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aangemerkt; d) waar het blijvend 
grasland meer dan 50 % van het 
landbouwareaal vormt of
e) met een gezamenlijke oppervlakte voor 
akkers en blijvende teelten van minder 
dan 15 ha of

f) landbouwbedrijven met een gemiddelde 
perceelgrootte van 2 ha of minder.

Or. de

Amendement 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers kunnen minimale 
verstoring van de grond en/of blijvende 
bedekking van de grond toepassen als 
alternatief voor de instandhouding van 
ecologische aandachtsgebieden.
In afwijking daarvan kunnen lidstaten de 
3 %-berekening op regionaal niveau 
toepassen in plaats van op het niveau van 
de landbouwbedrijven.

Or. en

Amendement 1750
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers kunnen minimale 
verstoring van de grond en/of blijvende 
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bedekking van de grond toepassen als 
alternatief voor de instandhouding van 
ecologische aandachtsgebieden.
In afwijking daarvan kunnen lidstaten de 
3 %-berekening op regionaal niveau 
toepassen in plaats van op het niveau van 
de landbouwbedrijven.

Or. en

Amendement 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gebieden kunnen ook bestaan uit 
blijvend grasland, alsook uit grond 
waarop gewassen worden verbouwd met 
wezenlijke milieubaten als vlas, hennep, 
luzerne en eiwithoudende gewassen. Deze 
gebieden mogen echter slechts worden 
meegerekend voor de helft van het in lid 1 
bedoelde minimale percentage.

Or. fr

Amendement 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ecologische aandachtsgebieden kunnen 
ook bestaan uit blijvend grasland, alsook 
uit grond waarop gewassen worden 
verbouwd met wezenlijke milieubaten als 
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vlas, hennep, luzerne en eiwithoudende 
gewassen. Deze gebieden mogen echter 
slechts worden meegerekend voor de helft 
van het in lid 1 bedoelde minimale 
percentage. 
Bepaalde ecologische aandachtsgebieden 
worden gewogen teneinde, afhankelijk 
van het milieuvoordeel dat ze opleveren, 
rekening te houden met een gelijkwaardig 
gebied dat groter kan zijn dan de 
daadwerkelijk ingenomen ruimte van het 
onderdeel. Deze weging wordt vastgesteld 
in de bijlage van deze verordening.

Or. fr

Amendement 1753
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten alle 
landschapselementen die overeenkomstig 
de betreffende RBE's en GLMC op grond 
van Verordening (EU) nr. […] [HZV]en 
uit hoofde van artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. […] [POV] worden beschermd, 
op te nemen in de subsidiabele hectaren 
en als ecologische aandachtsgebieden aan 
te merken.

Or. en

Amendement 1754
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Volgens artikel 32, lid 1, in 
combinatie met artikel 25, lid 2, kan een 
landbouwer een ecologisch waardevol 
landbouwareaal, dat als gevolg van 
ruilverkaveling of gelijkaardige 
procedures in handen van de overheid is 
gekomen, opnieuw in pacht nemen van de 
gemeente en het als areaal met 
ecologische prioriteit in de zin van artikel 
32, lid 1, aanmerken, op voorwaarde dat 
hij voldoet aan de vereisten van artikel 32, 
lid 1.

Or. de

Motivering

Hierbij gaat het om een verduidelijking. Regio’s die kunnen aantonen dat arealen met 
ecologische prioriteit volgens de voorwaarden van artikel 32 in overheidsbezit zijn, moeten 
deze ter instandhouding en verzorging via een overeenkomst aan landbouwers kunnen geven.  
Deze arealen dienen voor de landbouwer dienovereenkomstig als arealen met ecologische 
prioriteit conform artikel 32 te worden aangemerkt.

Amendement 1755
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ecologische infrastructuurgebieden 
omvatten specifieke lokale en regionale 
teelt of landbeheerspraktijken die 
bijdragen aan het overgangsproces naar 
duurzame landbouwsystemen en een beter 
milieubeheer overeenkomstig artikel 29, 
30 en 31.

Or. en
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Amendement 1756
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met het oog op een aanmerkelijke 
verhoging van de milieuwinst van deze 
maatregel moeten landbouwers worden 
gestimuleerd om relevante verbintenissen 
uit hoofde van artikel 29, hoofdstuk 1 van 
titel III van Verordening (EU) nr. […] 
[POV] aan te gaan. Dergelijke 
verbintenissen moeten worden afgestemd 
op de betreffende grond, teneinde 
maximale milieuwinst te behalen en zij 
kunnen maatregelen omvatten als het 
verbinden van ecologische 
aandachtsgebieden om ecologische 
netwerken te creëren, of het zaaien van 
zaadmixen van stuifmeel- en 
nectarafscheidende planten die gunstig 
zijn voor bestuivers.

Or. en

Motivering

Om de verwezenlijking van ecologische aandachtsgebieden verder te bevorderen, moet 
positief beheer worden gestimuleerd door middel van agromilieuregelingen.

Amendement 1757
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als een bepaling in een 
grondhuurovereenkomst die voor 2011 is 
afgesloten, niet in overeenstemming is 
met lid van dit artikel, dan blijft deze 
bepaling van kracht tot de beëindiging 
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van de betreffende overeenkomst.

Or. en

Amendement 1758
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten besluiten maximaal 3,5 
procentpunten van de ecologische 
aandachtsgebieden op regionaal niveau in 
acht te nemen, teneinde aanpalende 
ecologische aandachtsgebieden te 
creëren.
De lidstaten stellen de gebieden en de 
verplichtingen vast voor landbouwers of 
groepen landbouwers die moeten 
bijdragen aan de verwezenlijking van het 
niveau van 3,5 procentpunten. De 
vastgestelde gebieden en verplichtingen 
moeten bijdragen aan de 
tenuitvoerlegging van het beleid van de 
Unie ten aanzien van milieu, klimaat en 
biodiversiteit.  Deze verplichtingen gaan 
verder dan de in artikel 29, lid 1, bedoelde 
praktijken wat betreft klimaat- en 
milieuvriendelijkheid.
Bij de toepassing van de maatregel voor 
ecologische aandachtsgebieden op 
regionaal niveau informeren de lidstaten 
de landbouwers jaarlijks over de hoogte 
van de individuele verplichtingen ten 
aanzien van ecologische 
aandachtsgebieden, waarbij een minimum 
van 3,5 % geldt. Het individuele niveau 
wordt berekend op basis van het 
vastgestelde gebied dat op regionaal 
niveau wordt beheerd.

Or. en
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Amendement 1759
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 kan een groep 
landbouwers die collectief een goed 
afgebakend gebied van aan elkaar 
grenzende grond exploiteert, een 
aanvraag indienen om het percentage 
ecologisch aandachtsgebied als bedoeld in 
lid 1 in acht te nemen voor het niveau van 
de groep die de subsidiabele hectaren 
collectief exploiteert. De lidstaten stellen 
in dergelijke gevallen jaarlijks objectieve 
criteria vast aan de hand waarvan de 
betreffende gebieden worden vastgesteld, 
evenals het percentage ecologisch 
aandachtsgebied dat op het niveau van de 
individuele landbouwers wordt 
gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Voor een bepaalde mate van flexibiliteit voor groepen landbouwers die hun grond collectief 
exploiteren. 

Amendement 1760
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten besluiten dat ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in dat lid 
op het niveau van een groep landbouwers 
wordt gewaarborgd als zij aantonen dat zij 
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een goed afgebakend gebied (van aan 
elkaar grenzende grond) collectief 
exploiteren. In dergelijke gevallen moet 
ten minste 3,5 % van het ecologisch 
aandachtsgebied zich op de subsidiabele 
hectaren van elke landbouwer 
afzonderlijk bevinden. De overige 3,5 % 
kan zich op de subsidiabele hectaren 
bevinden die collectief worden 
geëxploiteerd. Indien van deze 
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zijn 
de landbouwers collectief 
verantwoordelijk voor het behalen van het 
percentage ecologisch aandachtsgebied 
als bedoeld in lid 1.

Or. en

Motivering

Voor een bepaalde mate van flexibiliteit voor groepen landbouwers die hun grond collectief 
exploiteren. 

Amendement 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1 garanderen 
landbouwers die deelnemen aan 
agromilieuregelingen op grond van 
Verordening (EU) nr. […] [POV] dat 2 % 
van hun subsidiabele hectaren als bedoeld 
in artikel 25, lid 2, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland, 
terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii), evenals subsidiabele hectaren 
waarvoor verplichtingen in het kader van 
bepaalde agromilieumaatregelen uit 
hoofde van artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. […] [POV] van toepassing zijn, 



PE494.487 106/175 AM\909521NL.doc

NL

en subsidiabele hectaren waarop Richtlijn 
92/43/EEG dan wel Richtlijn 
2009/147/EG van toepassing is.

Or. en

Motivering

De vergroeningscomponent moet in de tweede pijler van het GLB worden opgenomen en mag 
geen deel uitmaken van rechtstreekse betalingen.

Amendement 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het percentage bedoeld in lid 1 kan 
worden verlaagd op nationaal of 
regionaal niveau, als binnen een lidstaat 
of regio algemene milieuregelgeving 
bestaat die verder gaat dan de 
verplichtingen voor landbouwers in 
andere lidstaten.
Het wordt de landbouwers toegestaan de 
verplichting als bedoeld in lid volledig dan 
wel gedeeltelijk over te dragen aan een 
andere landbouwer zonder de overdracht 
van land.
In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten 
besluiten maximaal 5 procentpunten van 
de ecologische aandachtsgebieden op 
regionaal niveau in acht te nemen, 
teneinde aanpalende ecologische 
aandachtsgebieden te creëren.
De lidstaten en regio's de in lid 1 
genoemde gebieden niet hebben 
opgenomen in hun 
landbouwpercelenidentificatiesysteem, 
mogen deze elementen aanmerken als 
deel van het in lid 1 genoemde percentage 
zonder deze in het 
landbouwpercelenidentificatiesysteem op 
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te nemen.

Or. en

Motivering

Er is meer flexibiliteit nodig wat betreft de toepassing van de maatregel voor ecologische 
aandachtsgebieden. De verplichting moet overdraagbaar zijn tussen landbouwers onderling, 
het moet mogelijk zijn om een deel van de verplichting op nationaal of regionaal niveau na te 
komen en het moet mogelijk zijn om algemene milieu-initiatieven te nemen die verder gaan 
dan de verplichtingen voor landbouwers in andere lidstaten.

Amendement 1763
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis ä adurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Kriö jānis Kariņö , Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 wordt het 
minimumpercentage als bedoeld in dat lid 
verlaagd tot:
- 5 % in gevallen van gezamenlijke 
ondernemingen van groepen landbouwers 
die doorlopende, aan elkaar grenzen 
ecologische aandachtsgebieden creëren;
- 1,5 % in lidstaten waar ten minste 45 % 
van hun totale terrestrisch gebied bebost 
is; of
- 1,5 % in lidstaten waar het gebruikte 
landbouwareaal minder dan 35 % van het 
totale terrestrisch gebied beslaat.

Or. en

Amendement 1764
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 wordt het 
minimumpercentage als bedoeld in dat lid 
verlaagd naar:
- 5 % in gevallen van gezamenlijke 
ondernemingen van groepen landbouwers 
die doorlopende, aan elkaar grenzen 
ecologische aandachtsgebieden creëren;
- 1,5 % in lidstaten waar ten minste 30 % 
van hun totale terrestrisch gebied bebost 
is; of
- 1,5 % in lidstaten waar het gebruikte 
landbouwareaal minder dan 35 % van het 
totale terrestrisch gebied beslaat.

Or. en

Amendement 1765
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking hiervan wordt het 
minimumpercentage ecologisch 
aandachtsgebied als bedoeld in artikel 29 
verlaagd met 2 % als een landbouwer een 
netwerk van groene infrastructuur creëert 
die als een groene corridor op zijn grond 
fungeert.

Or. en

Motivering

Hierdoor wordt de samenwerking tussen landbouwers onderling gestimuleerd om hun 
maatstaven ten aanzien van milieu en biodiversiteit te verbeteren.
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Amendement 1766
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1, wordt het 
minimumpercentage waarvan sprake in 
lid 1 beperkt tot 3 % voor groepen 
landbouwers die aaneensluitende en 
aangrenzende ecologische 
aandachtsgebieden tot stand brengen.

Or. pt

Amendement 1767
Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 wordt het in 
dat lid genoemde minimumpercentage 
verlaagd tot ten minste 3,5 %, als meer 
dan 50 % van het land van een lidstaat 
bebost is.

Or. sl

Motivering

Bij het vereiste percentage aan ecologische aandachtsgebieden moet rekening worden 
gehouden met de natuurlijke kenmerken van de afzonderlijke lidstaten, in het bijzonder met 
het percentage van hun oppervlak dat bebost is: een hoger percentage bos moet een lager 
vereist percentage aan ecologische aandachtsgebieden betekenen. Bossen zijn de meest 
optimale vorm van ecologische aandachtsgebieden, met name in Slovenië, dat gekenmerkt 
wordt door duurzaam bosbeheer. Het percentage bos is een objectief, vergelijkbaar en 
verifieerbaar criterium.
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Amendement 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 wordt het in 
dat lid genoemde minimumpercentage 
verlaagd tot 5 % in gevallen waarin 
gezamenlijke ondernemingen van groepen 
landbouwers doorlopende, aan elkaar 
grenzende ecologische aandachtsgebieden 
creëren, ook als deze groepen zonder 
formele basis zijn georganiseerd. 

Or. ro

Amendement 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 beslaat het 
ecologisch aandachtsgebied 3 % van de 
landbouwgrond van landbouwers in 
lidstaten waar gebruikt landbouwareaal 
minder dan 10 % van de totale grond van 
de lidstaat uitmaakt.

Or. en

Motivering

Het percentage gebruikte landbouwgrond van de totale grond verschilt aanzienlijk tussen de 
lidstaten onderling. De landschapselementen zijn in een aantal lidstaten minder gebruikelijk 
op landbouwgrond dan in andere lidstaten en doorgaans wordt het landschap bepaald door 
bossen, venen en moerassen, hetgeen op zich al een bijdrage levert aan de biodiversiteit.

Amendement 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op 
landbouwarealen die worden bebouwd 
met groente- of fruitaanplant, of op 
bedrijven met een landbouwgrond kleiner 
dan 15 hectaren.

Or. en

Amendement 1771
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De landbouwers nemen een jaarlijks 
nutriëntenbeheersplan in acht voor 
arealen van hun bedrijf die subsidiabel 
zijn overeenkomstig artikel 25, lid 2. Dit 
plan omvat een bedrijfsregistratieblad en 
een perceelregistratieblad waarop ten 
minste het volgende is opgenomen:
- een bodemanalyse van alle subsidiabele 
arealen van het bedrijf, die ten minste 
elke 3 tot 5 jaar wordt uitgevoerd en die 
jaarlijks wordt bekeken om het gehalte 
aan P, K en Mg evenals de pH-waarde 
vast te stellen;
- een nauwkeurige beschrijving van alle 
meststoffen die op het bedrijf worden 
gebruikt, met inbegrip van organische 
meststoffen (tijdstip, areaal waarop ze zijn 
toegepast, hoeveelheid, soort, opslag). Op 
die manier wordt ervoor gezorgd dat 
landbouwers alle andere 
nutriëntenbronnen bekijken alvorens de 
toe te dienen hoeveelheid meststoffen te 
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bepalen;
- de resultaten van een regelmatig door de 
landbouwers uit te voeren kalibrering en 
test van meststoffenverspreiders, evenals 
kalibrering van mestverspreiders.
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van nadere definities en voorschriften ten 
aanzien van de inhoud van de bedrijfs- en 
perceelregistratiebladen die de 
landbouwers moeten bijhouden om de 
planning en het gebruik van nutriënten te 
documenteren en optimaliseren.

Or. en

Amendement 1772
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als arealen met ecologische 
prioriteit worden arealen aangemerkt die 
als volgt worden aangewend:
- soortenrijk akker- en grasland
- granen met een bredere afstand tussen 
de rijen van minstens 20 cm 
- oeverstroken aan het water met een 
minimale breedte van 10 m zonder 
gebruik van meststoffen of 
plantenbeschermingsmiddelen
- grasland dat later wordt gemaaid of met 
later beginnende beweiding. 

Or. de

Amendement 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Op de in dit hoofdstuk bedoelde 
landbouwarealen is de teelt van de 
volgende gewassen toegestaan:
a) meerjarige energieteelten en 
b) eiwithoudende gewassen.

Or. de

Amendement 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen besluiten 
zeldzame teelten die dreigen te verdwijnen 
en waarmee minder dan 1 % van het 
totale landbouwareaal in een lidstaat is 
bebouwd, aan te merken als ecologisch 
aandachtsgebied.

Or. en

Amendement 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bepaalde ecologische 
aandachtsgebieden worden gewogen 
teneinde, afhankelijk van het 



PE494.487 114/175 AM\909521NL.doc

NL

milieuvoordeel dat ze opleveren, rekening 
te houden met een gelijkwaardig gebied 
dat groter kan zijn dan de daadwerkelijk 
ingenomen ruimte van het onderdeel. 
Deze weging wordt vastgesteld in bijlage 
IV bis.

Or. fr

Amendement 1776
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ecologische aandachtsgebieden zijn 
aanwezige landschapselementen zoals 
groenstroken of beschermde 
stroomgebieden, met inbegrip van 
aangrenzende landschapselementen, 
buiten bedrijf gestelde arealen, 
compensatiearealen, natuurreservaten en 
openbare arealen die als ecologische 
aandachtsgebieden zijn aangemerkt.

Or. de

Amendement 1777
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In afwijking van artikel 1 kunnen de 
lidstaten beslissen om de in lid 1 bedoelde 
arealen met ecologische prioriteit binnen 
een nauwkeurig omschreven areaal door 
een groep landbouwers beschikbaar te 
laten stellen, op voorwaarde dat deze 
groep landbouwers kan aantonen dat ze 
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een nauwkeurig omschreven areaal van 
aan elkaar grenzende landerijen 
gebruiken. In dat geval moet minstens 1,5 
% van de arealen met ecologische 
prioriteit in de subsidiabele hectares van 
elke individuele landbouwer liggen. De 
overige 1,5 % kan om het even waar 
liggen in deze nauwkeurig omschreven, 
subsidiabele hectares die door de groep 
landbouwers gemeenschappelijk worden 
gebruikt.  Wanneer deze mogelijkheid 
wordt benut, zijn de landbouwers er 
gezamenlijk verantwoordelijk voor om het 
vereiste areaalpercentage met ecologische 
prioriteit als bedoeld in lid 1 in hun 
bedrijf en in het nauwkeurig omschreven 
areaal beschikbaar te stellen.

Or. de

Amendement 1778
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Landbouwers kunnen als alternatief 
voldoen aan de vereisten overeenkomstig 
artikel 32, lid, als zij ten minste 15 % van 
hun subsidiabele hectaren als bedoeld in 
artikel 25, lid, bebouwen met 
peulgewassen voor beweiding als zij 
voldoen aan artikel 4, lid 1, onder b bis), 
"geavanceerd duurzaam systeem" dan 
wel artikel 4, lid 1, onder h bis), 
"landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde".

Or. en
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Amendement 1779
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In afwijking hiervan wordt het 
minimumpercentage ecologisch 
aandachtsgebied als bedoeld in artikel 29 
verlaagd met 1 % als een landbouwer 
waterbeschermingsmaatregelen neemt ter 
voorkoming van vervuiling bij de bron.

Or. en

Motivering

Hierdoor wordt de samenwerking tussen landbouwers onderling gestimuleerd om hun 
maatstaven ten aanzien van milieu en biodiversiteit te verbeteren.

Amendement 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In afwijking van lid 1 wordt het 
minimumpercentage verlaagd tot 5 % 
voor gezamenlijke onderneming van 
groepen landbouwers die door de 
autoriteiten zijn goedgekeurd op basis van 
een regionaal beheersplan. Ten minste de 
helft (2,5 %) van dit streefpercentage moet 
op het niveau van de landbouwers 
afzonderlijk worden behaald.

Or. en

Amendement 1781
Rareş-Lucian Niculescu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ecologische aandachtsgebieden, 
zoals braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden komen in aanmerking 
voor directe betalingen.

Or. ro

Amendement 1782
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De landbouwers voeren een energie-
efficiëntieplan voor hun bedrijf in. Dit 
plan bevat op zijn minst de volgende 
elementen:
- een gedetailleerde en regelmatig 
bekeken registratie van de 
energievoorziening en het energieverbruik 
op het bedrijf, evenals maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie op 
het bedrijf.
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van nadere definities en criteria ten 
aanzien van de inhoud van de energie-
efficiëntieplannen die de landbouwers 
moeten invoeren ter verbetering van de 
energie-efficiëntie op hun bedrijf.

Or. en
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Amendement 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. In afwijking van lid 1 wordt het 
vermelde minimale percentage 
teruggebracht naar 2% in de gevallen 
waarin groepen landbouwers gezamenlijk 
doorlopende en belendende ecologische 
aandachtsgebieden aanleggen.

Or. fr

Amendement 1784
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. In afwijking hiervan wordt het 
minimumpercentage ecologisch 
aandachtsgebied als bedoeld in artikel 29 
verlaagd met 1 % als een landbouwer 
specifieke maatregelen neemt om een 
voedselhabitat voor bestuivende insecten 
te creëren.

Or. en

Motivering

Hierdoor wordt de samenwerking tussen landbouwers onderling gestimuleerd om hun 
maatstaven ten aanzien van milieu en biodiversiteit te verbeteren.

Amendement 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quarter. Landbouwers die gedeeltelijk 
willen voldoen aan de verplichting tot het 
hebben van ecologisch aandachtsgebied 
door deel te nemen aan een groep 
landbouwers in overeenstemming met een 
nationaal of regionaal beheersplan, 
mogen niet uit deze groep landbouwers 
stappen en kunnen in het betreffende jaar 
niet op een andere wijze voldoen aan de 
genoemde verplichting. Elke landbouwer 
is verantwoordelijk voor naleving van 
deze verplichting door alle andere 
landbouwers die deelnemen aan de groep. 
De betaling als bedoeld in artikel 29, lid 1, 
wordt voor alle deelnemende landbouwers 
verlaagd als de groep landbouwers niet of 
onvoldoende voldoet aan de verplichting 
tot instandhouding van ecologisch 
aandachtsgebied.

Or. en

Amendement 1786
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De landbouwers voeren een 
volledig grondbeheersplan voor hun 
bedrijf in, waarin ze aangeven welke 
gebieden worden bedreigd door 
bodemerosie, significante verliezen van 
organische stof als gevolg van 
landbouwpraktijken en bodemverdichting.  
De landbouwers moeten passende 
maatregelen nemen om deze risico's te 
verminderen.
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Or. en

Amendement 1787
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De Commissie wordt 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 55 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
tot vaststelling van nadere definities en 
criteria ten aanzien van de inhoud van 
grondbeheersplannen ter waarborging 
van een doelmatig bodemgebruik.

Or. en

Amendement 1788
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. In afwijking hiervan wordt 
het minimumpercentage als bedoeld in 
artikel 29 met 1 % verlaagd als een 
landbouwer een opleiding heeft gevolgd 
en maatregelen heeft genomen ter 
vergroting van de biodiversiteit of de 
verbetering van het waterbeheer.

Or. en

Motivering

Hierdoor wordt de samenwerking tussen landbouwers onderling gestimuleerd om hun 
maatstaven ten aanzien van milieu en biodiversiteit te verbeteren.
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Amendement 1789
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden 
die mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

Schrappen

Or. en

Amendement 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden 
die mogen worden meegeteld voor de
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot definiëring van de lijst met de in de 
derde alinea van lid 1 bedoelde gewassen 
met wezenlijke milieubaten.

Or. fr
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Amendement 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden 
die mogen worden meegeteld voor de
inachtneming van het in dat lid genoemde
percentage.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in de 
tweede alinea van lid 1, en tot definiëring 
van de lijst met de in de derde alinea van
lid 1 genoemde gewassen met wezenlijke 
milieubaten.

Or. fr

Amendement 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden die 
mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden die 
mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage, en tot vaststelling van 
voorschriften voor de instandhouding van 
ecologische aandachtsgebieden, 
waaronder individuele verplichtingen die 
moeten worden nageleefd ingeval het 
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vastgestelde percentage vermindert. 

Or. en

Amendement 1793
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden
die mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 als bedoeld in 
lid 1 en 1 bis van dit artikel gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van aanvullende criteria voor de soorten
gebieden als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel om in aanmerking te komen als
ecologische aandachtsgebieden, en tot 
aanvulling van andere soorten gebieden
dan die waarvan sprake is in lid 1 van dit 
artikel die mogen worden meegeteld voor 
de inachtneming van het in dat lid 
genoemde percentage.

Or. en

Amendement 1794
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
infrastructuur als bedoeld in lid 1, en tot 
aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische infrastructuur die 
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die mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

Or. en

Amendement 1795
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden die 
mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in de leden
1 en 2, en tot aanvulling en definiëring van 
andere soorten ecologische 
aandachtsgebieden die mogen worden 
meegeteld voor de inachtneming van het in 
die leden genoemde percentage.

Or. de

Amendement 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden die 
mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten en de omvang 
van ecologische aandachtsgebieden als 
bedoeld in lid 1, en tot aanvulling en 
definiëring van andere soorten ecologische 
aandachtsgebieden die mogen worden 
meegeteld voor de inachtneming van het in 
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percentage. dat lid genoemde percentage.

Or. en

Amendement 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden die 
mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden en de bijbehorende 
equivalentiewaarden als bedoeld in lid 1, 
en tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden die 
mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

Or. en

Amendement 1798
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden die 
mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden en de bijbehorende 
equivalentiewaarden als bedoeld in lid 1, 
en tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden die 
mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
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percentage.

Or. en

Amendement 1799
Ivari Padar

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden die 
mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 56 
uitvoeringshandelingen aan te nemen tot 
nadere definiëring van de soorten 
ecologische aandachtsgebieden als bedoeld 
in lid 1, en tot aanvulling en definiëring 
van andere soorten ecologische 
aandachtsgebieden die mogen worden 
meegeteld voor de inachtneming van het in 
dat lid genoemde percentage.

Or. en

Amendement 1800
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1, en 
tot aanvulling en definiëring van andere 
soorten ecologische aandachtsgebieden die 
mogen worden meegeteld voor de 
inachtneming van het in dat lid genoemde 
percentage.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot nadere 
definiëring van de soorten ecologische 
aandachtsgebieden als bedoeld in lid 1,
evenals de soorten beheer die toegestaan 
kunnen worden, en tot aanvulling en 
definiëring van andere soorten ecologische 
aandachtsgebieden die mogen worden 
meegeteld voor de inachtneming van het in 
dat lid genoemde percentage.
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Or. en

Amendement 1801
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie keurt middels 
uitvoeringshandelingen het in lid 1 bis 
bedoelde besluit goed. De verplichtingen 
voor de vastgestelde gebieden evenals het 
gebied dat wordt beheerd overeenkomstig 
de verplichtingen als bedoeld in lid 1 bis 
worden door de Commissie goedgekeurd. 
Deze goedkeuring omvat tevens 
informatie ten aanzien van de 
verplichtingen die verder gaan dan de in 
artikel 29, lid 1, bedoelde praktijken wat 
betreft klimaat- en milieuvriendelijkheid. 
De uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 56, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Bedrijfsintern nutriëntenbeheersplan 

1. De landbouwers nemen een jaarlijks 
nutriëntenbeheersplan in acht voor 
arealen van hun bedrijf als bedoeld in 
artikel 25, lid 2, teneinde het gebruik van 
organische mest en kunstmatige 
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meststoffen te optimaliseren.
De landbouwers houden registratiebladen 
bij waarop nauwkeurig de op het bedrijf 
gebruikte meststoffen worden vermeld en 
die een bodemanalyse omvat.
In het plan worden duidelijke 
doelstellingen vastgesteld ten aanzien van 
een optimale toepassing van nutriënten op 
het bedrijf.
2. De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 55 gemachtigd om gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van regels voor de toepassing van deze 
maatregel.

Or. en

Amendement 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Nutriëntenbeheersplan

1. De landbouwers stellen jaarlijks een 
nutriëntenbeheersplan op voor arealen 
van hun bedrijf die subsidiabel zijn 
overeenkomstig artikel 25, lid 2. Dit plan 
omvat een bedrijfsregistratieblad en een 
perceelregistratieblad waarop ten minste 
het volgende is opgenomen:
- een actuele bodemanalyse van alle 
subsidiabele arealen van het bedrijf;
- een nutriëntenanalyse van alle 
organische mest die in het betreffende 
jaar op het bedrijf wordt gebruikt en de 
kwantificering daarvan;
- een optimaliseringsplan waarin het 
beoogde gebruik van meststoffen evenals 
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de exacte toepassing ervan worden 
vastgesteld;
- kalibrering en tests van 
meststoffenverspreiders en -sproeiers met 
het oog op een nauwkeurige toepassing.
Het nutriëntenbeheersplan wordt 
opgesteld op basis van bovengenoemde 
analyse en het evenwicht tussen de 
behoefte van de teelt en de 
nutriëntenvoorziening van teelten door de 
bodem en bemesting en het omvat 
doelstellingen voor een optimalisatie van 
het gebruik van nutriënten en meststoffen 
en voor een vermindering van het 
weglekken en afspoelen van stikstof.
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling
van nadere voorwaarden en voorschriften 
ten aanzien van de inhoud van de 
bedrijfs- en perceelregistratiebladen die 
de landbouwers moeten bijhouden om de 
planning en het gebruik van nutriënten te 
documenteren en optimaliseren.

Or. en

Motivering

Deze maatregel leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot en een efficiënt gebruik van 
nutriënten en tot een vermindering van het weglekken en afspoelen van stikstof, voorbij 
nitraatgevoelige gebieden. Dit moet economische voordelen voor de landbouwer opleveren en 
tevens leiden tot betere milieuprestaties van landbouwbedrijven.

Amendement 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Nutriëntenbeheersplan
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1. De landbouwers nemen een jaarlijks 
nutriëntenbeheersplan in acht voor 
arealen van hun bedrijf die subsidiabel 
zijn overeenkomstig artikel 25, lid 2. Dit 
plan omvat een bedrijfsregistratieblad en 
een perceelregistratieblad waarop ten 
minste het volgende is opgenomen:
- een bodemanalyse van alle subsidiabele 
arealen van het bedrijf, die ten minste 
elke 3 tot 5 jaar wordt uitgevoerd en die 
jaarlijks wordt bekeken om het gehalte 
aan P, K en Mg evenals de pH-waarde 
vast te stellen;
- een nauwkeurige beschrijving van alle 
meststoffen die op het bedrijf worden 
gebruikt, met inbegrip van organische 
meststoffen (tijdstip, areaal waarop ze zijn 
toegepast, hoeveelheid, soort, opslag). Op 
die manier wordt ervoor gezorgd dat 
landbouwers alle andere 
nutriëntenbronnen bekijken alvorens de 
toe te dienen hoeveelheid meststoffen te 
bepalen;
- Landbouwers voeren ook regelmatig 
kalibrering en tests van 
meststoffenverspreiders, evenals 
kalibrering van mestverspreiders ui.
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van nadere voorwaarden en voorschriften 
ten aanzien van de inhoud van de 
bedrijfs- en perceelregistratiebladen die 
de landbouwers moeten bijhouden om de 
planning en het gebruik van nutriënten te 
documenteren en optimaliseren.

Or. en

Amendement 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
In geval van houtgewassen stemt het 
areaal van het ecologisch 
aandachtsgebied overeen met het areaal 
dat is beplant met gewassen die op 
jaarbasis meer CO2 absorberen dan ze 
vrijgeven, het waterverbruik tot een 
minimum beperken (met plaatselijke 
irrigatie te bevloeien areaal), de 
bodemerosie verminderen en 
woestijnvorming afremmen.

Or. es

Amendement 1806
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Waterbeheersplan

De landbouwers nemen een bedrijfsintern 
waterefficiëntieplan voor hun bedrijf in 
acht. Dit plan omvat de volgende 
elementen:
- identificatie van de arealen die geschikt 
zijn voor maatregelen om water vast te 
houden;
- identificatie van de arealen die geschikt 
zijn voor maatregelen ter vermindering 
van droogte;
- een nauwkeurige, regelmatige meting en 
registratie van het waterverbruik.

Or. en
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Amendement 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Plan ter verbetering van het efficiënt 

gebruik van hulpbronnen
1. De landbouwers voeren een plan ter 
verbetering van het efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in op de arealen van hun 
bedrijf die subsidiabel zijn 
overeenkomstig artikel 25, lid, zoals: a) 
een bedrijfsintern nutriëntenbeheersplan, 
dat tevens het gebruik van 
tussengewassen of stikstofbindende 
gewassen, het gebruik van 
stikstofmeststoffen met gecontroleerde 
afgifte, een plan voor een optimaal 
gebruik van dierlijke mest of het 
terugwinnen van nutriënten uit mest kan 
omvatten; b) deelname aan een 
programma ter vermindering van 
antibiotica; c) deelname aan een 
programma ter vermindering van 
chemische gewasbeschermingsmiddelen; 
d) een energie-efficiëntieplan dat 
maatregelen ter vermindering van het 
gebruik van (fossiele) brandstoffen en/of 
ter bevordering van de productie van 
hernieuwbare energie omvat.
2. De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 55 gemachtigd om gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van regels voor de toepassing van deze 
maatregel.

Or. en

Amendement 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Algemene voorschriften 

"vergroeningsbetaling" -
veehouderijbedrijven zonder land

Landbouwers met rundvee- of 
schapenhouderijbedrijven zonder land 
zorgen ervoor dat ten minste 50 % van de 
voor hun dieren gebruikte voeders en 
voedergewassen afkomstig is van 
bedrijven die in de buurt van de 
installaties van het veebedrijf gelegen zijn 
en dat zij over een beheerplan beschikken 
voor mest en gier, dat voorziet in het 
uitrijden ervan over een areaal dat in 
overeenstemming is met het soort en het 
aantal dieren van het bedrijf.

Or. es

Motivering

Er moet een maatregel worden voorzien voor veehouderijbedrijven die geen land hebben.

Amendement 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 ter
Bedrijfsintern energie-efficiëntieplan

1. De landbouwers voeren jaarlijks een 
onafhankelijke audit van het totale 
energie- en brandstofverbruik op hun 
bedrijf uit en stellen een bedrijfsintern 
energie-efficiëntieplan op ter verbetering 
van het efficiënt gebruik van alle energie 
en brandstoffen op het bedrijf. Het plan 
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omvat een registratieblad met 
doelstellingen ter vermindering van het 
energie- en brandstofverbruik en het 
bestaat ten minste uit de volgende 
elementen:
- een gedetailleerde en actuele registratie 
van de energievoorziening op het bedrijf 
en 
- van het brandstofverbruik;
- een plan ter optimalisatie van de 
energie-efficiëntie en isolatie van alle 
bestaande en nieuwe gebouwen, van 
apparatuur en machines op het bedrijf, 
waaronder slimme meters en 
thermostaatcontrole voor het verbruik van 
stroom, gas en warm water, evenals 
andere energie-efficiënte apparatuur, 
zoals energiebesparende verlichting en 
koelsystemen en automatische 
verlichtingscontrolesystemen.
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van nadere voorwaarden en voorschriften 
ten aanzien van de inhoud van het 
bedrijfsinterne energie-efficiëntieplan dat 
de landbouwers in acht moeten nemen om 
hun energieverbruik te optimaliseren en 
het gebruik van fossiele brandstoffen tot 
een minimum te beperken.

Or. en

Motivering

Deze maatregel leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot, een efficiënt gebruik van 
nutriënten en vermindering van de klimaatverandering, aangezien er zodoende maatregelen 
bij meer landbouwbedrijven worden genomen dan door middel van agromilieumaatregelen. 
Dit moet economische voordelen voor de landbouwer opleveren en tevens leiden tot betere 
milieuprestaties van landbouwbedrijven.

Amendement 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 ter
Bedrijfsinterne energie-efficiëntieplan

1. De landbouwers nemen een 
bedrijfsintern energie-efficiëntieplan voor 
hun bedrijf in acht. Dit plan bevat op zijn 
minst de volgende elementen:
- een gedetailleerde en regelmatig 
bekeken registratie van de 
energievoorziening op het bedrijf en 
- van het verbruik en maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie op 
het bedrijf.
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van nadere definities en criteria ten 
aanzien van de inhoud van de energie-
efficiëntieplannen die de landbouwers 
moeten hanteren ter verbetering van de 
energie-efficiëntie op hun bedrijf.

Or. en

Amendement 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 ter
Actieplan inzake biodiversiteit

1. De landbouwers nemen een actieplan 
inzake biodiversiteit in acht voor arealen 
van hun bedrijf die subsidiabel zijn 
overeenkomstig artikel 25, lid 2. Het plan 
bevat een beschrijving van de soorten op 
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het bedrijf en van soorten die verdwijnen 
aan de hand van gerichte 
habitatbepalingen voor deze verdwijnende 
soorten.
2. De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 55 gemachtigd om gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van regels voor de toepassing van deze 
maatregel.

Or. en

Amendement 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 ter
Grondbedekking in de winter

1. Landbouwers met meer dan 20 
hectaren subsidiabele landbouwgrond in 
de zin van artikel 25, lid 2, houden 
tijdelijke grondbedekking in de winter in 
stand volgens de volgende voorwaarden:
- de landbouwer moet het kaartnummer, 
de teeltmethode en de ingezaaide groene 
zone kunnen vaststellen.
Dood strooisel en/of een bedekking met 
plantenresten kan worden aangemerkt als 
mogelijkheid die in overeenstemming is 
met dit artikel.
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de voorschriften voor de toepassing 
van de in dit artikel bedoelde 
voorwaarden en de periode waarin 
tijdelijke grondbedekking moet worden 
toegepast.
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Or. en

Amendement 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 quater
Grondbeheersplannen

1. De landbouwers stellen een volledig 
grondbeheersplan op voor hun bedrijf, 
waarin ze aangeven welke gebieden 
worden bedreigd door bodemerosie, 
significante verliezen van organische stof 
als gevolg van landbouwpraktijken en 
bodemverdichting.  De landbouwers 
moeten passende maatregelen nemen om 
deze risico's te verminderen.
2.  De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van nadere definities en criteria ten 
aanzien van de inhoud van 
grondbeheersplannen ter waarborging 
van een doelmatig bodemgebruik.

Or. en

Amendement 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 quater
Grondbedekking in de winter
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1. De landbouwers zorgen ervoor dat hun 
subsidiabele hectaren als bedoeld in 
artikel 25, lid 2, die anders braak zouden 
liggen in de winter, worden bedekt met 
een tijdelijk plantendek overeenkomstig 
de volgende voorwaarden:
- de grondbedekking kan bestaan uit 
grassen, natuurlijke vegetatie, klein graan 
en tussengewassen, peulgewassen en 
kruisbloemigen, klaver en stoppels;
- landschapsbeheerselementen en 
landschapselementen die braak liggen 
worden als onderdeel van 
grondbedekkingsmaatregelen beschouwd 
voor zover zij in overeenstemming zijn 
met de doelstellingen uit hoofde van 
agromilieumaatregelen op grond van 
artikel 29 van Verordening (EU) nr. […] 
[POV];
- de grond is bedekt gedurende een 
periode die een lidstaat heeft vastgesteld 
op basis van het bodemtype en de 
klimaatomstandigheden, en de 
grondbedekking wordt vernietigd op het 
passende tijdstip dat een lidstaat heeft 
vastgesteld voor een optimale milieu- en 
klimaatvriendelijkheid overeenkomstig 
alinea 2.
Intensieve teelt, boomkwekerijen en 
beboste gebieden worden vrijgesteld van 
de vereisten inzake grondbedekking.
2. De lidstaten zullen bij de toepassing 
van dit artikel de tijdstippen voor het 
creëren en vernietigen van de 
grondbedekking vaststellen, daarbij 
rekening houdend met het bodemtype en 
de klimaatomstandigheden. Zij brengen 
de Commissie tijdig op de hoogte van de 
betreffende tijdstippen.
3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van nadere voorwaarden en voorschriften 
voor de in lid 1 bedoelde vereisten inzake 
grondbedekking, waaronder specifieke 
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voorschriften die van toepassing zijn op 
gewassen die laat worden geoogst.

Or. en

Motivering

Deze maatregel zal met name bijdragen aan de verbetering van nutriënten in de grond en aan 
een betere vastlegging van koolstof in de grond. De lidstaten moeten op basis van hun 
specifieke omstandigheden bepalen wat het beste tijdstip is om de bedekking te creëren en te 
vernietigen.

Amendement 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 quater
Plan ter verbetering van het waterbeheer

1. De landbouwers nemen maatregelen tot 
het behoud van watervoorraden, 
bijvoorbeeld door regenwater op te 
vangen en op te slaan, de toepassing van 
irrigatietechnieken die minder water 
verbruiken of precisielandbouw. De 
landbouwers moeten het waterverbruik op 
hun bedrijf meten en aantonen dat ze een 
significante verbetering van hun 
waterefficiëntie hebben gerealiseerd.
2. De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 55 gemachtigd om gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van regels voor de toepassing van deze 
maatregel.

Or. en

Amendement 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 quater
Minimale grondbewerking of geen 
grondbewerking en direct zaaien

1. De landbouwers passen op 20 % van 
hun subsidiabele hectaren in de zin van 
artikel 25, lid 2, minimale 
grondbewerking of geen grondbewerking 
en direct zaaien met een minimale 
verstoring toe. De landbouwers moeten 
een nauwkeurige registratie bijhouden die 
het ingezaaide gewas, het kaartnummer 
en de toegepaste methode omvat.
2. De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 55 gemachtigd om gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van regels voor de toepassing van deze 
maatregel.

Or. en

Amendement 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 quinquies
Actieplan inzake biodiversiteit

1. De landbouwers nemen een actieplan 
inzake biodiversiteit in acht voor arealen 
van hun bedrijf die subsidiabel zijn 
overeenkomstig artikel 25, lid 2. Het plan 
bevat een beschrijving van de soorten op 
het bedrijf en van soorten die verdwijnen 
aan de hand van gerichte 
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habitatbepalingen voor deze verdwijnende 
soorten.
2. De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 55 gemachtigd om gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van regels voor de toepassing van deze 
maatregel.

Or. en

Amendement 1818
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 quinquies
Toezicht en rapportage

1. Landbouwers die een of meer 
vergroeningsmaatregelen in de zin van 
artikel 32 bis (nieuw) tot en met 32 quater 
(nieuw) willen nemen, moeten in de gaten 
houden of er sprake is van verbetering ten 
opzichte van de nulmeting in 2014.
2. Lidstaten die een of meer 
vergroeningsmaatregelen in de zin van 
artikel 32 bis (nieuw) tot en met 32 quater 
(nieuw) willen nemen, moeten in de gaten 
houden of er sprake is van verbetering ten 
opzichte van de nulmeting in 2014 en zij 
moeten de Commissie elke twee jaar 
rapport uitbrengen over de 
tenuitvoerlegging en de resultaten van 
vergroeningsmaatregelen in de 
betreffende lidstaat.
3. De Commissie presenteert op basis van 
de rapporten van de lidstaten en op basis 
van hun eigen ervaringen elke twee jaar 
een analyse van de tenuitvoerlegging en 
de resultaten van 
vergroeningsmaatregelen in de lidstaten.
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Or. en

Amendement 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 sexies
Waterbeheer

1. In lidstaten waar irrigatie van 
fundamenteel belang is voor de 
landbouwproductie, nemen de 
landbouwers maatregelen tot het behoud 
van watervoorraden.
Dit betekent dat het water dat op het 
bedrijf via irrigatie wordt gebruikt, 
gemeten moet worden, dat er plannen 
voor het behoud van water moeten 
worden aangenomen en dat er 
waterefficiëntieplannen moeten worden 
geïntroduceerd, die indien geschikt de 
opvang en opslag van regenwater 
omvatten.
2. De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 55 gemachtigd om gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van regels voor de toepassing van deze 
maatregel.

Or. en

Amendement 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Financiële bepalingen

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.
2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum 
dat uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.
3. De Commissie stelt jaarlijks middels 
uitvoeringshandelingen het 
overeenkomstige maximum voor de in dit 
hoofdstuk bedoelde betaling vast. De 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 56, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

De vergroeningscomponent moet in de tweede pijler van het GLB worden opgenomen en mag 
geen deel uitmaken van rechtstreekse betalingen.

Amendement 1821
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Financiële bepalingen

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.
2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum 
dat uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.
3. De Commissie stelt jaarlijks middels 
uitvoeringshandelingen het 
overeenkomstige maximum voor de in dit 
hoofdstuk bedoelde betaling vast. De 
desbetreffende uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 56, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. de

Motivering

Het verrichten van ecologische prestaties vereist een differentiëring volgens regio’s en 
maatregelen, niet het forfaitair uitsluiten van bouwland. Daarom moeten de 
agromilieumaatregelen op de tweede pijler gericht zijn. Het concurrentievermogen van 
landbouwbedrijven en hun essentiële bijdrage tot de bestrijding van de wereldwijde 
voedselschaarste nemen duidelijk af. In regio's met een dalende runderveestapel ontbreken er 
alternatieve gebruiksmogelijkheden voor grasland.

Amendement 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Financiële bepalingen

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.
2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum 
dat uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.
3. De Commissie stelt jaarlijks middels 
uitvoeringshandelingen het 
overeenkomstige maximum voor de in dit 
hoofdstuk bedoelde betaling vast. De 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 56, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

De vergroeningscomponent moet in de tweede pijler van het GLB worden opgenomen en mag 
geen deel uitmaken van rechtstreekse betalingen.

Amendement 1823
Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiële bepalingen Uitvoeringsmaatregelen

Or. fr

Amendement 1824
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Schrappen

Or. en

Amendement 1825
Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30% van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1826
James Nicholson, Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken 10 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. en

Amendement 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken 10 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. de

Amendement 1828
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken 10 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. it
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Amendement 1829
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken 10 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. en

Amendement 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken tot 10 % van het 
in bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. es

Motivering

Deze component mag naar onze mening slechts een gering deel uitmaken van de betaling en 
wij stellen een maximum van 10 % voor.

Amendement 1831
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30% van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken 15 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling gedurende 
de eerste twee jaar waarin deze 
verordening van toepassing is, en 
vervolgens 30% in de daarop volgende 
jaren.

Or. fr

Amendement 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken 15 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling, waardoor 
er meer ruimte is om het percentage van 
de gekoppelde betalingen te verhogen.

Or. es

Amendement 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 

1. De lidstaten gebruiken 15 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
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dit hoofdstuk bedoelde betaling. dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. es

Motivering

Het is buitensporig 30 % van de nationale begroting voor rechtstreekse betalingen te 
bestemmen voor de vergroeningsbetaling, aangezien deze op uniforme wijze wordt toegekend 
aan alle landbouwers van eenzelfde regio, zonder geleidelijke invoering.

Amendement 1834
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken 20 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. en

Amendement 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken 20 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. es

Amendement 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken 20 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. es

Motivering

Wij stellen voor het huidige voorgestelde percentage van 30 % van de nationale middelen 
voor de vergroeningsbetaling terug te brengen tot 20 %.

Amendement 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken ten minste 20 % 
van het in bijlage II vermelde jaarlijkse 
nationale maximum voor de financiering 
van de in dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. ro

Amendement 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 

1. De lidstaten gebruiken 20 % van het in 
blijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
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maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

maximum voor de financiering van de 
vergroening van het GLB middels betere 
agromilieuregelingen op grond van 
Verordening (EU) nr. […] [POV] in de 
vorm van EU-steun voor agromilieu- en 
klimaatmaatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingprogramma's die 
worden gefinancierd uit het ELFPO in de 
zin van Verordening (EU) nr. […] [POV].

Or. en

Motivering

Vergroeningsmaatregelen kunnen beter ten uitvoer worden gelegd vanuit de tweede pijler van 
het GLB.

Amendement 1839
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken 25 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. en

Amendement 1840
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 

1. De lidstaten gebruiken ten minste 20 % 
van het in bijlage II vermelde jaarlijkse 
nationale maximum voor de financiering 
van de in dit hoofdstuk bedoelde betaling 
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dit hoofdstuk bedoelde betaling. in 2014, maar verhogen het bedrag tot 50 
% in 2020.

Or. en

Amendement 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten kunnen maximaal 30 % 
van het in bijlage II vermelde jaarlijkse 
nationale maximum voor de financiering 
van de in dit hoofdstuk bedoelde betaling 
gebruiken.

Or. en

Amendement 1842
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten gebruiken maximaal 30 % 
van het in bijlage II vermelde jaarlijkse 
nationale maximum voor de financiering 
van de in dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. bg

Amendement 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

1. De lidstaten stellen 30 % van de 
basisbetaling afhankelijk van nakoming 
van titel III, hoofdstuk 2, van deze 
verordening voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. en

Amendement 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als grondslag voor de in dit 
hoofdstuk bedoelde financiering moet de 
respectieve gemiddelde waarde van de 
rechtstreekse betalingen van een lidstaat 
als referentiewaarde gelden, opdat de 
vergoeding voor klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
per lidstaat dezelfde waarde zou hebben;

Or. de

Amendement 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als grondslag voor de in dit 
hoofdstuk bedoelde betalingen moet de 
respectieve gemiddelde waarde van de 
rechtstreekse betalingen van een lidstaat 
als referentiewaarde gelden, opdat de 
vergoeding voor klimaat- en 
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milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
per lidstaat dezelfde waarde zou hebben;

Or. de

Amendement 1846
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In geval van niet-naleving van de in 
artikel 30, 31 en 32 bedoelde 
verplichtingen kan de landbouwer worden 
beboet met maximaal de daadwerkelijk 
aan hem toegewezen 
vergroeningsbetaling.

Or. en

Motivering

Sancties bij niet-naleving van de vergroeningsmaatregelen moeten beperkt blijven tot de 
daadwerkelijk aan de landbouwer toegewezen vergroeningsbetaling.

Amendement 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum 
dat uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 

Schrappen
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maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Or. en

Amendement 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum 
dat uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Schrappen

Or. en

Amendement 1849
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 

Schrappen
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regio een percentage van het maximum 
dat uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Or. en

Amendement 1850
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum 
dat uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Schrappen

Or. en

Amendement 1851
Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum 
dat uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum 
dat uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Schrappen

Or. es
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Motivering

Dit voorstel laat geen regionalisering van de vergroeningsbetaling toe, aangezien deze 
voortaan individueel wordt berekend.

Amendement 1853
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum 
dat uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau toe.

Or. de

Amendement 1854
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum dat 
uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 

2. De lidstaten kunnen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toepassen. De lidstaten gebruiken 
bij toepassing op regionaal niveau voor 
elke regio een percentage van het 
maximum dat uit hoofde van lid 3 is 
vastgesteld. Dit percentage wordt voor elke 
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door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

regio berekend door het desbetreffende 
regionale maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Or. en

Amendement 1855
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum dat 
uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

2. De lidstaten kunnen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toepassen. De lidstaten gebruiken 
bij toepassing op regionaal niveau voor 
elke regio een percentage van het 
maximum dat uit hoofde van lid 3 is 
vastgesteld. Dit percentage wordt voor elke 
regio berekend door het desbetreffende 
regionale maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Or. en

Amendement 1856
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 

2. De lidstaten kunnen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toepassen. De lidstaten gebruiken 
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toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum dat 
uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

bij toepassing op regionaal niveau voor 
elke regio een percentage van het 
maximum dat uit hoofde van lid 3 is 
vastgesteld. Dit percentage wordt voor elke 
regio berekend door het desbetreffende 
regionale maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Or. en

Amendement 1857
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum dat 
uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau toe 
of kunnen de betaling, bij toepassing van 
artikel 20, op regionaal niveau toepassen. 
De lidstaten gebruiken bij toepassing op 
regionaal niveau voor elke regio een 
percentage van het maximum dat uit 
hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Or. en

Motivering

In een aantal lidstaten is het landbouwbeleid overgeheveld naar regionaal niveau en 
besluiten over mogelijke vergroeningsbetalingen moeten om die reden op het administratief 
gezien meest gepaste niveau worden genomen.
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Amendement 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum dat 
uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau toe.
Bij toepassing van artikel 20 kunnen de 
lidstaten de betaling op regionaal niveau 
toepassen. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 
regio een percentage van het maximum dat 
uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Or. de

Amendement 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Niet toegewezen middelen uit de 
toepassing van artikel 33 worden binnen 
de betreffende lidstaat overgeheveld naar 
maatregelen inzake 
plattelandsontwikkeling uit hoofde van 
het ELFPO, en zijn bestemd voor 
landbouwers of groepen landbouwers als 
bedoeld in artikel 14.s.

Or. en
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Amendement 1860
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt jaarlijks middels 
uitvoeringshandelingen het 
overeenkomstige maximum voor de in dit 
hoofdstuk bedoelde betaling vast. De 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 56, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 1861
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt jaarlijks middels 
uitvoeringshandelingen het 
overeenkomstige maximum voor de in dit 
hoofdstuk bedoelde betaling vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
56, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

3. De Commissie wordt gemachtigd om
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 55 vast te stellen om jaarlijks het 
overeenkomstige maximum voor de in dit 
hoofstuk bedoelde betaling vast te stellen.

Or. de

Motivering

De vaststelling van het maximum voor de betalingen van klimaat- en milieuvriendelijke
landbouwpraktijken is geen louter technische beslissing.

Amendement 1862
Agnès Le Brun
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt jaarlijks middels 
uitvoeringshandelingen het
overeenkomstige maximum voor de in dit 
hoofdstuk bedoelde betaling vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de onderzoeksprocedure als 
bedoeld in artikel 56, lid 2.

3. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de werkwijze vast 
overeenkomstig artikel 29, lid 5 van dit 
hoofdstuk. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 56, lid 2.

Or. fr

Amendement 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mogelijke verlaging of sancties naar 
aanleiding van niet-naleving van dit 
artikel en van artikel 30, 31 en 32 blijven 
binnen de lidstaat en de regio waar deze 
in rekening gebracht of geïnd worden.

Or. en

Motivering

Mogelijke sancties naar aanleiding van niet-naleving van de vergroeningscomponent mogen 
niet leiden tot een verlaging van de middelen van een lidstaat of regio.

Amendement 1864
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 bis (nieuw)



AM\909521NL.doc 165/175 PE494.487

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Mogelijke verlaging of sancties naar 
aanleiding van niet-naleving van dit 
artikel en van artikel 30, 31 en 32 blijven 
binnen de lidstaat en de regio waar deze 
in rekening gebracht of geïnd worden.

Or. en

Amendement 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle verminderingen van de 
basisbetalingen of boetes naar aanleiding 
van niet-naleving van de bepalingen uit 
dit hoofdstuk en uit de hoofdstukken 30, 
31 en 32 moeten binnen de lidstaten 
blijven en wel in de regio waar ze in 
rekening gebracht of geïnd worden. 

Or. de

Amendement 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Niet aangewende middelen uit de 
nationale maxima van de lidstaten die 
voor de financiering van de in dit 
hoofdstuk bedoelde betalingen waren 
voorzien, blijven binnen de lidstaten en 
worden aangewend voor agromilieu- en 
klimaatactiemaatregelen in het kader van 
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Verordening (EU) ELFPO/2012.

Or. de

Amendement 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
Bijzondere betaling voor slimme groei

Algemene voorschriften
1. De lidstaten verlenen landbouwers 
steun overeenkomstig de bepalingen in dit 
hoofdstuk, mits zij aan de in artikel 9 
vastgestelde voorwaarden voldoen.
2. De lidstaten stellen de vereisten vast 
waaraan de mogelijke begunstigden 
moeten voldoen.
3. Niettegenstaande lid 2 moet deze steun 
gericht zijn aan de landbouwers van wie 
het procentuele aandeel van de verkoop 
van landbouwproducten in hun inkomen 
meer bedraagt dan de som van de 
percentages van hun inkomsten uit 
eventuele andere economische 
activiteiten.
4. Ten behoeve van dit hoofdstuk kunnen 
de lidstaten de in de corresponderende 
nationale wetgeving vastgestelde definities 
gebruiken die momenteel al worden 
gebruikt voor de toekenning van bepaalde 
betalingen.
5. De lidstaten verhogen de 
basisbetalingsrechten van de landbouwers 
die aan de door de lidstaten vastgestelde 
voorwaarden voldoen tot 50 %, 
overeenkomstig de bepalingen in dit 
hoofdstuk en met inachtneming van het in 
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artikel 33 ter bepaalde maximum.

Or. es

Amendement 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 ter
Financiële bepalingen

1. De lidstaten gebruiken 10 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
artikel 33 bis bedoelde betaling.

Or. es

Amendement 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Amendement 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Artikel 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Betalingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen moeten uitsluitend vanuit de tweede 
pijler worden gedaan.

Amendement 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Titel 3 - hoofdstuk 3 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betaling voor gebieden met natuurlijke 
beperkingen

Schrappen

Or. en

Amendement 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen een betaling 
toekennen aan landbouwers die recht 
hebben op een betaling in het kader van de 
in hoofdstuk 1 bedoelde 
basisbetalingsregeling en wier bedrijf 
geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
gebied met natuurlijke beperkingen dat de 
lidstaten overeenkomstig artikel 33, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. [...] [POV] 
hebben aangewezen.

1. De lidstaten kennen een betaling toe aan 
landbouwers die recht hebben op een 
betaling in het kader van de in hoofdstuk 1 
bedoelde basisbetalingsregeling en wier 
bedrijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in 
een gebied met natuurlijke beperkingen dat 
de lidstaten overeenkomstig artikel 33, lid 
1, van Verordening (EU) nr. [...] [POV] 
hebben aangewezen.
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Or. fr

Amendement 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen een betaling 
toekennen aan landbouwers die recht 
hebben op een betaling in het kader van de 
in hoofdstuk 1 bedoelde 
basisbetalingsregeling en wier bedrijf 
geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
gebied met natuurlijke beperkingen dat de 
lidstaten overeenkomstig artikel 33, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. [...] [POV] 
hebben aangewezen.

1. Er wordt een betaling toegekend aan 
landbouwers die recht hebben op een 
betaling in het kader van de in hoofdstuk 1 
bedoelde basisbetalingsregeling en wier 
bedrijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in 
een gebied met natuurlijke beperkingen dat 
de lidstaten overeenkomstig artikel 33, lid 
1, van Verordening (EU) nr. [...] [POV] 
hebben aangewezen.

Or. fr

Motivering

Deze maatregel moet verplicht worden gesteld teneinde gebieden zonder handicaps en 
gebieden met natuurlijke handicaps beter op elkaar af te stemmen, eerlijke concurrentie 
tussen de landbouwgebieden tot stand te brengen en een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling te waarborgen.

Amendement 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen een betaling 
toekennen aan landbouwers die recht 
hebben op een betaling in het kader van de 
in hoofdstuk 1 bedoelde 
basisbetalingsregeling en wier bedrijf 

1. De lidstaten en de regio's die daartoe 
bevoegd zijn kunnen een betaling 
toekennen aan landbouwers die recht 
hebben op een betaling in het kader van de 
in hoofdstuk 1 bedoelde 
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geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
gebied met natuurlijke beperkingen dat de 
lidstaten overeenkomstig artikel 33, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. [...] [POV] 
hebben aangewezen.

basisbetalingsregeling en wier bedrijf 
geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
gebied met natuurlijke beperkingen dat de 
lidstaten overeenkomstig artikel 33, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. [...] [POV] 
hebben aangewezen.

Or. es

Motivering

Er dient op te worden gewezen dat in bepaalde lidstaten de regio's bevoegd zijn voor de 
verdeling, wat met het oog op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel niet mag worden 
genegeerd in een Europese verordening.

Amendement 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen een betaling 
toekennen aan landbouwers die recht 
hebben op een betaling in het kader van de 
in hoofdstuk 1 bedoelde 
basisbetalingsregeling en wier bedrijf 
geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
gebied met natuurlijke beperkingen dat de 
lidstaten overeenkomstig artikel 33, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. [...] [POV] 
hebben aangewezen.

1. De lidstaten kunnen een betaling 
toekennen aan landbouwers die recht 
hebben op een betaling in het kader van de 
in hoofdstuk 1 bedoelde 
basisbetalingsregeling en wier bedrijf 
geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
gebied met natuurlijke beperkingen of een 
Natura 2000-gebied dat de lidstaten 
overeenkomstig artikel 33, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [POV] en artikel 
4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna hebben 
aangewezen.

Or. es

Amendement 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen besluiten om de in 
lid 1 bedoelde betaling toe te kennen aan 
alle gebieden die onder dat lid vallen, of 
om deze betaling op basis van objectieve 
en niet-discriminerende criteria te 
beperken tot een aantal van de gebieden als 
bedoeld in artikel 33, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [POV].

2. De lidstaten kennen de in lid 1 bedoelde 
betaling toe aan alle gebieden die onder dat 
lid vallen, of beperken deze betaling op 
basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria tot een aantal van 
de gebieden als bedoeld in artikel 33, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. [...] [POV].

Or. fr

Motivering

Deze maatregel moet verplicht worden gesteld teneinde gebieden zonder handicaps en 
gebieden met natuurlijke handicaps beter op elkaar af te stemmen, eerlijke concurrentie 
tussen de landbouwgebieden tot stand te brengen en een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling te waarborgen.

Amendement 1877
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen besluiten om de in 
lid 1 bedoelde betaling toe te kennen aan 
alle gebieden die onder dat lid vallen, of 
om deze betaling op basis van objectieve 
en niet-discriminerende criteria te beperken 
tot een aantal van de gebieden als bedoeld 
in artikel 33, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. [...] [POV].

2. De lidstaten kunnen besluiten om de in 
lid 1 bedoelde betaling toe te kennen aan 
alle oppervlakten die gelegen zijn in de 
gebieden die onder dat lid vallen, of om 
deze betaling op basis van objectieve en 
niet-discriminerende criteria te beperken 
tot een gedeelte van de gebieden als 
bedoeld in artikel 33, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [POV] en/of tot 
bepaalde soorten in deze gebieden gelegen 
oppervlakten.

Or. fr
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Amendement 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen besluiten om de in 
lid 1 bedoelde betaling toe te kennen aan 
alle gebieden die onder dat lid vallen, of 
om deze betaling op basis van objectieve 
en niet-discriminerende criteria te 
beperken tot een aantal van de gebieden 
als bedoeld in artikel 33, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [POV].

2. De lidstaten kunnen besluiten om de in
lid 1 bedoelde betaling toe te kennen aan 
alle gebieden die onder dat lid vallen, of op 
basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, of aan bepaalde
gebieden als bedoeld in artikel 33, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. [...] [POV].

Or. fr

Amendement 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd lid 2 en onverminderd de 
toepassing van de financiële discipline, de 
geleidelijke verlaging en de plafonnering, 
de lineaire verlaging overeenkomstig 
artikel 7, en de verlagingen en uitsluitingen 
die uit hoofde van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV] worden 
opgelegd, wordt de in lid 1 bedoelde 
betaling jaarlijks per subsidiabele hectare 
toegekend in de gebieden waaraan de 
lidstaten bij besluit overeenkomstig lid 2 
deze betaling hebben toegewezen, en 
wordt deze betaling uitgekeerd na 
activering van toeslagrechten op de 
hectaren waarover de betrokken 

3. Onverminderd lid 2 en onverminderd de 
toepassing van de financiële discipline, de 
geleidelijke verlaging en de plafonnering, 
de lineaire verlaging overeenkomstig 
artikel 7, en de verlagingen en uitsluitingen 
die uit hoofde van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV] worden 
opgelegd, wordt de in lid 1 bedoelde 
betaling jaarlijks per subsidiabele hectare 
toegekend in de gebieden waaraan de 
lidstaten overeenkomstig lid 2 deze 
betaling toewijzen, en wordt deze betaling 
uitgekeerd na activering van toeslagrechten 
op de hectaren waarover de betrokken 
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landbouwer beschikt. landbouwer beschikt.

Or. fr

Motivering

Deze maatregel moet verplicht worden gesteld teneinde gebieden zonder handicaps en 
gebieden met natuurlijke handicaps beter op elkaar af te stemmen, eerlijke concurrentie 
tussen de landbouwgebieden tot stand te brengen en een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling te waarborgen.

Amendement 1880
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd lid 2 en onverminderd de 
toepassing van de financiële discipline, de 
geleidelijke verlaging en de plafonnering,
de lineaire verlaging als bedoeld in 
artikel 7, en de verlagingen en uitsluitingen 
die uit hoofde van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV] worden 
opgelegd, wordt de in lid 1 bedoelde 
betaling jaarlijks per subsidiabele hectare 
toegekend in de gebieden waaraan de 
lidstaten bij besluit overeenkomstig lid 2 
deze betaling hebben toegewezen, en wordt 
deze betaling uitgekeerd na activering van 
betalingsrechten op de hectaren waarover 
de betrokken landbouwer beschikt.

3. Onverminderd lid 2 en onverminderd de 
toepassing van de financiële discipline, de 
lineaire verlaging als bedoeld in artikel 7, 
en de verlagingen en uitsluitingen die uit 
hoofde van artikel 65 van Verordening 
(EU) nr. [...] [HZV] worden opgelegd, 
wordt de in lid 1 bedoelde betaling jaarlijks 
per subsidiabele hectare toegekend in de 
gebieden waaraan de lidstaten bij besluit 
overeenkomstig lid 2 deze betaling hebben 
toegewezen, en wordt deze betaling 
uitgekeerd na activering van 
betalingsrechten op de hectaren waarover 
de betrokken landbouwer beschikt.

Or. en

Amendement 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd lid 2 en onverminderd de 
toepassing van de financiële discipline, de 
geleidelijke verlaging en de plafonnering, 
de lineaire verlaging als bedoeld in 
artikel 7, en de verlagingen en uitsluitingen 
die uit hoofde van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV] worden 
opgelegd, wordt de in lid 1 bedoelde 
betaling jaarlijks per subsidiabele hectare 
toegekend in de gebieden waaraan de 
lidstaten bij besluit overeenkomstig lid 2 
deze betaling hebben toegewezen, en wordt 
deze betaling uitgekeerd na activering van 
betalingsrechten op de hectaren waarover 
de betrokken landbouwer beschikt.

3. Onverminderd lid 2 en onverminderd de 
toepassing van de financiële discipline en 
degressieve modulatie, de lineaire 
verlaging als bedoeld in artikel 7, en de 
verlagingen en uitsluitingen die uit hoofde 
van artikel 65 van Verordening (EU) nr. 
[...] [HZV] worden opgelegd, wordt de in 
lid 1 bedoelde betaling jaarlijks per 
subsidiabele hectare toegekend in de 
gebieden waaraan de lidstaten bij besluit 
overeenkomstig lid 2 deze betaling hebben 
toegewezen, en wordt deze betaling 
uitgekeerd na activering van 
betalingsrechten op de hectaren waarover 
de betrokken landbouwer beschikt.

Or. en

Amendement 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd lid 2 en onverminderd de 
toepassing van de financiële discipline, de 
geleidelijke verlaging en de plafonnering, 
de lineaire verlaging als bedoeld in 
artikel 7, en de verlagingen en uitsluitingen 
die uit hoofde van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV] worden 
opgelegd, wordt de in lid 1 bedoelde 
betaling jaarlijks per subsidiabele hectare 
toegekend in de gebieden waaraan de 
lidstaten bij besluit overeenkomstig lid 2 
deze betaling hebben toegewezen, en wordt 
deze betaling uitgekeerd na activering van 
betalingsrechten op de hectaren waarover 
de betrokken landbouwer beschikt.

3. Onverminderd lid 2 en onverminderd de 
toepassing van de financiële discipline, de 
geleidelijke verlaging en de plafonnering, 
de lineaire verlaging als bedoeld in 
artikel 7, en de verlagingen en uitsluitingen 
die uit hoofde van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV] worden 
opgelegd, wordt de in lid 1 bedoelde 
betaling jaarlijks per subsidiabele hectare 
toegekend in de gebieden waaraan de 
lidstaten bij besluit overeenkomstig lid 2 
deze betaling hebben toegewezen, en wordt 
deze betaling uitgekeerd na activering van 
betalingsrechten op de in deze gebieden 
met natuurlijke beperkingen gelegen
subsidiabele hectaren waarover de 
betrokken landbouwer beschikt.
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Or. es

Amendement 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd lid 2 en onverminderd de 
toepassing van de financiële discipline, de 
geleidelijke verlaging en de plafonnering, 
de lineaire verlaging als bedoeld in 
artikel 7, en de verlagingen en uitsluitingen 
die uit hoofde van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV] worden 
opgelegd, wordt de in lid 1 bedoelde 
betaling jaarlijks per subsidiabele hectare 
toegekend in de gebieden waaraan de 
lidstaten bij besluit overeenkomstig lid 2 
deze betaling hebben toegewezen, en wordt 
deze betaling uitgekeerd na activering van 
betalingsrechten op de hectaren waarover 
de betrokken landbouwer beschikt.

3. Onverminderd lid 2 en onverminderd de 
toepassing van de financiële discipline, de 
geleidelijke verlaging en de plafonnering, 
de lineaire verlaging als bedoeld in 
artikel 7, en de verlagingen en uitsluitingen 
die uit hoofde van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV] worden 
opgelegd, wordt de in lid 1 bedoelde 
betaling jaarlijks per subsidiabele hectare 
toegekend in de gebieden waaraan de 
lidstaten bij besluit overeenkomstig lid 2 
deze betaling hebben toegewezen, en wordt 
deze betaling uitgekeerd na activering van 
betalingsrechten op de in deze gebieden 
met natuurlijke beperkingen gelegen 
subsidiabele hectaren waarover de 
betrokken landbouwer beschikt.

Or. es


