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Amendement 770
George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Voorraden koolstof in de bodem" – GLMC 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Handhaving van organisch 
bodemmateriaal, inclusief een verbod op 
de verbranding van stoppels

Handhaving van organisch bodemmateriaal 
via passende praktijken, inclusief een 
verbod op de verbranding van stoppels

Or. en

Motivering

Dit is een verduidelijking, aangezien de geldende normen "passende praktijken" 
voorschrijven. De nadruk moet bij deze GLMC daarom liggen op de bevordering van 
positieve praktijken.

Amendement 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Biodiversiteit" – RBE 2 – laatste kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, onder b), en
artikel 4, leden 1, 2 en 4

Artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, onder b), 
artikel 4, leden 1, 2 en 4, artikel 5, onder 
a), b) en d).

Or. en

Motivering

In de beheerseisen moeten artikelen uit de Vogelrichtlijn worden opgenomen. Deze hebben 
betrekking op het opzettelijk doden of vangen van wilde vogels, het beschadigen van eieren en 
nesten en het verstoren van vogels. Dreigen met inhouding van GLB-betalingen is een uiterst 
nuttig afschrikkingsmiddel en daarom moeten deze artikelen terug te vinden zijn in de 
beheerseisen.
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Amendement 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Biodiversiteit" – RBE 3 – laatste kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6, leden 1 en 2 Artikel 6, leden 1, 2, 3 en 4, artikel 13, lid 
1, onder a)

Or. en

Motivering

In de beheerseisen moeten artikelen uit de habitatrichtlijn worden opgenomen. Deze artikelen 
hebben betrekking op de verplichting voor de nationale autoriteiten om plannen en projecten 
die naar verwachting een aanzienlijk effect zullen hebben op Natura 2000-gebieden te 
beoordelen en de schade aan het gebied te beperken als het project uitgevoerd wordt. Ook 
hebben zij betrekking op het opzettelijk vernielen van beschermde wilde plantensoorten. 

Amendement 773
George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Landschap: minimaal onderhoud" – GLMC 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Instandhouding van landschapselementen, 
inclusief, in voorkomend geval, heggen, 
vijvers, greppels, bomenrijen, 
bomengroepen of geïsoleerde bomen, 
akkerranden en terrassen en inclusief het 
verbod op het knippen van heggen en het 
snoeien van bomen in het
vogelbroedperiode en mogelijke 
maatregelen om ziekten en een invasie 
van soorten te voorkomen

Instandhouding van landschapselementen, 
inclusief, in voorkomend geval, heggen, 
vijvers, greppels, bomenrijen, 
bomengroepen of geïsoleerde bomen, 
akkerranden en terrassen en inclusief het 
verbod op het knippen van heggen en het 
snoeien van bomen in het
vogelbroedseizoen en alle redelijke 
stappen ondernemen om verstruiking 
door ongewenste vegetatie op 
landbouwgrond te voorkomen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de formulering en een status quo ten opzichte van de huidige vereisten 
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krachtens deze GLMC.

Amendement 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Landschap: minimaal onderhoud" – GLMC 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

GLMC 8 bis
Minimaal onderhoud van landbouwgrond 
om ervoor te zorgen dat landbouwgrond 
in een toestand wordt gehouden die een 
achteruitgang van het landschap en de 
biodiversiteit voorkomt. De normen 
moeten onder meer betrekking hebben op 
de veebezetting en/of de nodige 
graas/maairegelingen en het in een goede 
groeitoestand houden van blijvende 
gewassen. 

Or. en

Motivering

Regels voor minimaal onderhoud van landbouwgrond zijn essentieel. Zij moeten tot doel 
hebben ervoor te zorgen dat bijzondere milieuwaarden (landschap, biodiversiteit, 
koolstofopslag, bodembescherming) van seminatuurlijke landbouwgrond niet verloren gaan 
door bebouwing en intensivering  en dat alle landbouwgrond op zijn minst aan de 
basisnormen blijft voldoen om achteruitgang van het landschap en de biodiversiteit te 
voorkomen. 

Amendement 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Landschap: minimaal onderhoud" – GLMC 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

GLMC 8 ter
Instandhouding van alle seminatuurlijke 
habitats1 op landbouwgronden, met 
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inbegrip van seminatuurlijk grasland,
bosgrond, struikgewas en wetlands. 
Landbouwers mogen geen nieuwe 
draineer-, ploeg-, ruimings-, egaliserings-, 
herbezaaiings- of teeltactiviteiten 
verrichten op onbebouwd land of 
seminatuurlijke habitats zonder 
voorafgaande goedkeuring van de ter zake 
bevoegde autoriteiten. 
____________________

1 Seminatuurlijke habitats bestaan uit 
vegetatie die beheerd wordt door middel 
van begrazing en/of snoeien, maar die 
niet wordt omgeploegd, ingezaaid, 
kunstmatig bemest of behandeld met 
biociden. 

Or. en

Motivering

Regels voor minimaal onderhoud van seminatuurlijke habitats zijn essentieel. Zij moeten erop 
gericht zijn ervoor te zorgen dat bijzondere milieuwaarden (landschap, biodiversiteit, 
koolstofopslag, bodembescherming) van seminatuurlijke landbouwgrond niet verloren gaan 
door bebouwing en intensivering (zoals bepaald in de richtlijn milieueffectbeoordeling) en dat 
alle landbouwgrond op zijn minst aan de basisnormen blijft voldoen om achteruitgang van 
het landschap en de biodiversiteit te voorkomen. 

Amendement 776
George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Identificatie en registratie van dieren" – RBE 6 – laatste kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikelen 3, 4 en 5 Artikelen 4 en 5

Or. en

Motivering

Artikel 3 bevat de elementen van het systeem voor identificatie en tracering en is gericht tot 
de lidstaat, niet tot de producent. Daarom moet het uit het toepassingsgebied van de 
randvoorwaarden worden geschrapt.
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Amendement 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Identificatie en registratie van dieren" – RBE 8 – laatste kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikelen 3, 4 en 5 Artikelen 4 en 5

Or. en

Motivering

Artikel 3 bevat de elementen van het systeem voor identificatie en tracering en is gericht tot 
de lidstaat, niet tot de producent. Daarom moet het uit het toepassingsgebied van de 
randvoorwaarden worden geschrapt.

Amendement 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Identificatie en registratie van dieren" – RBE 8 – laatste kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikelen 3, 4 en 5 Artikelen 3, 4 (met uitzondering van lid 6) 
en 5

Or. en

Motivering

Natuurlijk moeten verloren oormerken worden vervangen, maar dit amendement erkent dat 
landbouwers niets kunnen doen aan het verlies van oormerken; het is dus niet meer dan 
eerlijk dat de verplichting om verloren oormerken onmiddellijk te vervangen niet tot de 
randvoorwaarden behoort waarop sancties staan.

Amendement 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
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Bijlage II – Aspect "Identificatie en registratie van dieren" – RBE 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad 
van 17 december 2003 tot vaststelling van 
een identificatie- en registratieregeling 
voor schapen en geiten (PB L 5 van 
9.1.2004, blz. 8) 

Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad 
van 17 december 2003 tot vaststelling van 
een identificatie- en registratieregeling 
voor schapen en geiten (PB L 5 van 
9.1.2004, blz. 8)1

____________________

De Commissie zal richtsnoeren 
uitvaardigen voor de interpretatie van de 
voorschriften inzake identificatie en 
registratie van dieren ten behoeve van de 
naleving van de randvoorwaarden. Deze 
richtsnoeren zullen een voldoende mate 
van flexibiliteit op het niveau van het 
landbouwbedrijf bieden, zodat het 
evenredigheidsbeginsel wordt 
geëerbiedigd bij de tenuitvoerlegging van 
Verordening (EG) nr. 21/2004 van de 
Raad, terwijl tevens rekening wordt 
gehouden met de geest van de wetgeving 
en gezorgd wordt voor volledige 
traceerbaarheid van verplaatsingen van 
dieren.

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan bij amendement 4 van de rapporteur op de overwegingen.


