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BEKNOPTE MOTIVERING

Voor de rapporteur van de Commissie begrotingscontrole ligt de prioriteit ten aanzien van de 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid bij een goede transparantie, de vereenvoudiging en 
vermindering van de administratieve lasten, terwijl ook de beleidsdoelstellingen 
voedselzekerheid, milieuduurzaamheid en territoriale cohesie worden gehandhaafd.

De noodzaak tot vereenvoudiging is uiteengezet in de resolutie van het Parlement van 18 mei 
2010 over vereenvoudiging van het GLB (2009/2155(INI)), waarin de volgende verzoeken en 
suggesties tot de Commissie worden gericht:
- bij de invoering van nieuwe regelgeving moet er tegelijkertijd naar worden gestreefd om 
onnodige barrières op te heffen;
- verdere vereenvoudiging van het GLB is nodig om de uitvoeringskosten voor EU-
instellingen, lidstaten en de begunstigden terug te dringen;
- GLB-maatregelen moeten in verhouding staan tot de doelstelling en er mag alleen voor 
wetgeving worden gekozen wanneer dit daadwerkelijk gerechtvaardigd is;
- de lidstaten moeten in het kader van de plannen voor plattelandsontwikkeling de 
mogelijkheid hebben om vooral voor kleine boerenbedrijven een forfaitaire 
landbouwgrondregeling in te voeren;
- ter vereenvoudiging van de bedrijfstoeslagregeling moet de jaarlijkse verstrekking van 
steeds dezelfde gedetailleerde informatie worden afgeschaft;
- in het toekomstige systeem moet rekening worden gehouden met de beginselen van 
vereenvoudiging, en vereenvoudiging, transparantie en billijkheid moeten dan ook de 
belangrijkste prioriteiten van de hervorming van het GLB vormen.

De rapporteur van de Commissie begrotingscontrole is bezorgd dat het huidige voorstel, 
bekeken in het licht van de conclusies van de effectbeoordeling van de Commissie 
(SEC(2011)1153 def.), een aantal bepalingen bevat die mogelijkerwijze indruisen tegen de 
doelstelling van de beperking van de administratieve lasten, met name de bepalingen voor 
vergroening, actieve landbouwers, verplichte regelingen voor jonge landbouwers en kleine 
landbouwers, enz.

Ter ondersteuning van haar standpunt en de voorgestelde amendementen, wil de rapporteur 
op een aantal vermeldenswaardige elementen van bijlage 8 van de door de Commissie 
uitgevoerde effectbeoordeling "Vereenvoudiging van het GLB" wijzen.

Zo staat in punt 2.4.2 "Resultaten van de raadpleging van de belanghebbenden voor de 
effectbeoordeling" dat "Velen van mening zijn dat het belangrijk is de administratieve lasten 
te verminderen. Velen gaven aan dat vooral vergroening zal leiden tot verhoging van die 
lasten [..]".

Verder staat in punt 2.4.3 "Resultaten van de ad-hocadviesgroep voor vereenvoudiging" het 
volgende te lezen: "De deelnemers aan de conferentie hebben een duidelijk signaal afgegeven 
dat een aantal van de besproken nieuwe elementen (met name de definitie van actieve 
landbouwer, de speciale steunregeling voor kleine landbouwers en vergroening) niet tot een 
vereenvoudiging zullen leiden, maar eerder tot meer administratieve en controlelasten en tot 
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een groter risico op fouten bij de transacties." De belanghebbenden gaven met het oog hierop 
te kennen dat "nieuwe elementen zo eenvoudig mogelijk moeten zijn, dus zonder al te veel 
ingewikkelde voorwaarden, en dat de autoriteiten van de lidstaten in staat moeten zijn deze zo 
automatisch mogelijk en met bestaande instrumenten te beheren en te controleren [..]" en dat 
"[..] de beoogde nieuwe elementen uitsluitend beheerbaar en controleerbaar zijn indien de 
lidstaten de nodige flexibiliteit krijgen het geheel aan te passen aan de zeer uiteenlopende 
nationale en regionale omstandigheden [..]".

De rapporteur van de Commissie begrotingscontrole plaatst tevens de nodige vraagtekens bij 
de opmerking onder punt 4.2.3 "Resultaten van de berekening van de administratieve kosten 
die met de veranderingen in wettelijke verplichtingen voor rechtstreekse betalingen na 2013 
gepaard gaan", met name dat "uit de resultaten [..] blijkt dat de algehele administratieve 
kosten van het toekomstige stelsel voor rechtstreekse betalingen ongeveer een stijging van 
15 % van de administratieve kosten vertegenwoordigen".

Tot slot staat er in punt 4.3 "Beoordeling per breed beleidsscenario's" dat "De verwachte 
stijging van de administratieve lasten in verband met een aantal nieuwe kernconcepten 
waarmee betalingen in het kader van de eerste pijler doelgerichter kunnen worden ingezet 
(met name vergroening en actieve landbouwers), waarschijnlijk deels gecompenseerd worden 
door de vereenvoudiging die teweeg wordt gebracht met de regeling voor kleine landbouwers 
en de nieuwe verdeling van rechtstreekse betalingen middels forfaitaire steun per hectare op 
nationaal of regionaal niveau." De rapporteur is evenwel van mening dat de Commissie hier 
probeert heikele elementen als de voorgestelde vergroening en actieve landbouwers te 
compenseren middels een veel te eenvoudige weergave van zaken als het gaat om de regeling 
voor kleine landbouwers die zij verplicht wil stellen voor de lidstaten en die zij uitsluiten wil 
van randvoorwaarden. De rapporteur probeert daarom een ander evenwicht aan te brengen 
door de regeling voor kleine landbouwers op vrijwillige basis te stoelen en de bepalingen ten 
aanzien van vergroening en actieve landbouwers te versoepelen.

Ter onderbouwing hiervan verwijst de rapporteur naar de subbijlage van bijlage 8 "Resultaten 
van de conferentie over vereenvoudiging", waarin over de onderwerpen actieve landbouwer 
en subsidiabiliteit van het areaal de conclusie van de conferentie werd weergegeven, namelijk 
dat "[..] is gebleken dat geen van de als mogelijke definitie voor het begrip actieve 
landbouwer voorgestelde criteria kan dienen als gemeenschappelijke indicator op EU-niveau, 
en wel omdat de verschillende nationale structuren en omstandigheden stuk voor stuk uniek 
zijn."

AMENDMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Vermindering van de 
administratieve lasten is een van de 
kerndoelstellingen en hoofdvereisten van 
de hervorming van het GLB. Daar moet 
bij de vormgeving van de desbetreffende 
bepalingen voor de rechtstreekse 
steunregeling terdege rekening mee 
worden gehouden. Het aantal 
steunregelingen moet beperkt blijven tot 
het strikt noodzakelijke, en landbouwers 
en lidstaten moeten aan de verschillende 
vereisten en verplichtingen kunnen 
voldoen zonder gebukt te gaan onder 
buitensporige administratieve rompslomp. 
Met op de praktijk geënte 
tolerantieniveaus, redelijke de-
minimisgrenzen, alsook een juist 
evenwicht tussen vertrouwen en toezicht, 
zullen de administratieve lasten van 
lidstaten en begunstigden in de toekomst 
afnemen.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
inzake de financiering, het beheer en de 
monitoring van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid [de horizontale GLB-
verordening, afgekort HZV] en de uit 
hoofde van die verordening vastgestelde 
bepalingen moeten van toepassing zijn op 
de maatregelen van deze verordening. 
Omwille van de samenhang met andere 
rechtsinstrumenten die met het GLB 
verband houden, maakt een aantal 
voorschriften dat thans nog is opgenomen 

(3) Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
inzake de financiering, het beheer en de 
monitoring van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid [de horizontale GLB-
verordening, afgekort HZV] en de uit 
hoofde van die verordening vastgestelde 
bepalingen moeten van toepassing zijn op 
de maatregelen van deze verordening. 
Omwille van de samenhang met andere 
rechtsinstrumenten die met het GLB 
verband houden, maakt een aantal 
voorschriften dat thans nog is opgenomen 
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Verordening (EG) nr. 73/2009, voortaan 
deel uit van Verordening (EU) nr. […] 
[HZV], en met name de voorschriften die 
moeten waarborgen dat voldaan wordt aan 
de met de rechtstreekse betalingen 
samenhangende verplichtingen, die onder 
meer betrekking hebben op controles en op 
de toepassing van administratieve 
maatregelen en administratieve sancties bij 
niet-naleving van de regels, op bepaalde 
randvoorwaarden, zoals de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
en de goede landbouw- en milieuconditie, 
op de monitoring en evaluatie van bepaalde 
maatregelen en op de terugvordering van 
onverschuldigde betalingen.

Verordening (EG) nr. 73/2009, voortaan 
deel uit van Verordening (EU) nr. […] 
[HZV], en met name de voorschriften die 
moeten waarborgen dat voldaan wordt aan 
de met de rechtstreekse betalingen 
samenhangende verplichtingen, die onder 
meer betrekking hebben op controles en op 
de toepassing van administratieve 
maatregelen en administratieve sancties bij 
niet-naleving van de regels, op bepaalde 
randvoorwaarden, zoals de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
en de goede landbouw- en milieuconditie, 
op de monitoring en evaluatie van bepaalde 
maatregelen en op de terugvordering van 
onverschuldigde betalingen. De taken van 
de certificeringsinstantie en de plicht om 
een advies te geven over de wettigheid en 
de regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen, alsook de toepassing van 
het beginsel van goed financieel beheer 
mogen niet leiden tot een verdere toename 
van de administratieve lasten in de 
lidstaten.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om bepaalde niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening aan te vullen of te 
wijzigen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen aan te nemen. Het is van 
belang dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt, ook op deskundigenniveau.
Bij de voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 

(4) Om bepaalde niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening aan te vullen of te 
wijzigen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen aan te nemen. Deze 
bevoegdheidsdelegatie betreft uitsluitend 
de bevoegdheid om besluiten te nemen 
van niet-wetgevende aard en met een 
algemene reikwijdte die bepaalde niet-
essentiële elementen van het 
wetgevingsbesluit aanvullen dan wel 
wijzigen. In de wetgevingsbesluiten 
moeten uitdrukkelijk de doelstellingen, de 
inhoud, de strekking en de duur van de 
bevoegdheidsdelegatie worden 
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ingediend. afgebakend, en de essentiële onderdelen 
van een gebied worden uitsluitend bij 
wetgevingsbesluit geregeld en kunnen 
derhalve niet het voorwerp zijn van 
bevoegdheidsdelegatie. Dat betekent dat 
alle belangrijke juridische aspecten 
afgebakend worden in het basisbesluit. De 
Commissie ziet erop toe dat de 
administratieve lasten in verband met de 
gedelegeerde handelingen beperkt blijven 
tot het strikt noodzakelijke. Bovendien 
moet de rechtszekerheid worden 
gewaarborgd. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de administratieve kosten 
terugdringt en tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. Bij de voorbereiding 
en opstelling van gedelegeerde 
handelingen moet de Commissie ervoor 
zorgen dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij 
het Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om rekening te houden met nieuwe 
wetgeving inzake steunregelingen die na de 
inwerkingtreding van deze verordening kan 
worden vastgesteld, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot wijziging van 
de lijst van steunregelingen die onder deze 
verordening vallen.

(8) Om rekening te houden met nieuwe 
wetgeving inzake steunregelingen die na de 
inwerkingtreding van deze verordening kan 
worden vastgesteld, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot wijziging van 
de lijst van steunregelingen die opgenomen 
zijn in bijlage I bij deze verordening.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Uit de ervaring met de toepassing van 
de diverse regelingen inzake steun aan 
landbouwers is gebleken dat in sommige 
gevallen steun is verleend aan 
begunstigden wier zakelijk doel niet of 
nauwelijks gericht was op de uitoefening 
van landbouwactiviteiten, zoals 
luchthavens, spoorwegondernemingen, 
vastgoedondernemingen en ondernemingen 
die sportvelden beheren. Om gerichter 
steun te kunnen verlenen, moeten de 
lidstaten voortaan afzien van rechtstreekse 
betalingen aan dergelijke natuurlijke en 
rechtspersonen. Aangezien 
deeltijdlandbouwers rechtstreeks bijdragen 
aan de vitaliteit van plattelandsgebieden, 
moet worden voorkomen dat zij geen 
rechtstreekse betalingen ontvangen.

(13) Uit de ervaring met de toepassing van 
de diverse regelingen inzake steun aan 
landbouwers is gebleken dat in sommige 
gevallen steun is verleend aan 
begunstigden wier zakelijk doel niet of 
nauwelijks gericht was op de uitoefening 
van landbouwactiviteiten, zoals 
luchthavens, spoorwegondernemingen, 
vastgoedondernemingen en ondernemingen 
die sportvelden beheren. Om gerichter 
steun te kunnen verlenen, moeten de 
lidstaten voortaan afzien van rechtstreekse 
betalingen aan dergelijke natuurlijke en 
rechtspersonen. De regels hiertoe dienen 
echter kostenefficiënt te blijven en mogen 
lidstaten en begunstigden niet opzadelen 
met buitensporige administratieve lasten.
Aangezien deeltijdlandbouwers 
rechtstreeks bijdragen aan de vitaliteit van 
plattelandsgebieden, moet worden 
voorkomen dat zij geen rechtstreekse 
betalingen ontvangen.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
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in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende" 
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening 
(EU) nr. [...] [HZV].

in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het -
terdege rekening houdend met nationale 
en regionale bijzonderheden - gaan om 
eenvoudige, algemene, niet-contractuele, 
jaarlijkse acties die verband houden met de 
landbouw en die verder gaan dan de 
naleving van de randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Om redenen van 
transparantie en doelmatigheid moet 
worden vermeden dat er praktische 
barrières worden opgeworpen voor 
landbouwers en het geheel administratief 
te complex wordt voor de autoriteiten; 
teneinde de administratieve procedures in 
verband met al deze maatregelen te 
stroomlijnen, moeten alle 
landbouwcontroles zo veel mogelijk op 
hetzelfde moment worden uitgevoerd. Die
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/9121, moeten sowieso profiteren 
van de "vergroenende" component zonder 
dat zij daarvoor nog aan verdere 
verplichtingen hoeven te voldoen, 
aangezien de milieuvoordelen van 
biologische landbouw al algemeen worden 
onderkend. Arealen die bebouwd worden 
met teelten waaraan geen 
stikstofbemesting wordt toegediend en 
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arealen met meerjarige energieteelten 
moeten worden aangemerkt als 
ecologische aandachtsgebieden. Dit geldt 
tevens voor landbouwarealen die onder 
"Natura 2000" vallen, moeten voldoen 
aan de landbouwvereisten van de 
waterkaderrichtlijn of waarvan meer dan 
75 % moet voldoen aan de verplichtingen 
aangaande agromilieumaatregelen.
Mogelijke sancties naar aanleiding van
niet-naleving van de "vergroenende" 
component mogen niet verder reiken dan 
de "vergroenende" component zelf. 
Mogelijke kortingen of sancties als gevolg 
van niet-naleving van de vergroenende 
component moeten, indien het percentage 
fouten van een lidstaat in het kader van 
het landbouwbeleid onder de 2 % blijft, 
binnen de lidstaat en de regio blijven waar 
deze in rekening gebracht of geïnd 
worden.

Motivering

Met de voorgestelde uitzonderingen kunnen de administratieve lasten verregaand worden 
verlaagd, daarbij terdege rekening houdend met de nationale en regionale bijzonderheden.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de duurzame ontwikkeling van 
landbouw in gebieden met specifieke 
natuurlijke beperkingen te bevorderen, 
moeten de lidstaten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor alle 
landbouwers die in dergelijke gebieden 
actief zijn. Deze betaling mag niet in de 
plaats treden van steun die in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's

(30) Om de duurzame ontwikkeling van 
landbouw in gebieden met specifieke 
natuurlijke beperkingen te bevorderen, 
moeten de lidstaten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor alle 
landbouwers die in dergelijke gebieden 
actief zijn. Deze betaling mag niet in de 
plaats treden van steun die in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
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wordt verleend, en mag niet worden 
toegekend aan landbouwers in gebieden die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1698/2005 van de Raad van 20 september 
2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) zijn 
aangewezen, maar niet overeenkomstig 
artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[...] van het Europees Parlement en de 
Raad van …. inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV] 
worden aangewezen.

wordt verleend, en mag niet worden 
toegekend aan landbouwers in gebieden die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1698/2005 van de Raad van 20 september 
2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) zijn 
aangewezen, maar niet overeenkomstig 
artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[...] van het Europees Parlement en de 
Raad van …. inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV] 
worden aangewezen. De criteria ter 
definiëring van arealen met specifieke 
natuurlijke beperkingen mogen niet 
leiden tot een toename van de 
administratieve rompslomp, borduren 
voort op bestaande systemen die voldoen 
aan de doelstellingen en moeten in de hele 
EU een vergelijkbaar systeem tot stand 
brengen.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstellingen van de rechtstreekse 
betalingen luiden als volgt:
- een rendabele voedselproductie door bij 
te dragen tot het landbouwinkomen en de 
variabiliteit ervan te beperken;
- een duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en klimaatmaatregelen door 
collectieve goederen in de milieusector te 
leveren en maatregelen te nemen voor 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering;
- een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling door problemen bij de 
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productie te compenseren in gebieden met 
specifieke natuurlijke beperkingen.
Voor elk van deze doelstellingen bepaalt 
de Commissie de uitgangspunten, 
effecten, resultaten en indicatoren.

Motivering

De beleidsdoelstellingen van de rechtstreekse betalingen zijn niet duidelijk vastgelegd in de 
artikelen van de verordening. Daarom is het aan te raden ten minste de doelstellingen die zijn 
vastgelegd in het financieel memorandum bij de wetgeving op te nemen in de verordening.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag kan een wetgevingsbesluit aan de
Commissie de bevoegdheid delegeren om 
besluiten te nemen van niet-wetgevende 
aard en met een algemene reikwijdte die 
bepaalde niet-essentiële elementen van 
het wetgevingsbesluit aanvullen dan wel 
wijzigen. In de wetgevingsbesluiten 
worden uitdrukkelijk de doelstellingen, de 
inhoud, de strekking en de duur van de 
bevoegdheidsdelegatie afgebakend. 
Essentiële onderdelen van een 
aandachtsgebied worden uitsluitend bij 
een wetgevingsbesluit geregeld en kunnen 
derhalve niet het voorwerp zijn van 
bevoegdheidsdelegatie. De Commissie 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 55 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen tot wijziging van de in bijlage I 
opgenomen lijst van steunregelingen.

Amendement 10

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

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

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

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Om te voorkomen dat er zelfs nog betalingen worden uitgevoerd als de begunstigden geen 
enkele activiteit uitoefenen op hun landbouwareaal, moet in een minimale "jaarlijkse" 
activiteit worden voorzien.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan publiekrechtelijke 
rechtspersonen zoals lidstaten, regio's en 
gemeenten, of aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen, als een van de volgende 
punten van toepassing is:

(a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 

(a) ze exploiteren luchthavens, 
spoorwegmaatschappijen, waterwerken, 
vastgoedondernemingen, 
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recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven; 
of

onderwijsinstellingen, sport- en 
recreatieterreinen, jachtgronden en 
campings of soortgelijke in voorkomende 
gevallen door de lidstaten op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
te definiëren ondernemingen of 
activiteiten, tenzij deze personen 
controleerbare bewijzen kunnen 
overleggen overeenkomstig de daartoe 
door de lidstaten in te stellen 
voorschriften; of

(b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

(b) hun landbouwarealen bestaan 
hoofdzakelijk uit grond die in een voor 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat wordt gehouden en zij verrichten op 
deze grond geen minimumactiviteit die de 
betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder c), heeft vastgesteld.

Motivering

In het verleden is er soms steun uitgekeerd aan begunstigden wier zakelijk doel niet of 
nauwelijks gericht was op de uitoefening van landbouwactiviteiten, zoals luchthavens of 
ondernemingen die sportvelden beheren. In de toekomst moet de steun doelgerichter worden 
toegekend. De regels hiertoe dienen echter kostenefficiënt te blijven en mogen lidstaten en 
begunstigden niet opzadelen met buitensporige administratieve lasten.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) zij dragen niet het economisch 
risico van de landbouwactiviteit die wordt 
uitgevoerd op de voor doeleinden van 
rechtstreekse betalingen aangemelde 
grond;

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
landbouwers die over het voorgaande jaar 
minder dan 5 000 euro aan rechtstreekse 
betalingen hebben ontvangen.

Schrappen

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Alle betalingsrechten in een lidstaat of, 
bij toepassing van artikel 20, in een regio 
hebben vanaf aanvraagjaar 2017 een 
uniforme waarde per eenheid.

Motivering

Overeenkomstig de overgangsbepalingen kan 60 % van de toekomstige steun tot het 
aanvraagjaar 2019 betaald worden op basis van historische referentiebedragen, waardoor 
het historisch model beduidend wordt verlengd. De historische component zou dus een 
belangrijk effect op de hoogte van de betalingen houden. Daarom wordt voorgesteld de 
overgangsperiode te beperken tot de middellange termijn.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) landbouwers een jaarlijkse 
compensatie te betalen voor het verlies 
van de in artikel 7, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 73/2009 vastgestelde toelage van 
5 000 euro. Landbouwers met een klein 
landbouwbedrijf kunnen een aanvullende 
compensatie uitbetaald krijgen.

Amendement 17
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) om het even welk landbouwareaal van 
het bedrijf dat wordt gebruikt voor 
landbouwactiviteiten of dat, wanneer het 
areaal ook voor niet-landbouwactiviteiten 
wordt gebruikt, overwegend voor 
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, of

(a) om het even welk landbouwareaal van 
het bedrijf dat wordt gebruikt voor 
landbouwactiviteiten of dat, wanneer het 
areaal ook voor niet-landbouwactiviteiten 
wordt gebruikt, overwegend voor 
landbouwactiviteiten wordt gebruikt op 
voorwaarde dat de niet-
landbouwactiviteiten niet meer dan vier 
weken per kalenderjaar in beslag nemen 
en het milieu niet schaden; of

Motivering

Het voorstel van de Commissie is een afspiegeling van de tekst van de verordening die na de 
gezondheidscontrole van het GLB is ingevoerd. De lidstaten konden definiëren in welke 
concrete situaties landbouwareaal "overwegend voor landbouwactiviteiten" wordt gebruikt. 
Ten gevolge daarvan werden betalingsrechten toegewezen voor land dat in de eerste plaats 
gebruikt wordt voor recreatiedoeleinden. Niet-landbouwactiviteiten mogen weliswaar in 
beperkte mate worden toegestaan, maar de duur daarvan en de criteria daarvoor moeten 
worden vastgelegd.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Landbouwers die aan de regeling voor 
kleine landbouwers deelnemen, worden 
vrijgesteld van de landbouwpraktijken 
waarin titel III, hoofdstuk 2, voorziet.

3. Landbouwers die aan de regeling voor 
kleine landbouwers deelnemen, worden 
vrijgesteld van de landbouwpraktijken 
waarin titel III, hoofdstuk 2, voorziet, doch 
moeten voldoen aan de in Verordening 
(EU) nr. [...] [HZV] uiteengezette 
verplichtingen op het gebied van 
randvoorwaarden en toezicht.
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