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BEKNOPTE MOTIVERING

Algemeen
Het onderhavige wetsvoorstel betreffende de subsidiëring van de plattelandsontwikkeling door 
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in de tweede pijler behelst 
veelbelovende uitgangspunten, om de verantwoordelijkheid voor de uitdagingen op gebied van 
milieubeleid van de EU op te nemen, doordat het stimulansen schept en versterkt om aan 
duurzame landbouw te doen. De nieuwe verordening moet de lidstaten geschikte instrumenten 
ter beschikking stellen om de ecologische, sociale en ook economische uitdagingen het hoofd te 
bieden. Veel van de voorgestelde maatregelen dragen ertoe bij het verlies aan biodiversiteit tegen 
te gaan, bodemerosie te stoppen en de grondwaterkwaliteit te verbeteren. 
De huidige hervorming mag geen gemiste kans worden om substantiële veranderingen te 
bewerkstelligen. Dat zou niet enkel voor rekening van het milieu, maar ook voor rekening van de 
landbouwers en de belastingbetalers van de EU zijn. Derhalve is de tweede pijler bijzonder 
belangrijk. De lidstaten moeten gesteund worden om goed vormgegeven maatregelen te 
ontwikkelen, die op proactieve wijze de behoeften van plattelandsgemeentes vervullen. 

Voorziening van publieke middelen
De landbouw en de plattelandsgebieden moeten hun inspanningen intensiveren om klimaat- en 
energiepolitieke doelen te bereiken en de biodiversiteitsstrategie waar te maken. De 
landbouwers, die samen met de bosbouwers de belangrijkste landbeheerders zijn, moeten daarbij 
ondersteund worden, gezien de marktprijzen de voorziening van dergelijke publieke middelen 
niet weerspiegelen. 

Minimumuitgave voor het milieu
Er is nood aan een verplichte minimumuitgave voor milieumaatregelen in plattelandsgebieden, 
met inbegrip van landbouw-milieu-klimaat-maatregelen, Natura 2000 evenals plannen in het 
kader van de omzetting van de waterkaderrichtlijn en ecologische landbouw. Het is dringend 
nodig, dat de ecologische en de daarmee verbonden ecologisch-landbouwkundige evenals 
milieuspecifieke maatregelen in de EU-programma's voor plattelandsontwikkeling met voorrang 
behandeld worden. Deze minimumuitgave zal alle EU-burgers en de gemeenschap in zijn geheel 
voor lange termijn van dienst zijn.

Biologische landbouw en "High nature value farming" (HNVF)
Biologische landbouw en HNVF kunnen met het oog op duurzaamheid bijzondere resultaten 
voorleggen en moeten derhalve horizontaal door een maatregelenmix bevorderd worden. 
Ecologische landbouw heeft bijvoorbeeld aangetoond, dat hij zowel positieve ecologische 
effecten als ook economische stabiliteit met zich mee kan brengen, te beginnen bij de 
bescherming en verbetering van de biodiversiteit, de bodem- en waterkwaliteit, 
klimaatbescherming gaande tot een efficiëntere omgang met natuurlijke hulpbronnen. De 
ondersteuning van de ecologische landbouw kan in het bijzonder arbeidsplaatsen creëren, 
evenals publieke middelen en het aanbod van kwalitatief hoogwaardige levensmiddelen.

Geen financiering van risicobeheer ten koste van de duurzaamheid
Het doel van de tweede pijler is de duurzame plattelandsontwikkeling. Deze pijler zal tot een 
'ruimtelijk en ecologisch evenwichtige, klimaatvriendelijke en uit klimaatoogpunt veerkrachtige 
evenals innovatieve landbouwsector in de Unie' bijdragen. Deze doelstelling is onverenigbaar 
met maatregelen ter financiering van het risicobeheer. Inkomensstabilisering is reeds in de eerste 
pijler geregeld, er is dus geen noodzaak om die aanvullend in de tweede pijler te verankeren. Als 
er speciale maatregelen voor risicobeheer nodig zijn, dienen die in de eerste pijler vastgelegd te 
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worden. Het gevaar, dat met risicobeheer belangrijke middelen voor milieu en ontwikkeling in 
de verzekeringssector wegsijpelen, is te groot.

Bevordering van plattelandsontwikkeling niet enkel in de landbouw
De ontwikkeling van de lokale infrastructuur en lokale basisdiensten in plattelandsgebieden is 
vooral belangrijk, om wegtrekkende tendensen tegen te gaan. Daarbij hoort ook de uitbouw van 
gezondheidsverzorgings- en preventie-instellingen, die de regionale toegang tot 
gezondheidsinstellingen zou kunnen verbeteren. Zoals bedoeld in de "Europa 2020-strategie" 
bevordert dit ook de creatie van kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen (artsen, apothekers, 
ziekenverplegers, enz.) en zorgt het zo voor meer werkgelegenheid.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, en 

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen in de landbouw, op de 
instandhouding en versterking van de 
ecosystemen die afhankelijk zijn van de 
landbouw en de bosbouw, op de 
bevordering van het efficiënte gebruik van 
hulpbronnen en van de overstap naar een 
koolstofarme economie in de landbouw-, 
de voedings- en de bosbouwsector en op de 
bevordering van sociale inclusie, 
armoedebestrijding en de economische 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden.
Hierbij dient rekening te worden gehouden 
met de uiteenlopende kenmerken en 
categorieën van potentiële begunstigden 
die in de verschillende plattelandsgebieden 
kunnen bestaan, en met de horizontale 
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met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering.
Matigingsmaatregelen moet zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector.
De prioriteit van de Unie met betrekking 
tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

doelstellingen inzake milieu, innovatie en 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering. Matigingsmaatregelen 
moet zowel betrekking hebben op de 
beperking van emissies in de landbouw en 
bosbouw van belangrijke activiteiten zoals 
dierlijke productie, het gebruik van 
meststoffen als op het behoud van 
koolstofputten en de verbetering van 
koolstofvastlegging met betrekking tot 
grondgebruik, veranderingen van het 
grondgebruik en de bosbouwsector. De 
prioriteit van de Unie met betrekking tot 
kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

Motivering

De tweede pijler heeft tot doel steun of prikkels te geven aan landbouwers om de ecologische, 
sociale en economische veerkracht van hun landbouwbedrijven en gemeenschappen te 
verbeteren. Daarom zou de invoering van maatregelen op het vlak van risicobeheer ongepast
zijn.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De prioriteiten van de Unie voor 
plattelandsontwikkeling moeten, rekening 
houdend met het beginsel dat de vervuiler 
betaalt, worden nagestreefd in het kader 
van duurzame ontwikkeling en de 
bevordering door de Unie van de 
doelstelling om het milieu te beschermen 
en te verbeteren zoals omschreven in de 
artikelen 11 en 19 van het Verdrag.
Overeenkomstig de ambitie om ten minste 
20 % van de begroting van de Unie aan 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
besteden, moeten de lidstaten aan de hand 
van een door de Commissie goedgekeurde 
methodologie informatie verstrekken over 
de steun voor zulke doelstellingen.

(6) De prioriteiten van de Unie voor 
plattelandsontwikkeling moeten, rekening 
houdend met het beginsel dat de vervuiler 
betaalt, worden nagestreefd in het kader 
van duurzame ontwikkeling en de 
bevordering door de Unie van de 
doelstelling om het milieu te beschermen 
en te verbeteren zoals omschreven in de 
artikelen 11 en 19 van het Verdrag. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat er 
duidelijke 
klimaatveranderingsdoelstellingen zijn 
vastgesteld en dat ze zijn opgenomen in de
goedgekeurde methodologie zodat 
projecten geprioriteerd kunnen worden.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De activiteiten in het kader van 
deze verordening dienen de maatregelen 
die overeenkomstig andere financiële 
instrumenten van de Unie beschikbaar 
zijn te ondersteunen en niet te 
verdubbelen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en efficiënt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde 
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen.  Een lidstaat moet hetzij een 
enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks 
regionale programma's voorbereiden. Een 
lidstaat moet hetzij een enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks 
regionale programma's voorbereiden. Elk 
programma moet, naast een selectie van 
maatregelen, ook een strategie omvatten 
aan de hand waarvan de streefdoelen die 
ten aanzien van de EU-prioriteiten zijn 
vastgesteld, moeten worden gehaald. De 
programmering dient in overeenstemming 
te zijn met de EU-prioriteiten, aangepast te 
zijn aan de nationale context en een 
aanvulling te vormen op de andere EU-
beleidsgebieden, waaronder het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Lidstaten 

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en efficiënt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde 
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen. Een lidstaat moet hetzij een 
enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks 
regionale programma's voorbereiden, 
waarbij onder meer rekening wordt 
gehouden met de specifieke ecologische 
situatie van die lidstaat. Een lidstaat moet 
hetzij een enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks 
regionale programma's voorbereiden. Elk 
programma moet, naast een selectie van 
maatregelen, ook een strategie omvatten 
aan de hand waarvan de streefdoelen die 
ten aanzien van de EU-prioriteiten zijn 
vastgesteld, moeten worden gehaald. De 
programmering dient in overeenstemming 
te zijn met de EU-prioriteiten, aangepast te 
zijn aan de nationale context en een 
aanvulling te vormen op de andere EU-
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die opteren voor een reeks regionale
programma's, moeten tevens in staat zijn 
een nationaal kader, zonder afzonderlijke 
begrotingstoewijzing, voor te bereiden 
teneinde een gecoördineerde aanpak van 
natiewijde uitdagingen door de regio's te 
faciliteren.

beleidsgebieden, waaronder het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. De
lidstaten dienen er eveneens voor te 
zorgen dat hun nationale of regionale 
programma's samenhang vertonen met 
andere nationale programma's zoals de 
nationale plannen voor hernieuwbare 
energie en de nationale bosprogramma's. 
Lidstaten die opteren voor een reeks 
regionale programma's, moeten tevens in 
staat zijn een nationaal kader, zonder 
afzonderlijke begrotingstoewijzing, voor te 
bereiden ten einde een gecoördineerde 
aanpak van natiewijde uitdagingen door de 
regio's te faciliteren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven,
landbouwbedrijven met een hoge 
natuurwaarde, berggebieden, de instelling 
van een korte voorzieningsketen en het 
aanpakken van milieuvraagstukken. De 
thematische subprogramma's moeten 
tevens de mogelijkheid bieden de 
herstructurering van landbouwsectoren met 
een grote impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken zonder 
negatieve sociale en milieueffecten te 
veroorzaken. Met het oog op een 
efficiëntere toepassing van dergelijke 
thematische subprogramma's moet de 
lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.
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Motivering

Het handhaven van landbouw met een hoge natuurwaarde (HNW) is een doelstelling van de 
Europese Unie, evenals van het plattelandsontwikkelings- en biodiversiteitsbeleid. Maar als het 
de bedoeling is de landbouw met een hoge natuurwaarde te handhaven, is een nieuwe aanpak 
noodzakelijk. Er moet worden gestreefd naar een samenhangende en effectieve strategie om 
landbouw met een hoge natuurwaarde overal in de EU te handhaven. Het probleem rond HNW 
is niet alleen het milieu, maar ook dat deze landbouwsystemen zowel economisch als sociaal zeer 
kwetsbaar zijn. Als we goede ondersteuning kunnen vinden voor HNW, dan kunnen we veel 
landbouwers ervan weerhouden met hun bedrijf te stoppen en nog veel meer mensen in de 
plattelandsgebieden houden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De landbouwsector is meer dan andere 
sectoren vatbaar voor schade aan zijn 
productiepotentieel als gevolg van 
natuurrampen. Om de rendabiliteit en het 
concurrentievermogen van 
landbouwbedrijven die met dergelijke 
rampen te maken krijgen, te bevorderen, 
moet steun worden verleend om de 
betrokken landbouwers te helpen het 
beschadigde productiepotentieel te 
herstellen. De landbouwers moeten er 
tevens voor zorgen dat de kosten van de 
schade niet worden overgecompenseerd 
doordat verschillende 
compensatieregelingen – van de Unie (met 
name de risicobeheersmaatregel), van de 
lidstaat en van de particuliere sector –
worden gecombineerd. Om te zorgen voor 
een efficiënt en doeltreffend gebruik van 
de begrotingsmiddelen uit het ELFPO, 
moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de vaststelling van de 
kosten die op grond van deze maatregel 
voor steun in aanmerking komen.

(20) De landbouwsector is meer dan andere 
sectoren vatbaar voor schade aan zijn 
productiepotentieel als gevolg van 
natuurrampen. Om de rendabiliteit en het 
concurrentievermogen van 
landbouwbedrijven die met dergelijke 
rampen te maken krijgen, te bevorderen, 
moet steun worden verleend om de 
betrokken landbouwers te helpen het 
beschadigde productiepotentieel te 
herstellen. De landbouwers moeten er 
tevens voor zorgen dat de kosten van de 
schade niet worden overgecompenseerd 
doordat verschillende 
compensatieregelingen – van de Unie, van 
de lidstaat en van de particuliere sector –
worden gecombineerd. Om te zorgen voor 
een efficiënt en doeltreffend gebruik van 
de begrotingsmiddelen uit het ELFPO, 
moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de vaststelling van de 
kosten die op grond van deze maatregel 
voor steun in aanmerking komen.

Motivering

De tweede pijler heeft tot doel steun of prikkels te geven aan landbouwers om de ecologische, 
sociale en economische veerkracht van hun landbouwbedrijven en gemeenschappen te 
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verbeteren. Daarom zou de invoering van maatregelen op het vlak van risicobeheer ongepast 
zijn.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Goede integratie met het 
duurzame-energiebeleid van de Unie moet 
worden gewaarborgd, eerst en vooral via 
duurzaamheidsnormen voor de productie 
van biomassa uit land- en 
bosbouwactiviteiten, en ook door de 
verbetering van de energie-efficiëntie en 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in de landbouw.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Om de biodiversiteit in 
plattelandsgebieden te bewaren en te 
vergroten is het noodzakelijk dat de 
plattelandsgebieden bijdragen aan de 
juiste tenuitvoerlegging van het Natura 
2000-netwerk door de invoering van 
specifieke instrumenten voor het opstellen 
van beheersmethoden en de uitvoering 
van projecten, met inbegrip van specifieke 
infrastructuur (niet-productieve 
investeringen). 

Motivering

Voor de verbetering van de biodiversiteit in plattelandsgebieden is het van essentieel belang dat 
de plattelandsontwikkeling bijdraagt aan de volledige tenuitvoerlegging van het Natura 2000-
netwerk en dat de POV verantwoordelijk wordt voor zijn deel van het netwerk. De behoefte aan 
samenwerking met structuurprogramma's (EFRO, CF) en LIFE om ervoor te zorgen dat zij een 
complementaire rol spelen wordt aangepakt, evenals alle behoeften van Natura 2000.

Amendement 9
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Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer.
Tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn op grond van diverse 
maatregelen verschillende soorten steun 
verleend voor investeringen in de bosbouw 
en voor bosbouwbeheer. Om een en ander 
te vereenvoudigen en om de begunstigden 
in staat te stellen geïntegreerde projecten 
met een grotere toegevoegde waarde te 
ontwerpen en uit te voeren, moeten alle 
soorten steun voor investeringen in de 
bosbouw en voor bosbouwbeheer in één 
maatregel worden ondergebracht. Deze 
maatregel moet betrekking hebben op de 
uitbreiding en de verbetering van de bossen 
aan de hand van de bebossing van grond 
enerzijds en de invoering van 
boslandbouwsystemen waarin extensieve 
landbouw wordt gecombineerd met 
bosbouwsystemen anderzijds, op het 
herstel van door brand of andere 
natuurrampen beschadigde bossen en 
preventiemaatregelen in dit verband, op 
investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten met als doel 
de economische en de milieuprestatie van 
bosbezitters te verbeteren, en op niet-
productieve investeringen ter verbetering 
van de veerkracht, de klimaatbestendigheid 
en de milieuwaarde van bosecosystemen.
De betrokken steun mag de mededinging 
niet verstoren en dient marktneutraal te 
zijn. Daarom moeten beperkingen worden 
opgelegd op het gebied van de omvang en 
de juridische status van de begunstigden.
Preventieve maatregelen tegen brand 
dienen betrekking te hebben op gebieden 
die de lidstaten als middelmatig of zeer 
brandgevaarlijk aanmerken. Alle 

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer.
Tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn op grond van diverse 
maatregelen verschillende soorten steun 
verleend voor investeringen in de bosbouw 
en voor bosbouwbeheer. Om een en ander 
te vereenvoudigen en om de begunstigden 
in staat te stellen geïntegreerde projecten 
met een grotere toegevoegde waarde te 
ontwerpen en uit te voeren, moeten alle 
soorten steun voor investeringen in de 
bosbouw en voor bosbouwbeheer in één 
maatregel worden ondergebracht. Deze 
maatregel moet betrekking hebben op de 
uitbreiding en de verbetering van de bossen 
aan de hand van de bebossing van grond 
enerzijds en de invoering van 
boslandbouwsystemen waarin extensieve 
landbouw wordt gecombineerd met 
bosbouwsystemen anderzijds, op het 
herstel van door brand of andere 
natuurrampen beschadigde bossen en 
preventiemaatregelen in dit verband, op 
investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten met als doel 
de economische en de milieuprestatie van 
bosbezitters en werknemers in de bosbouw
te verbeteren, en op niet-productieve 
investeringen ter verbetering van de 
veerkracht, de klimaatbestendigheid en de 
milieuwaarde van bosecosystemen. De 
betrokken steun mag de mededinging niet 
verstoren, dient marktneutraal en in 
samenhang met de milieudoelstellingen te 
zijn. Bosbeheersplannen waarin 
biodiversiteitsaspecten zijn opgenomen, 
moeten worden toegepast op alle bossen 
die worden gefinancierd in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's. 
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preventieve maatregelen moeten worden 
opgenomen in een bosbeschermingsplan.
Voordat acties voor het herstel van 
beschadigd bospotentieel worden 
genomen, moet een wetenschappelijke 
overheidsorganisatie formeel erkennen dat 
een natuurramp heeft plaatsgevonden.
Bosbouwmaatregelen moeten worden 
vastgesteld in het licht van de toezeggingen 
die de Unie en de lidstaten op 
internationaal niveau hebben gedaan, en op 
basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa.
Bosbouwmaatregelen dienen bij te dragen 
tot de uitvoering van de bosbouwstrategie 
van de Unie. Om ervoor te zorgen dat de 
bebossing van landbouwgrond in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van het milieubeleid moet de Commissie 
ertoe worden gemachtigd overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
vaststelling van bepaalde minimale 
milieuvereisten.

Daarom moeten voor de productie van 
hout, maar niet voor andere bosproducten
beperkingen worden opgelegd op het 
gebied van de omvang en de juridische 
status van de begunstigden. Preventieve 
maatregelen tegen brand dienen betrekking 
te hebben op gebieden die de lidstaten als 
middelmatig of zeer brandgevaarlijk 
aanmerken en moeten meer omvatten dan 
wegen en watertanks; gemoderniseerde 
traditionele praktijken moeten zijn 
inbegrepen. Alle preventieve maatregelen 
moeten verplicht worden opgenomen in elk 
bosbeheersplan in het hoofdstuk dat 
handelt over bescherming. Voordat acties 
voor het herstel van beschadigd 
bospotentieel worden genomen, moet een 
wetenschappelijke overheidsorganisatie 
formeel erkennen dat een natuurramp heeft 
plaatsgevonden. Bosbouwmaatregelen 
moeten worden vastgesteld in het licht van 
de toezeggingen die de Unie en de lidstaten 
op internationaal niveau hebben gedaan, en 
op basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa.
Bosbouwmaatregelen dienen bij te dragen 
tot de uitvoering van de bosbouwstrategie 
van de Unie. Om ervoor te zorgen dat de 
bebossing van landbouwgrond in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van het milieubeleid moet de Commissie 
ertoe worden gemachtigd overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
vaststelling van bepaalde minimale 
milieuvereisten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een (28) Agromilieubetalingen moeten een 
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belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 

belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar collectieve goederen en 
dienstverlening op milieugebied. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de grondgebonden
klimaatverandering en die verenigbaar zijn 
met de bescherming en verbetering van het 
milieu, het landschap en de kenmerken 
daarvan, de natuurlijke hulpbronnen, de 
bodem, biodiversiteit en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers, bosbezitters en 
andere grondbeheerders door hen 
aangegane verbintenissen correct ten 
uitvoer kunnen leggen, moeten de lidstaten 
ernaar streven deze actoren van de vereiste 
vaardigheden en kennis te voorzien. De 
lidstaten moeten trachten de inspanningen 
die in de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn gemaakt op hetzelfde niveau te 
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inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25 %
van de totale bijdrage uit het ELFPO aan 
elk plattelandsontwikkelingsprogramma 
voor de matiging van en de aanpassing aan 
de klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

houden en moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, betalingen in het 
kader van de Natura 2000-richtlijn en de 
waterrichtlijn, investeringen ten bate van 
het herstellingsvermogen en de 
milieuwaarde van ecosystemen in bossen, 
bosmilieu- en klimaatdiensten en 
bosinstandhouding, minimaal 35% van de 
totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden. Rekening houdend met de 
verandering in de referentiesituatie, dient 
er extra aandacht te worden besteed aan 
de overgang tussen de huidige en 
toekomstige agromilieu- en 
klimaatverbintenissen die worden 
aangegaan door landbouwers en 
grondbeheerders.

Motivering

Er bestaat reeds een verplichte minimale besteding van 25 %. Daarom is het belangrijk om de 
minimale besteding te verhogen van 25 % naar 35 %. De referentiesituatie is de wettelijke 
"basis" van waaraf berekend kan worden wat de besteding in de tweede pijler zal zijn.  Het is 
derhalve belangrijk om metingen in de tweede pijler te verrichten die verder gaan dan 
randvoorwaarden en de vereisten op het gebied van vergroening (dubbele betalingen 
vermijden). Doordat de vergroening wordt ingevoerd, verandert de referentiesituatie. Het is 
derhalve van belang dat de agromilieu- en klimaatverbintenissen verder gaan dan deze 
referentiesituatie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 
belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 

Schrappen
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risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers worden 
verleend als bijdrage in de premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren, in de oprichting van 
onderlinge fondsen en in de vergoeding 
die uit dergelijke fondsen wordt betaald 
voor verliezen als gevolg van de uitbraak 
van dier- en plantenziekten en 
milieuongevallen. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 
fonds voor steunverlening aan 
landbouwers wier inkomen ernstig is 
gedaald. Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers in de hele Unie gelijk 
worden behandeld, dat de concurrentie 
niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 
voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.

Motivering

Er hoeft geen extra inkomenssteun tegen risico's in de tweede pijler te worden opgenomen, 
aangezien pijler 1 reeds voorziet in een basisinkomenssteun. Als risicobeheer al behandeld moet 
worden in de wetstekst, moet het aan bod komen in de eerste pijler. De tweede pijler heeft als 
doel om landbouwers te steunen of te stimuleren ten einde het milieu- en sociale en economische 
herstellingsvermogen van hun boerderijen en gemeenschappen te verbeteren. Om die reden zou 
de invoering van dergelijke maatregelen ongepast zijn.

Amendement 12
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Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moet een 
EIP-netwerk worden opgezet voor het 
vormen van een netwerk van operationele 
groepen, adviesdiensten en onderzoekers 
die betrokken zijn bij de uitvoering van 
acties die gericht zijn op innovatie in de 
landbouw. Dit netwerk dient te worden 
gefinancierd in het kader van de technische 
ondersteuning op EU-niveau.

(47) Om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moet een 
EIP-netwerk worden opgezet voor het 
vormen van een netwerk van operationele 
groepen, waaronder adviesdiensten, ngo's
en onderzoekers die betrokken zijn bij de 
uitvoering van acties die gericht zijn op 
innovatie in de landbouw. Dit netwerk 
dient te worden gefinancierd in het kader 
van de technische ondersteuning op EU-
niveau.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de landbouwsector in de 
EU territoriaal en ecologisch 
evenwichtiger, klimaatvriendelijker en -
bestendiger en innovatiever.

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de land- en bosbouwsector
in de EU territoriaal en ecologisch 
evenwichtiger, klimaatvriendelijker en -
bestendiger en innovatiever.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) een concurrerende landbouw; (1) een concurrerende land- en bosbouw;
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Motivering

De doelstellingen en prioriteiten van het plattelandsontwikkelingsbeleid dragen bij tot het 
concurrentievermogen van land- en bosbouw.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) versterking van het 
concurrentievermogen van alle
landbouwtypen en verbetering van de 
rendabiliteit van de landbouwbedrijven, 
met bijzondere aandacht voor:

(2) versterking van het 
concurrentievermogen van alle landbouw-
en bosbouwtypen en verbetering van de 
rendabiliteit van de landbouwbedrijven, 
met bijzondere aandacht voor:

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) een duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen en klimaatactie;

(2) een duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen, waaronder water, de bodem, 
de biodiversiteit, energie, maatregelen ter 
bestrijding van de klimaatverandering, en
duurzame landbouwsystemen die zich 
aanpassen aan de gevolgen van de 
klimaatverandering;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) een billijke en fatsoenlijke 
levensstandaard voor de lokale 
gemeenschappen die afhangen van 
plattelandsactiviteiten;

Amendement 18
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verstevigen van de banden tussen de 
landbouw- en de bosbouwsector en 
onderzoek en innovatie;

(b) het verstevigen van de banden tussen de
duurzame praktijken in de landbouw- en 
de bosbouwsector en onderzoek en 
innovatie;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) versterking en ontwikkeling van 
onderwijs- en ondersteuningsstelsels voor 
jonge landbouwers;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het beter integreren van de primaire 
producenten in de voedselketen aan de 
hand van kwaliteitsregelingen, 
afzetbevordering op plaatselijke markten 
en korte voorzieningsketens, 
producentengroeperingen en 
brancheorganisaties;

(a) het beter integreren van de primaire 
producenten en de consumenten in de 
voedselketen aan de hand van 
kwaliteitsregelingen, afzetbevordering op 
plaatselijke markten en korte 
voorzieningsketens, 
producentengroeperingen, producenten-
consumentengroepen en 
brancheorganisaties;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) bevordering van de organisatie van de 
voedselketen en van het risicobeheer in de 
landbouw, met bijzondere aandacht voor:

(3) bevordering van de organisatie van de 
voedselketen in de landbouw, met 
bijzondere aandacht voor:



PE486.102v02-00 18/79 AD\913131NL.doc

NL

(a) het beter integreren van de primaire 
producenten in de voedselketen aan de 
hand van kwaliteitsregelingen, 
afzetbevordering op plaatselijke markten 
en korte voorzieningsketens, 
producentengroeperingen en 
brancheorganisaties;

(a) het beter integreren van de primaire 
producenten in de voedselketen aan de 
hand van kwaliteitsregelingen, 
afzetbevordering op plaatselijke markten 
en korte voorzieningsketens, 
producentengroeperingen en 
brancheorganisaties;

(b) het steunen van risicobeheer op 
landbouwbedrijfsniveau;

Motivering

Er hoeft geen extra inkomenssteun tegen risico's in de tweede pijler te worden opgenomen, 
aangezien pijler 1 reeds voorziet in een basisinkomenssteun. Als risicobeheer al behandeld moet 
worden in de wetstekst, moet het aan bod komen in de eerste pijler. Er dient te worden benadrukt 
dat de vierde doelstelling voor collectieve goederen en dienstverlening op milieugebied zal gaan 
zorgen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) herstel, instandhouding en verbetering 
van ecosystemen die aangewezen zijn op 
de landbouw en de bosbouw, met 
bijzondere aandacht voor:

(4) herstel, instandhouding en verbetering 
van ecosystemen die aangewezen zijn op 
de landbouw en de bosbouw en 
agromilieu- en agrobosbouwsystemen,
evenals de bevordering van goede 
veehouderij, met bijzondere aandacht voor
de verstrekking van collectieve 
milieugoederen en -diensten op de 
volgende gebieden:

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het herstellen en in stand houden van de 
biodiversiteit, met inbegrip van Natura 
2000-gebieden en landbouw met een hoge 
natuurwaarde, en van de toestand van de 
Europese landschappen;

(a) het herstellen, het in stand houden en 
het duurzame gebruik van de biodiversiteit
en de genetische diversiteit in 
landbouwbedrijven, met inbegrip van 
Natura 2000-gebieden en landbouw met 
een hoge natuurwaarde, en van de toestand 
van de Europese landschappen;
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het verbeteren van het bodembeheer; (c) het verbeteren van de bodemstructuur,
het herstellingsvermogen ervan bij erosie 
en extreme weersomstandigheden, de 
vruchtbaarheid en het beheer ervan;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) goede veehouderij;

Motivering

Goede veehouderij betreft zowel dierenwelzijn als diergezondheid. Het is noodzakelijk om 
dierenwelzijn en diergezondheid in de EU verder te verbeteren. In overeenstemming met de 
Europa 2020-strategie zou dit de voedselproductie in de EU, en daarmee ook de 
concurrentiekracht van de EU, ten goede komen. Goede veehouderij verstrekt de consument ook 
producten die op duurzame wijze tot stand zijn gekomen met een efficiënt gebruik van de 
grondstoffen. Er is ook een verband tussen diergezondheid en volksgezondheid (zoönosen en 
antimicrobiële resistentie).

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) bevordering van het efficiënte gebruik 
van hulpbronnen en steun voor de omslag 
naar een koolstofarme en 
klimaatbestendige economie in de 
landbouw-, de voedsel- en de 
bosbouwsector, met bijzondere aandacht 
voor:

(5) bevordering van het energiebesparende 
en efficiënte gebruik van
landbouwmiddelen en steun voor de 
omslag naar een koolstofarme en 
klimaatbestendige economie in de 
landbouw-, de voedsel- en de 
bosbouwsector, met bijzondere aandacht 
voor:
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het bevorderen van een efficiënter 
watergebruik in de landbouwsector;

(a) het bevorderen van een efficiënter en 
duurzamer watergebruik en 
waterbesparing in de landbouwsector;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het bevorderen van een efficiënter 
energiegebruik in de landbouw- en de 
voedingssector;

(b) het bevorderen van energiebesparingen 
en een efficiënter en duurzamer
energiegebruik in de landbouw- en de 
voedingssector;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het faciliteren van de levering en het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen, van bijproducten, afvalmateriaal, 
residuen en andere non-foodgrondstoffen 
ten bate van de bio-economie;

(c) het faciliteren van de productie, de 
lokale levering en het lokale gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen, van 
bijproducten, afvalmateriaal, residuen en 
andere non-foodgrondstoffen ten bate van 
de bio-economie;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het faciliteren van diversifiëring, de 
creatie van nieuwe kleine ondernemingen 
en van extra werkgelegenheid;

(a) het faciliteren van diversifiëring, de 
creatie van nieuwe kleine ondernemingen, 
de ontwikkeling van bestaande kleine 
ondernemingen en het scheppen van extra 
werkgelegenheid;
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle prioriteiten dragen bij aan de 
horizontale doelstellingen inzake innovatie, 
milieu en het matigen van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Alle prioriteiten dragen bij aan de 
horizontale doelstellingen inzake innovatie, 
milieu, volksgezondheid en het matigen 
van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, terwijl ze tegelijkertijd 
een hoge mate van dierenwelzijn 
garanderen.

Motivering

Artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de Unie bij 
het formuleren en uitvoeren van het landbouwbeleid ten volle rekening houdt met het 
dierenwelzijn; de EU moet ervoor zorgen dat innoverende technieken en productiewijzen die de 
broeikasgasuitstoot verminderen geen negatieve effecten hebben voor het welzijn van de 
producerende dieren.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt gezorgd voor coherentie tussen 
steun uit het ELFPO en de maatregelen die 
worden gefinancierd uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds.

1. Er wordt gezorgd voor coherentie tussen 
steun uit het ELFPO en de maatregelen die 
worden gefinancierd uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds of andere 
financiële instrumenten van de Unie.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) milieuproblemen het hoofd bieden;

Motivering

De milieuproblemen waar de Europese voedings- en landbouwsector mee te maken heeft, wat 
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naar voren komt in de prioriteiten 4 en 5 van de Unie, moeten duidelijk kenbaar gemaakt worden 
bij de lidstaten door hen aan te moedigen een subprogramma voor milieuproblemen op te zetten 
ten einde de toenemende problemen met het behoud en de verbetering van de biodiversiteit, de 
bescherming van waterlichamen, gezonde bodem, enz. aan te pakken.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde;

Motivering

De milieuproblemen waar de Europese voedings- en landbouwsector mee te maken heeft, wat 
naar voren komt in de prioriteiten 4 en 5 van de Unie, moeten duidelijk kenbaar gemaakt worden 
bij de lidstaten door hen aan te moedigen een subprogramma voor milieuproblemen op te zetten 
ten einde de toenemende problemen met het behoud en de verbetering van de biodiversiteit, de 
bescherming van waterlichamen, gezonde bodem, enz. aan te pakken.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De analyse wordt opgebouwd rond de EU-
prioriteiten voor plattelandsontwikkeling.
Op het gebied van het milieu, op het gebied 
van de matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering en op het gebied van 
innovatie wordt voor elke EU-prioriteit 
voor plattelandsontwikkeling beoordeeld 
hoe het best aan de specifieke behoeften 
kan worden voldaan;

De analyse wordt opgebouwd rond de EU-
prioriteiten voor plattelandsontwikkeling
en voor het milieu en zou gebaseerd 
moeten zijn op alle bestaande 
milieuwetgeving en -data. Op het gebied 
van het milieu, de biodiversiteit, het 
beheer van wilde soorten, water en 
bodem, op het gebied van de matiging van 
en aanpassing aan de klimaatverandering 
en op het gebied van innovatie wordt voor 
elke EU-prioriteit voor 
plattelandsontwikkeling beoordeeld hoe het 
best aan de specifieke behoeften kan 
worden voldaan;

Motivering

Zonder een goede SWOT-analyse is het moeilijker om specifieke maatregelen te ontwikkelen. 
Voorts schat de Europese Commissie dat het de EU jaarlijks 50 miljard euro aan kosten op het 
gebied van volksgezondheid en milieu zou kosten als we er niet in slagen de milieuwetgeving op 
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juiste wijze ten uitvoer te leggen. Het in stand houden en stimuleren van landbouw met een hoge 
natuurwaarde is de manier om ook buiten Natura 2000-gebieden de doelstellingen voor 
biodiversiteit te verwezenlijken, en om die reden dient het speciaal te worden genoemd.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) dat voor in het programma opgenomen 
EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling adequate 
combinaties van maatregelen in het 
programma zijn opgenomen die op 
logische wijze voortvloeien uit de onder a) 
bedoelde voorafgaande evaluatie en de 
onder b) bedoelde analyse;

(i) dat voor elke EU-prioriteit adequate 
combinaties van maatregelen in het 
programma zijn opgenomen die op 
logische wijze voortvloeien uit de onder a) 
bedoelde voorafgaande evaluatie en de 
onder b) bedoelde analyse, om milieu- en 
klimaatproblemen van mondiaal belang 
aan te pakken;

Motivering

In de prioriteiten 4 en 5 van de Unie wordt de nadruk gelegd op de noodzaak om de Europese 
landbouwpraktijken in de toekomst op drastische wijze een meer duurzaam karakter te geven. 
Het is daarom cruciaal dat maatregelen in het kader van de richtlijnen inzake landbouw, milieu 
en klimaat, biologische landbouw, Natura 2000, waterbeheer en dierenwelzijn verplichte 
maatregelen zijn onder alle Europese programma's voor plattelandsontwikkeling teneinde de 
ecologische kwaliteit op allesomvattende wijze te bevorderen en concurrentievermogen en 
economische duurzaamheid in en tussen de lidstaten te garanderen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) dat een steekhoudende benadering ten 
opzichte van innovatie, het milieu, met 
inbegrip van de specifieke behoeften van 
de Natura 2000-gebieden, en de matiging 
van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering in het programma is 
geïntegreerd;

(iv) dat een steekhoudende benadering ten 
opzichte van innovatie, het milieu, met 
inbegrip van de specifieke behoeften van 
de Natura 2000-gebieden, landbouw met 
een hoge natuurwaarde, biologische 
landbouw, en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering in 
het programma is geïntegreerd;

Motivering

Zonder een goede SWOT-analyse is het moeilijker om specifieke maatregelen te ontwikkelen. 
Voorts schat de Europese Commissie dat het de EU jaarlijks 50 miljard euro aan kosten op het 
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gebied van volksgezondheid en milieu zou kosten als we er niet in slagen de milieuwetgeving op 
juiste wijze ten uitvoer te leggen. Het in stand houden en stimuleren van landbouw met een hoge 
natuurwaarde is de manier om ook buiten Natura 2000-gebieden de doelstellingen voor 
biodiversiteit te verwezenlijken, en om die reden dient het speciaal te worden genoemd.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) informatie over de complementariteit 
met maatregelen die worden gefinancierd 
op grond van andere instrumenten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, op 
grond van het cohesiebeleid of op grond 
van het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij;

(m) informatie over de complementariteit 
met maatregelen die worden gefinancierd 
op grond van andere instrumenten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, op 
grond van het cohesiebeleid of op grond 
van het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij en toepassing van de in 
titel IV van Verordening (EU) nr. 
[GSK/2012] vermelde 
financieringsinstrumenten;

Motivering

Er wordt verwezen naar titel IV van de GSK-verordening die verschillende soorten 
financieringsinstrumenten vermeldt. Om ervoor te zorgen dat die instrumenten ook aangewend 
kunnen worden voor plattelandsontwikkeling (bv. revolverende fondsen) wordt naar titel IV 
verwezen.

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p bis) De lidstaten zullen moeten trachten 
de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
zullen worden verzocht, via de 
agromilieu- en klimaatmaatregelen en de 
maatregelen inzake biologische landbouw 
en betalingen in het kader van de Natura 
2000-richtlijn en de waterrichtlijn, 
betalingen voor gebieden met natuurlijke 
of andere specifieke beperkingen, 
investeringen ten bate van het 



AD\913131NL.doc 25/79 PE486.102v02-00

NL

herstellingsvermogen en de milieuwaarde 
van ecosystemen in bossen, bosmilieu- en 
klimaatdiensten en bosinstandhouding, 
minimaal 35% van de totale bijdrage uit 
het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor duurzaam 
landbeheer te besteden.

Motivering

In de huidige programmeringsperiode hebben we al een minimale besteding van 25 % voor de 
tweede as, die zou niet alleen moeten worden voortgezet, maar worden verhoogd naar een 
minimale besteding van 35%. Er moet rekening worden gehouden met alle specifieke 
milieumaatregelen (AEC, biologisch, Natura 2000, WKR, bosmilieu, enz.), maar niet-specifieke 
milieumaatregelen (probleemgebieden) moeten niet in aanmerking worden genomen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letters p bis t/m p quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p bis) de minimale omvang van 
bosbedrijven die slechts steun verkrijgen 
indien zij een bosbeheersplan of een 
vergelijkbaar instrument en de 
geselecteerde maatregelen inzake 
biodiversiteit die in het bosbeheersplan 
moeten zijn opgenomen overleggen;
(p ter) de aanwijzing van gebieden en 
landtypen die kunnen worden bebost om 
negatieve effecten voor de biodiversiteit, 
het milieu of habitats in grasland te 
voorkomen;
(p quater) een norm voor goede 
bospraktijken die de referentie vormt voor 
steun van bosmaatregelen in het kader 
van de verordening voor 
plattelandsontwikkeling.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er kan tevens steun worden verleend voor 
korte uitwisselingen op
bedrijfsbeheersniveau korte 
bedrijfsbezoeken.

Er kan tevens steun worden verleend voor 
korte uitwisselingen op landbouw- en 
bosbouwbedrijfsbeheersniveau en korte 
bedrijfsbezoeken.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden te helpen profiteren 
van adviesdiensten om de economische en 
ecologische prestatie alsook de 
klimaatvriendelijkheid en –bestendigheid
van hun bedrijf, onderneming en/of 
investering te verbeteren;

(a) landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden te helpen profiteren 
van adviesdiensten om de economische en 
ecologische prestatie alsook de 
klimaatvriendelijkheid, diervriendelijkheid 
en veerkracht van hun bedrijf, 
onderneming en/of investering te 
verbeteren en landbouwers helpen bij de 
verwerking en afzet van hun 
landbouwproducten;

Motivering

Om te stroken met de nieuwe dierenwelzijnstrategie voor 2012-2015 - die grotere synergieën met 
het GLB tot stand brengt - en ook omdat het deel uitmaakt van duurzame landbouw, dient 
dierenwelzijn dient ten volle in aanmerking te worden genomen in adviesdiensten.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de opleiding van de adviseurs te 
bevorderen.

(c) de opleiding van de adviseurs te 
bevorderen in het bijzonder met het oog op 
de bevordering van geavanceerde 
systemen voor duurzame landbouw zoals 
biologische landbouw.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De autoriteiten of de organisaties die 
worden geselecteerd om advies te 
verstrekken, beschikken over hiertoe 
gekwalificeerd en geregeld opgeleid 
personeel, alsmede over ervaring op het 
gebied van adviesverstrekking, en zijn 
betrouwbaar gebleken op de gebieden 
waarover zij advies verstrekken. De 
begunstigden worden geselecteerd aan de 
hand van een uitnodiging tot het indienen 
van voorstellen. De selectieprocedure is 
objectief en staat open voor zowel 
openbare als particuliere organisaties.

De autoriteiten of de organisaties die 
worden geselecteerd om advies te 
verstrekken, beschikken over hiertoe 
gekwalificeerd en geregeld opgeleid 
personeel, alsmede over ervaring op het 
gebied van adviesverstrekking, en zijn 
betrouwbaar gebleken op de gebieden 
waarover zij advies verstrekken. De 
begunstigden worden geselecteerd aan de 
hand van een uitnodiging tot het indienen 
van voorstellen. De selectieprocedure is 
objectief en staat open voor zowel 
openbare als particuliere organisaties en 
coöperaties.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het aan landbouwers te verstrekken 
advies staat in verband met ten minste één 
EU-prioriteit voor plattelandsontwikkeling 
en heeft betrekking op ten minste één van
de volgende elementen:

4. Het aan landbouwers te verstrekken 
advies staat in verband met ten minste één 
EU-prioriteit voor plattelandsontwikkeling 
en heeft betrekking op de volgende 
elementen:

Motivering

Ten einde de doeltreffendheid van bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw te garanderen, moet 
de toegang tot uitvoerige informatie in alle lidstaten beschikbaar zijn om de overstap naar meer 
duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. Biologische landbouw is zeer geschikt om beter te 
presteren dan wat volgens de milieu- en klimaatvereisten verplicht is, en om duurzame 
landbouwproductie te bevorderen. Een overstap naar biologische landbouw is een enorme 
verplichting en vereist nieuwe kennis van zaken. Om die reden moet biologische landbouw ten 
minste uitdrukkelijk erkend worden onder het BAS.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een of meer uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en/of normen 

(a) uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen en/of normen inzake een 
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inzake een goede landbouw- en 
milieuconditie zoals bedoeld in titel VI, 
hoofdstuk I, van Verordening (EU) nr. 
HV/2012;

goede landbouw- en milieuconditie zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012;

Motivering

Ten einde de doeltreffendheid van bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw te garanderen, moet 
de toegang tot uitvoerige informatie in alle lidstaten beschikbaar zijn om de overstap naar meer 
duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. Biologische landbouw is zeer geschikt om beter te 
presteren dan wat volgens de milieu- en klimaatvereisten verplicht is, en om duurzame 
landbouwproductie te bevorderen. Een overstap naar biologische landbouw is een enorme 
verplichting en vereist nieuwe kennis van zaken. Om die reden moet biologische landbouw ten 
minste uitdrukkelijk erkend worden onder het BAS.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de duurzame ontwikkeling van de
economische activiteit van de kleine 
landbouwbedrijven zoals vastgesteld door 
de lidstaten en ten minste van de 
landbouwbedrijven die deelnemen aan de 
in titel V van Verordening (EU) nr. 
RB/2012 bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers; of

(d) de duurzame ontwikkeling, 
milieuprestaties en economische activiteit 
van ten minste de organische 
landbouwbedrijven waarnaar wordt 
verwezen in Verordening (EG) nr. 
834/2007, en van de kleine 
landbouwbedrijven zoals vastgesteld door 
de lidstaten en ten minste van de 
landbouwbedrijven die deelnemen aan de 
in titel V van Verordening (EU) nr. 
RB/2012 bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers; of

Motivering

Ten einde de doeltreffendheid van bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw te garanderen, moet 
de toegang tot uitvoerige informatie in alle lidstaten beschikbaar zijn om de overstap naar meer 
duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. Biologische landbouw is zeer geschikt om beter te 
presteren dan wat volgens de milieu- en klimaatvereisten verplicht is, en om duurzame 
landbouwproductie te bevorderen. Een overstap naar biologische landbouw is een enorme 
verplichting en vereist nieuwe kennis van zaken. Om die reden moet biologische landbouw ten 
minste uitdrukkelijk erkend worden onder het BAS.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend aan landbouwers die 
toetreden tot:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend aan individuele
landbouwers en producentengroeperingen 
of -organisaties die toetreden tot:

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de specificiteit van het eindproduct in 
het kader van dergelijke regelingen vloeit 
voort uit duidelijke verplichtingen die het 
volgende garanderen:

(i) de specificiteit van het eindproduct in 
het kader van dergelijke regelingen vloeit 
voort uit duidelijke verplichtingen die het 
volgende garanderen:

– specifieke productkenmerken, of – specifieke productkenmerken, of

– specifieke landbouw- of 
productiemethoden, of

– specifieke landbouw- of 
productiemethoden, evenals ecologische 
landbouw of

– een kwaliteit van het eindproduct die uit 
het oogpunt van de gezondheid van mens, 
dier of plant, het dierenwelzijn of 
milieubescherming veel verder gaat dan de 
voor het handelsproduct geldende normen;

– een kwaliteit van het eindproduct die uit 
het oogpunt van de gezondheid van mens, 
dier of plant, het dierenwelzijn of 
milieubescherming veel verder gaat dan de 
voor het handelsproduct geldende normen;
maar ook met betrekking tot het 
duurzame beheer van hulpbronnen, de 
CO2-reductie en de 
gentechnologievrijheid;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter b – punt i – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– korte en lokale 
voedselvoorzieningsketens, of

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een door de lidstaten erkende 
vrijwillige certificeringsregeling voor 
landbouwproducten die voldoet aan de EU-
richtsnoeren betreffende de beste 
praktijken voor de toepassing vrijwillige 
certificeringsregelingen voor 
landbouwproducten en levensmiddelen.

(c) een door de lidstaten erkende 
vrijwillige certificeringsregeling voor 
landbouwproducten die voldoet aan de EU-
richtsnoeren betreffende de beste 
praktijken voor de toepassing vrijwillige 
certificeringsregelingen voor 
landbouwproducten en levensmiddelen met 
uitzondering van regelingen die
uitsluitend de naleving van de wettelijke 
basisvoorschriften certificeren.

Motivering

Overheidsgeld verstrekken om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd, is onaanvaardbaar. 
Subsidies voor plattelandsontwikkeling mogen alleen worden verstrekt voor de productie van 
collectieve goederen die worden geproduceerd met inachtneming van veel strengere 
milieunormen of normen voor dierenwelzijn bijvoorbeeld.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investering in materiële activa Investeringen in materiële activa voor een 
duurzame, gezondheidsbevorderende, 
klimaat- en dierenwelzijnvriendelijke 
productie

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) leiden tot een verbetering van de 
algehele prestatie van het 
landbouwbedrijf;

(a) het landbouwbedrijf ingrijpend 
verbeteren wat betreft duurzaamheid, 
baten voor de volksgezondheid, het 
klimaat en diervriendelijke productie;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) betrekking hebben op infrastructuur 
voor de ontwikkeling en aanpassing van de 
landbouw, inclusief op het gebied van de 
toegankelijkheid van landbouw- en 
bosgrond, landinrichting en verbetering 
van land, energievoorziening en 
waterbeheer; of

(c) betrekking hebben op
milieuvriendelijke infrastructuur voor de 
ontwikkeling en aanpassing van de 
landbouw, inclusief op het gebied van de 
toegankelijkheid van landbouw- en 
bosgrond, landinrichting en verbetering 
van land, energiebesparing en
-voorziening en waterbeheer, in 
overeenstemming met de prioriteiten 4 
en 5; of

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) worden beschouwd als niet-productieve 
investeringen met het oog op de nakoming 
van de agro- en de 
bosmilieuverbintenissen, de staat van 
instandhouding van de biodiversiteit op het 
gebied van soorten en habitats alsook met 
het oog op de vergroting van de 
maatschappelijke belevingswaarde van een 
Natura 2000-gebied of van een ander in het 
programma te omschrijven gebied met een 
hoge natuurwaarde.

(d) worden beschouwd als niet-productieve 
investeringen met het oog op de nakoming 
van de agro- en de 
bosmilieuverbintenissen, de staat van 
instandhouding van de biodiversiteit op het 
gebied van soorten en habitats, 
milieuvriendelijke/biologische landbouw 
en dierenwelzijn, alsook met het oog op de 
vergroting van de maatschappelijke 
belevingswaarde van een Natura 2000-
gebied of van een ander in het programma 
te omschrijven gebied met een hoge 
natuurwaarde, evenals de verbintenissen 
die samenhangen met de 
tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 
2009/147/EG, 92/42/EEG en 2000/60/EG, 
met inbegrip van eerste onderzoeken en 
haalbaarheidsstudies; daarbij horen ook 
investeringen voor bijzondere 
kwaliteitsregelingen ingevolge artikel 17.

(d bis) niet-productieve investeringen zijn 
die nodig zijn om te voldoen aan de 
verplichte voorschriften in verband met 
bovenvermelde richtlijnen.
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) betrekking hebben op het gebruik 
van biologische bestrijdingsmaatregelen 
als een manier om plagen en de gevolgen 
van plagen terug te dringen of te 
beperken, zoals het gebruik van 
natuurlijke vijanden en natuurlijke 
plantenvoeding, in het geval dat deze 
maatregelen op jaarbasis duurder zijn dan 
hun chemische tegenhangers.

Motivering

Fysieke investeringsmaatregelen kunnen zeer schadelijk zijn indien ze niet gecompenseerd 
worden met ecologische waarborgen. Biologische bestrijding is momenteel niet concurrerend 
genoeg vergeleken met gewone bestrijdingsmiddelen. Toch is dit een echte vernieuwende stap 
voorwaarts om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen, terwijl plagen nog steeds 
goed bestreden worden.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt verleend aan landbouwbedrijven. 
Investeringssteun van de herstructurering 
van landbouwbedrijven mag slechts 
worden verleend aan landbouwbedrijven 
van een omvang die niet groter is dan de 
specifieke omvang die de lidstaten in het 
programma moeten vaststellen op basis 
van de SWOT-analyse betreffende de EU-
prioriteit voor plattelandsontwikkeling 
"versterking van het 
concurrentievermogen van alle soorten 
landbouw en verbetering van de 
rendabiliteit van de landbouwbedrijven".

Schrappen
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Landbouwbedrijven met een 
omvang die groter is dan een bepaalde, 
door de lidstaat in het programma vast te 
stellen omvang, krijgen slechts steun voor 
investeringen in landbouwgrond indien zij 
een bosbeheersplan of een vergelijkbaar 
instrument overleggen waarin de 
doelstellingen inzake biodiversiteit zijn 
opgenomen. Deze maatregelen inzake 
biodiversiteit dienen in overeenstemming 
te zijn met duurzaam bosbeheer zoals 
vastgesteld in de ministeriële conferentie 
over de bescherming van de bossen in 
Europa van 1993 (hierna: "duurzaam 
bosbeheer").

Motivering

Specifieke investeringen in landbouwgrond kunnen een zeer nadelig effect hebben op de 
biodiversiteit.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Herstel van door natuurrampen en 

rampzalige gebeurtenissen beschadigd 
agrarisch productiepotentieel en 

invoering van passende preventieve acties
1. Deze maatregel heeft betrekking op:
(a) investeringen in preventieve acties om 
de impact van natuurrampen en 
rampzalige gebeurtenissen die zich 
waarschijnlijk zullen voordoen, te 
reduceren;
(b) investeringen voor het herstel van 
door natuurrampen en rampzalige 
gebeurtenissen beschadigde 
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landbouwgrond en door natuurrampen en 
rampzalige gebeurtenissen beschadigd 
landbouwproductiepotentieel.
2. De steun wordt verleend aan 
landbouwers en groepen van 
landbouwers. Er kan tevens steun worden 
verleend aan openbare entiteiten indien 
een verband tussen de door die entiteiten 
gedane investeringen en het agrarische 
productiepotentieel wordt vastgesteld.
In het kader van lid 1, onder b), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden en dat 
die ramp of de overeenkomstig Richtlijn 
2000/29/EG van de Raad vastgestelde 
maatregelen om een plantenziekte of 
plaag uit te roeien of in te dammen, 
hebben geleid tot vernieling van ten 
minste 30 % van het betrokken agrarische 
productiepotentieel.
4. In het kader van deze maatregel wordt 
geen steun verleend voor inkomensverlies 
ten gevolge van een natuurramp of een 
rampzalige gebeurtenis.
De lidstaten voorkomen overcompensatie 
door erop toe te zien dat de begunstigden 
naast de in het kader van deze maatregel 
verleende steun geen andere steun op 
grond van andere nationale of uniale 
steuninstrumenten of op grond van 
particuliere verzekeringsregelingen 
ontvangen.
5. De in het kader van lid 1, onder a), 
verleende steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden. Dit maximale 
steunpercentage is niet van toepassing op 
collectieve projecten die door meer dan 
één begunstigde worden uitgevoerd.
6. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de kosten die in 
het kader van deze maatregel als 
subsidiabel worden beschouwd.
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Motivering

Deze maatregel beantwoordt niet aan de doelstellingen van het programma en is duidelijk een 
inkomenssteunmaatregel. Daarnaast dienen verzekeringsaangelegenheden te worden behandeld 
door de markt en niet door middel van het geld van de belastingbetaler. Daarom hoort dit eerder 
thuis onder de eerste dan onder de tweede pijler.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder a), bedoelde steun wordt 
slechts verleend wanneer een bedrijfsplan 
wordt overgelegd. Uiterlijk zes maanden 
na de datum van het besluit tot verlening 
van de steun moet de uitvoering van het 
bedrijfsplan van start gaan.

De in lid 1, onder a), bedoelde steun wordt 
slechts verleend wanneer een bedrijfsplan 
wordt overgelegd, met inbegrip van een 
effectbeoordeling voor een betere 
milieuprestatie. Uiterlijk zes maanden na 
de datum van het besluit tot verlening van 
de steun moet de uitvoering van het 
bedrijfsplan van start gaan.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten moeten rekening 
houden met de sociale en 
milieuvoorwaarden van de desbetreffende 
plattelandsgebieden alvorens zij deze 
maatregel invoeren.

Motivering

De kans bestaat dat deze maatregel voor de ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen gebruikt zal worden om veel landbouwbedrijven en landbouwgebieden in 
Europa te herstructureren. Om ervoor te zorgen dat landbouwbedrijven en ondernemingen op 
sociale, ecologische en economische wijze tot ontwikkeling komen op een manier die de 
economische levensvatbaarheid doet toenemen, het milieu ten goede komt en de sociale cohesie 
in plattelandsgemeenten bevordert, moeten de lidstaten de sociale en milieugevolgen van 
herstructurering serieus in overweging nemen.
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Amendement 62

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) investeringen in het opzetten, 
verbeteren en uitbreiden van plaatselijke 
basisdiensten voor de plattelandsbevolking, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, en de 
desbetreffende infrastructuur;

(d) investeringen in het opzetten, 
verbeteren en uitbreiden van plaatselijke 
basisdiensten voor de plattelandsbevolking, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, en de 
desbetreffende infrastructuur, met name 
verzorgings- en preventie-instellingen op 
het gebied van gezondheid;

Motivering

Zoals bedoeld in de "Europa 2020-strategie" kunnen kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen
gecreëerd worden (artsen, apothekers, ziekenverplegers, enz.) en kan zo de arbeidsdeelname 
verhoogd worden. Bovendien garandeert dit voorstel de regionale toegang tot 
gezondheidsinstellingen.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De afgelopen jaren is steeds meer gebleken dat biomassa op grote schaal en op land 
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geproduceerde biobrandstoffen niet-duurzaam kunnen zijn. Om die reden is het belangrijk te 
benadrukken dat niet alle projecten voor hernieuwbare energie op grote schaal voordelig of 
duurzaam zijn.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Bevordering van de biodiversiteit in 

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

De richtlijnen betreffende Natura 2000, gebieden met een hoge natuurwaarde, landbouw en 
waterbeheer vereisten specifieke maatregelen aan de hand waarvan projecten kunnen worden 
opgezet teneinde te voldoen aan de vereisten die de Unie heeft gesteld middels de strategie 
inzake biodiversiteit en de Kaderrichtlijn Water. 

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 66

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bebossing en de aanleg van beboste 
gebieden;

(a) ecologisch duurzame bebossing en de
ecologisch duurzame aanleg van beboste 
gebieden naar gelang van de 
desbetreffende bioklimaatzone;

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de invoering van
boslandbouwsystemen;

(b) de invoering van ecologisch duurzame 
boslandbouw- en landbosbouwsystemen;

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) materieel ter voorkoming van 
bosbranden, voor bosgebieden die als 
middelmatig tot zeer brandgevaarlijk zijn 
aangemerkt; de voor dit doel bedoelde 
steun wordt verleend overeenkomstig 
artikel 25. Om deze steun te kunnen 
genieten, dienen de lidstaten 
medefinanciering voor te behouden die 
specifiek bedoeld is voor materieel ter 
voorkoming van bosbranden in de 
bedoelde gebieden; 

Motivering

Vaak woeden er telkens opnieuw branden in dezelfde bosgebieden omdat er niet voorzien is in 
een preventiestrategie. Het is niet billijk om herhaaldelijk overheidssteun toe te kennen aan 
dezelfde gebieden. Daarom moet er een onderscheid worden gemaakt tussen herstel, het gevolg 
van een brand, en preventie en moet aan preventie voorrang worden gegeven. Preventie dient 
ook de eerste voorwaarde te zijn voor bosinrichting in bosgebieden die als middelmatig tot zeer 
brandgevaarlijk zijn aangemerkt in de lidstaten en voor financieringsovereenkomsten.

Amendement 69

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 70

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE486.102v02-00 40/79 AD\913131NL.doc

NL

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beperkingen op de eigendom van bossen 
zoals bedoeld in de artikelen 36 tot en met 
40, zijn niet van toepassing op de tropische 
en subtropische bossen en op de beboste 
gebieden op de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en in de 
Franse overzeese departementen.

Beperkingen op de eigendom van bossen 
zoals bedoeld in de artikelen 23 tot en met 
27, zijn niet van toepassing op de tropische 
en subtropische bossen en op de beboste 
gebieden op de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en in de 
Franse overzeese departementen.
Beperkingen op de eigendom zoals 
bedoeld in de artikelen 23 tot en met 27 
zijn niet van toepassing op steun omwille 
van milieuredenen zoals de bescherming 
tegen erosie of de uitbreiding van bossen 
die bijdragen aan de aanpassing aan de 
klimaatverandering.

Amendement 72

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van de indiening van een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument in overeenstemming met 
duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld in de 
ministeriële conferentie over de 
bescherming van de bossen in Europa van
1993 (hierna: "duurzaam bosbeheer"). 

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van de indiening van een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument waarin maatregelen inzake 
biodiversiteit zijn opgenomen en in 
overeenstemming met duurzaam bosbeheer 
zoals vastgesteld in de ministeriële 
conferentie over de bescherming van de 
bossen in Europa van 1993 
(hierna:"duurzaam bosbeheer").

Motivering

Deze maatregel is in het verleden te vaak ten uitvoer gelegd zonder dat er rekening werd 
gehouden met het milieu. Om die reden moet dit speciaal genoemd worden om zeker te stellen 
dat het milieu geen schade wordt berokkend. Ten einde de doelen van de EU-strategie inzake 
biodiversiteit te halen, moeten in bosbeheersplannen specifieke maatregelen inzake biodiversiteit 
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worden opgenomen. 

Amendement 73

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

De maatregel: "Investeringen in de ontwikkeling van bosgebieden en de verbetering van de 
levensvatbaarheid van bossen" is in het verleden te vaak ten uitvoer gelegd zonder dat er 
rekening werd gehouden met het milieu, en om die reden moet dit speciaal genoemd worden om 
zeker te stellen dat het milieu geen schade wordt berokkend.

Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Alleen duurzame bosbeheerpraktijken ontvangen steun.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voor de kosten van onderhoudsactiviteiten 
zoals zuivering en dunning.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 77

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Het is belangrijk om elke vorm van de schadelijke aanplant van zowel verkeerde soorten als op 
de verkeerde plaats uit te sluiten.

Amendement 78
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de vaststelling van de in lid 2 bedoelde 
de minimale milieuvereisten. De minimale 
milieuvereisten volgen de typologieën van 
het Europees Milieuagentschap die alle 
verschillende Europese bostypen 
bestrijken.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Invoering van boslandbouwsystemen Invoering van boslandbouw- en 
landbosbouwsystemen

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 81

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



PE486.102v02-00 44/79 AD\913131NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 82

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 83

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letters c en d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Amendement 85

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig artikel 22, lid 1, onder b 
bis) komen bosgebieden die 
overeenkomstig het door de lidstaat 
opgestelde bosbeschermingsplan als 
middelmatig tot zeer brandgevaarlijk 
worden aangemerkt, in aanmerking voor 
steun in verband met de bosbrandpreventie.
De in het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c) voorziene steun wordt slechts verleend 
op voorwaarde dat de volgens artikel 22, 
lid 1, onder b bis) voorziene steun eerder 
is verleend.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden en dat 
die natuurramp of de overeenkomstig 

Schrappen
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Richtlijn 2000/29/EG vastgestelde 
maatregelen om een plantenziekte of 
plaag uit te roeien of in te dammen heeft 
geleid tot de vernieling van ten minste 
30 % van het betrokken 
bosbouwpotentieel. Het betrokken 
percentage wordt bepaald hetzij op basis 
van het gemiddelde bosbouwpotentieel in 
de laatste drie jaar vóór de ramp, hetzij op 
basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste vijf jaar 
vóór de ramp, het hoogste en het laagste 
cijfer niet meegerekend.

Motivering

Lid 3 is verplaatst naar artikel 26.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Motivering

Lid 4 is verplaatst naar artikel 26.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De investeringen hebben betrekking op:

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

Amendement 90

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 91

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Investeringen in ecologisch duurzame
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten.
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Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 

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

normen zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk 
I, van Verordening (EU) nr. HV/2012, 
andere ter zake relevante verplichtingen 
zoals bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld.
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode die in het programma is 
vastgesteld en die is bepaald met een 
maximale flexibiliteit voor wat betreft de 
steunperiode. Wanneer dat nodig is om de 
nagestreefde milieuvoordelen te bereiken 
of te behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode. De lidstaten kunnen in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's ook 
een kortere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, indien is 
aangetoond dat de milieuvoordelen 
daardoor niet in het gedrang komen. De 
lidstaten kunnen een permanente periode 
vaststellen indien de verbintenissen zijn 
opgesteld in de vorm van 
erfdienstbaarheden op het toekomstige 
gebruik van de grond die in een nationaal 
grondboek moet worden geregistreerd.

Motivering

Tal van landbouwers willen in het kader van bepaalde maatregelen geen verbintenissen aangaan 
voor een periode korter dan vijf jaar, met als gevolg een mogelijk verlies van milieuvoordelen. 
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Verbintenissen van één jaar moeten worden toegestaan indien de lidstaat kan aantonen dat de 
milieu- of klimaateffecten niet in het gedrang komen. Dergelijke verbintenissen kunnen handig 
zijn voor bijvoorbeeld: landbouw zonder bestrijdingsmiddelen (besproeiing met 
bestrijdingsmiddelen sorteert meestal alleen hetzelfde jaar effect; het volgende jaar is diezelfde 
besproeiing niet langer effectief voor de bestrijding van plagen).

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In het kader van deze maatregel mag geen 
steun worden verleend voor verbintenissen 
die onder de maatregel biologische 
landbouw vallen. In het kader van deze 
maatregel mag geen steun worden 
verleend aan verbintenissen die voordelig 
zijn voor het klimaat, maar een nadelig 
effect hebben op het milieu.

Motivering

Allereerst is het van belang dat de opneming van klimaatproblemen in de 
agromilieumaatregelen een positief effect heeft. Tweede bestaan er zorgen over het feit dat een 
nieuwe basissituatie de overgang van de oude naar de nieuwe agromilieumaatregelen kan 
verstoren. Om die reden moeten er extra inspanningen worden verricht ten einde zeker te stellen 
dat de introductie in en de gevolgen van de programma's niet afnemen. Ten derde is het ook van 
belang dat er een garantie bestaat dat deze maatregelen voortgezet worden tot het einde van de 
programmeringsperiode.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Er kan steun voor de instandhouding van 
genetische hulpbronnen in de landbouw
worden verleend voor niet onder de leden 
1 tot en met 8 vallende concrete acties.

9. Er kan steun worden verleend voor de 
instandhouding en het duurzame gebruik
van genetische hulpbronnen in de 
landbouw voor niet onder de bepalingen 
van de leden 1 tot en met 8 vallende 
concrete acties.



PE486.102v02-00 52/79 AD\913131NL.doc

NL

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De lidstaten moeten bij het 
ontwikkelen of verbeteren van nieuwe of 
bestaande milieuprogramma's in het 
kader van de volgende 
programmeringsperiode, op basis van de 
voorafgaande evaluatie, voorrang geven 
aan agromilieumaatregelen die op het 
niveau van het landbouwbedrijf en op 
regionaal niveau beter presteren op 
milieugebied, om ervoor te zorgen dat de 
introductie in de programma's 
gehandhaafd blijft en het effect ervan 
verhoogd wordt.

Motivering

Allereerst is het van belang dat de opneming van klimaatproblemen in de 
agromilieumaatregelen een positief effect heeft. Tweede bestaan er zorgen over het feit dat een 
nieuwe basissituatie de overgang van de oude naar de nieuwe agromilieumaatregelen kan 
verstoren. Om die reden moeten er extra inspanningen worden verricht ten einde zeker te stellen 
dat de introductie in en de gevolgen van de programma's niet afnemen. Ten derde is het ook van 
belang dat er een garantie bestaat dat deze maatregelen voortgezet worden tot het einde van de 
programmeringsperiode.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter. De lidstaten vergemakkelijken de 
deelname van landbouwers aan 
milieuprogramma's tot het einde van de 
programmeringsperiode als de 
doelstellingen nog niet verwezenlijkt zijn.

Motivering

Allereerst is het van belang dat de opneming van klimaatproblemen in de 
agromilieumaatregelen een positief effect heeft. Tweede bestaan er zorgen over het feit dat een 
nieuwe basissituatie de overgang van de oude naar de nieuwe agromilieumaatregelen kan 
verstoren. Om die reden moeten er extra inspanningen worden verricht ten einde zeker te stellen 
dat de introductie in en de gevolgen van de programma's niet afnemen. Ten derde is het ook van 
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belang dat er een garantie bestaat dat deze maatregelen voortgezet worden tot het einde van de 
programmeringsperiode.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend, per hectare OCG, aan 
landbouwers of groepen van landbouwers 
die zich op vrijwillige basis verbinden tot 
de omschakeling naar of het behoud van 
biologische landbouwpraktijken en -
methoden zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 834/2007 van de 
Raad.

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend, per hectare OCG, aan 
landbouwers of groepen van landbouwers 
die zich op vrijwillige basis verbinden tot 
de omschakeling naar of het behoud van 
biologische landbouwpraktijken en -
methoden zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 834/2007 van de 
Raad. Opname van deze maatregel in de
plattelandsontwikkelingsprogramma's is 
verplicht.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Indien steun 
wordt verleend voor het behoud van de 
biologische landbouw, kunnen de lidstaten 
in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
voorzien in een jaarlijkse verlenging na 
afloop van de eerste periode.

3. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. De lidstaten 
stellen een mechanisme vast dat 
landbouwers prikkels geeft om deel te 
nemen aan de follow-upmaatregel na 
2020 om het gebruik van deze maatregel 
ook na 2015 in de hand te werken. Indien 
steun wordt verleend voor het behoud van 
de biologische landbouw, kunnen de 
lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
voorzien in een jaarlijkse verlenging na 
afloop van de eerste periode.
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Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zetten in hun 
programma's voor 
plattelandsontwikkeling uiteen hoe deze 
maatregel gecombineerd kan worden met 
andere maatregelen in de verordening, 
met speciale verwijzing naar de artikelen 
17, 18, 28, 29, 31 en 36 voor de 
uitbreiding van biologische landbouw en 
de verwezenlijking van de milieu- en 
plattelandsdoelstellingen op het gebied 
van economische ontwikkeling.

Motivering

In de verordening dient duidelijk uiteen te worden gezet hoe de ontvangers van steun voor 
biologische landbouw de maatregel inzake biologische landbouw kunnen combineren met de in 
de verordening vermelde aanvullende maatregelen. Met het oog hierop dienen de lidstaten ertoe 
verplicht te worden in hun programma voor plattelandsontwikkeling te vermelden hoe 
maatregelen het beste met elkaar gecombineerd kunnen worden om de milieu- en 
plattelandsdoelstellingen op het gebied van economische ontwikkeling de realiseren, waarbij 
rekening wordt gehouden met het Europees actieplan voor biologisch voedsel en biologische
landbouw.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
jaarlijks steun per hectare OCG of per 
hectare bos verleend om de begunstigden 
te vergoeden voor de gemaakte kosten en 
de gederfde inkomsten als gevolg van 
nadelen die in de betrokken gebieden 
worden ondervonden door de uitvoering 
van de Richtlijnen 92/43/EEG, 
2009/147/EG en 2000/60/EG.

1. In het kader van deze maatregel wordt 
jaarlijks steun per hectare OCG of per 
hectare bos verleend om de begunstigden 
te vergoeden voor de gemaakte kosten en 
de gederfde inkomsten als gevolg van 
nadelen die in de betrokken gebieden 
worden ondervonden door de uitvoering 
van de Richtlijnen 92/43/EEG, 
2009/147/EG en 2000/60/EG. Voor 
permanente verbintenissen kan de 
betaling de vorm aannemen van een 
forfaitair bedrag per hectare OCG of per 
hectare bos dat de volledige vergoeding 
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omvat. In dat geval moeten de vereisten 
worden opgesteld in de vorm van 
erfdienstbaarheden op het toekomstige 
gebruik van de grond en geregistreerd in 
een nationaal grondboek. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen kan de 
steun tevens worden verleend op basis van 
andere kosten per eenheid dan hectare, 
bijvoorbeeld per kilometer waterloop.
De steun kan ook roerende en/of 
onroerende niet-productieve investeringen 
bestrijken die nodig zijn om te voldoen 
aan de vereisten in verband met de 
Richtlijnen 2009/147/EG, 92/43/EEG en 
2000/60/EG.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) andere afgebakende 
natuurbeschermingsgebieden met 
specifieke beperkingen op milieugebied 
voor landbouw of bossen, die bijdragen tot 
de uitvoering van artikel 10 van Richtlijn 
92/43/EEG. De oppervlakte van deze
gebieden mag per 
plattelandsontwikkelingsprogramma niet 
groter zijn dan 5 % van de oppervlakte van 
de aangewezen Natura 2000-gebieden die 
onder de territoriale reikwijdte van het 
betrokken programma vallen;

(b) andere afgebakende 
natuurbeschermingsgebieden met 
specifieke beperkingen op milieugebied 
voor landbouw of bossen, die bijdragen tot 
de verbetering van de populaties van 
soorten in bijlage IV van Richtlijn 
92/43/EEG, tot de uitvoering van artikel 10 
van Richtlijn 92/43/EEG en tot alle 
vogelsoorten in overeenstemming met 
artikel 1 van Richtlijn 2009/147/EG. De 
oppervlakte van de gebieden waarnaar in 
dit punt wordt verwezen mag per 
plattelandsontwikkelingsprogramma niet 
groter zijn dan 7% van de oppervlakte van 
de aangewezen Natura 2000-gebieden die 
onder de territoriale reikwijdte van het 
betrokken programma vallen;

Motivering

Het is van belang om deze maatregelen ook te gebruiken voor soorten buiten de Natura 2000-
gebieden, in het bijzonder de soorten die met name in Europa worden bedreigd. Om doelgericht 
actie te kunnen ondernemen, is het van belang om duidelijk te maken welke soorten en habitats 
moeten worden aangewezen. Het is belangrijk dat elke vorm van steun aan gebieden die onder 
deze richtlijnen vallen uitsluitend wordt verleend indien er sprake is van specifieke 
beheersverplichtingen om de veranderingen in landbeheer te vergemakkelijken die nodig zijn om 
de doelstellingen van de richtlijn te verwezenlijken.
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Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) landbouwgebieden die zijn opgenomen 
in stroomgebiedsbeheersplannnen 
overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG.

(c) landbouwgebieden en 
bosbouwgebieden die zijn opgenomen in 
stroomgebiedsbeheersplannnen 
overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG. 7 
bis.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten zien erop toe dat in het 
financieringsplan gescheiden begrotingen 
worden gepresenteerd voor Natura 2000-
landbouwgebieden, Natura 2000-
bosbouwgebieden en betalingen in het 
kader van de waterrichtlijn.

Motivering

Het is belangrijk om te kunnen zien hoe groot de begroting is die in het kader van deze 
maatregel beschikbaar wordt gesteld voor bosbouw- en landbouwgrond. Dit is omwille van de 
transparantie, aangezien dit hiervoor aparte maatregelen waren.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2017 
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar 

Schrappen
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niet langer voor steun in aanmerking 
komen na de nieuwe in artikel 46, lid 3, 
bedoelde afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in 
2014 en een laatste verlaging in 2017, tot 
respectievelijk 80 % en 20 % van de in 
2013 ontvangen betaling.

Amendement 109

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde. 

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale 
bestuurlijke eenheden ("LBE-2"-niveau).

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste
50% van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde of verschillende 
biofysische criteria van het indexsysteem 
dat momenteel op het niveau van de 
lidstaat is vastgesteld. De naleving van 
deze voorwaarde wordt gegarandeerd op
LBE-2-niveau of lager, bijvoorbeeld 
stadsdelen.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de afbakening van de onder dit lid Bij de afbakening van de onder dit lid 
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vallende gebieden passen de lidstaten een 
extra, op objectieve criteria gebaseerde 
selectie toe om gebieden uit te sluiten die 
aantoonbaar met ernstige natuurlijke 
beperkingen zoals bedoeld in de eerste 
alinea zijn geconfronteerd maar die deze 
dankzij investeringen of economische 
bedrijvigheid te boven zijn gekomen.

vallende gebieden, die niet in bijlage II 
zijn opgenomen als gebieden met 
natuurlijke beperkingen volgens het 
klimaatcriterium, passen de lidstaten een 
extra, op objectieve criteria gebaseerde 
selectie toe om gebieden uit te sluiten die 
aantoonbaar met ernstige natuurlijke 
beperkingen zoals bedoeld in de eerste 
alinea zijn geconfronteerd maar die deze 
dankzij investeringen of economische 
bedrijvigheid te boven zijn gekomen.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel worden 
dierenwelzijnsbetalingen toegekend aan 
landbouwers die zich er op vrijwillige basis 
toe verbinden concrete acties uit te voeren 
die bestaan uit een of meer 
dierenwelzijnsverbintenissen.

1. In het kader van deze maatregel worden 
dierenwelzijnsbetalingen toegekend aan 
landbouwers die zich er op vrijwillige basis 
toe verbinden concrete acties uit te voeren 
die bestaan uit een of meer 
dierenwelzijnsverbintenissen en 
aanzienlijk verder gaan dan de wettelijke 
normen.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De op oppervlakte of op kosten per 
eenheid gebaseerde betalingen worden 
jaarlijks toegekend om de landbouwers 
geheel of gedeeltelijk te vergoeden voor de 
extra kosten en de gederfde inkomsten die 
voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. In voorkomend geval
kunnen de betalingen ook worden gebruikt 
ter dekking van transactiekosten ter waarde 
van maximaal 20 % van de premie die voor 
de dierenwelzijnsverbintenissen wordt 
betaald.

3. De op oppervlakte of op kosten per 
eenheid gebaseerde betalingen worden 
jaarlijks toegekend om de landbouwers 
geheel of gedeeltelijk te vergoeden voor de 
extra kosten en de gederfde inkomsten die 
voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. In voorkomend geval
zouden de betalingen ook kunnen worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de 
dierenwelzijnsverbintenissen wordt 
betaald. Om te bepalen of voornemens 
verder gaan dan wettelijke normen, en 
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voor de vaststelling van de ondersteuning 
van de landbouwers dienen 
resultaatgerichte 
dierenwelzijnsindicatoren gebruikt te 
worden.

Motivering

Ook de "strategie van de Europese Unie inzake de bescherming en het welzijn van dieren 2012-
2015" heeft het over het "gebruik van wetenschappelijk gefundeerde dierenwelzijnsindicatoren 
als mogelijk instrument ter vergemakkelijking van het gerechtelijke kader en om flexibiliteit 
mogelijk te maken, om het concurrentievermogen van de dierenproducenten te verbeteren."

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
per hectare bos steun verleend aan 
individuele of in een vereniging 
georganiseerde bosbezitters en gemeenten 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer 
bosmilieuverbintenissen. Er kan tevens 
steun worden verleend aan organisaties die 
bossen die in overheidsbezit zijn, beheren, 
op voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de 
overheidsbegroting.

1. In het kader van deze maatregel wordt 
per hectare bos steun verleend aan 
individuele of in een vereniging 
georganiseerde bosbezitters en gemeenten 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer 
bosmilieuverbintenissen. Er kan tevens 
steun worden verleend aan organisaties die 
bossen die in overheidsbezit zijn, beheren.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingen worden slechts toegekend 
voor verbintenissen die verder gaan dan de 
ter zake relevante dwingende voorschriften 
die zijn vastgesteld in de nationale 
bosbouwwetgeving of in andere ter zake 
relevante nationale wetgeving. Al deze 
voorschriften worden in het programma 
omschreven.

2. De betalingen worden slechts toegekend 
voor verbintenissen die significant verder 
gaan dan de ter zake relevante dwingende 
voorschriften die zijn vastgesteld in de 
nationale bosbouwwetgeving of in andere 
ter zake relevante nationale wetgeving. Al 
deze voorschriften worden in het 
programma omschreven.
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Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) informatie- en 
bevorderingsactiviteiten over de 
ontwikkeling van producten in het kader 
van kwaliteitsprogramma's middels 
landbouwmethoden als biologische 
landbouw en landbouw met een hoge 
natuurwaarde;

Motivering

De huidige verordening staat lidstaten toe activiteiten op het gebied van voorlichting en 
afzetbevordering te ondersteunen van producentengroeperingen van kwaliteitsregelingen zoals 
de markt van biologisch voedsel. De opneming van deze ondersteuning in het kader van de 
nieuwe verordening zal gezamenlijke EU-financiering mogelijk maken voor activiteiten voor 
marktontwikkeling die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de biologische markt. Van de 
"ondersteuning in de biologische voedselketen" kan een prikkel uitgaan die leidt tot een 
verhoging van de hoeveelheid biologisch voedsel in schoolkantines en bejaardentehuizen.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) ondersteuning in de hele 
biologische voedselketen;

Motivering

De huidige verordening staat lidstaten toe activiteiten op het gebied van voorlichting en 
afzetbevordering te ondersteunen van producentengroeperingen van kwaliteitsregelingen zoals 
de markt van biologisch voedsel. De opneming van deze ondersteuning in het kader van de 
nieuwe verordening zal gezamenlijke EU-financiering mogelijk maken voor activiteiten voor 
marktontwikkeling die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de biologische markt. Van de 
"ondersteuning in de biologische voedselketen" kan een prikkel uitgaan die leidt tot een 
verhoging van de hoeveelheid biologisch voedsel in schoolkantines en bejaardentehuizen.

Amendement 118
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) samenwerking tussen actoren in de 
voorzieningsketen ter bevordering van 
dierenwelzijnvriendelijke 
productiesystemen.

Motivering

De samenwerkingsmaatregel is een goed instrument om dierenwelzijn in de voedselketen te 
integreren door de verschillende actoren erbij te betrekken en aldus bij te dragen tot de 
ontwikkeling van duurzame veehouderij.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze maatregel heeft betrekking op: Schrappen 
(a) rechtstreeks aan de landbouwers 
betaalde bijdragen in premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren tegen economische verliezen 
als gevolg van ongunstige 
weersomstandigheden en van dier- of 
plantenziekten of plagen;
(b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of 
milieuongevallen;
(c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen 
ernstig is gedaald, worden vergoed.
2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
geaccrediteerd systeem dat de aangesloten 
landbouwers in de gelegenheid stelt zich 
te verzekeren en compensatiebetalingen te 
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doen aan aangesloten landbouwers die als 
gevolg van de uitbraak van een dier- of 
plantenziekte of een milieuongeval 
economische verliezen of hebben geleden 
of wier inkomen ernstig is gedaald.
3. De lidstaten voorkomen 
overcompensatie door erop toe te zien dat 
de begunstigden naast de in het kader van 
deze maatregel verleende steun geen 
andere steun op grond van andere 
nationale of uniale steuninstrumenten of 
op grond van particuliere 
verzekeringsregelingen ontvangen. Bij de 
raming van het inkomensniveau van 
landbouwers wordt ook rekening 
gehouden met in het kader van het 
Europees Fonds voor de aanpassing aan 
de mondialisering (hierna "EFM") 
ontvangen rechtstreekse inkomenssteun.
4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de minimale en de maximale looptijd 
van in artikel 39, lid 3, onder b), en in 
artikel 40, lid 4, bedoelde commerciële 
leningen aan onderlinge fondsen.

Motivering

Er hoeft geen extra inkomenssteun tegen risico's in de tweede pijler te worden opgenomen, 
aangezien pijler 1 reeds voorziet in een basisinkomenssteun. De tweede pijler is bedoeld om 
landbouwers en grondbeheerders in plattelandsgebieden in de richting te duwen van een beter 
en veerkrachtiger agro-ecologisch systeem. Als maatregelen voor risicobeheersing nodig 
bevonden worden, zouden ze in de eerste pijler moeten worden opgenomen, samen met de 
algemene systemen voor inkomenssteun.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 

Schrappen
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vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste 
en de laagste productie niet meegerekend.
2. De bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat moet officieel erkennen 
dat ongunstige weersomstandigheden 
hebben geheerst of dat een dier- of 
plantenziekte of een plaag is uitgebroken. 
De lidstaten stellen in voorkomend geval 
vooraf criteria vast op grond waarvan 
formele erkenning wordt geacht te zijn 
verleend.
3. De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de totale 
kosten van de vervanging van de in lid 37, 
lid 1, onder a), bedoelde verliezen en zijn 
niet gekoppeld aan eisen inzake wat of 
hoeveel in de toekomst moet worden 
geproduceerd. De lidstaten kunnen het 
bedrag van de voor steun in aanmerking 
komende premie koppelen aan een 
adequaat maximum.
4. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.

Motivering

De tweede pijler is bedoeld om landbouwers en grondbeheerders in plattelandsgebieden in de 
richting te duwen van beter en veerkrachtiger agro-ecologisch systemen. Maatregelen voor 
risicobeheersing zouden de financiering van plattelandsontwikkeling verder doen afnemen, die 
essentieel is voor investeringen in duurzame praktijken.

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om voor steun in aanmerking te 
komen, moet het onderlinge fonds:

Schrappen
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(a) door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
zijn geaccrediteerd;
(b) betalingen aan en afboekingen van het 
betrokken fonds transparant behandelen;
(c) beschikken over duidelijke 
voorschriften inzake de toewijzing van 
verantwoordelijkheid voor schulden.
2. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast voor de oprichting en het beheer van 
de onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers 
in crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.
3. De in artikel 37, lid 1, onder b), 
bedoelde financiële bijdragen hebben 
slechts betrekking op:
(a) de administratieve kosten van de 
oprichting van onderlinge fondsen, met 
dien verstande dat zij over maximaal drie 
jaar worden gespreid en geleidelijk 
worden verlaagd;
(b) de bedragen die de onderlinge fondsen 
in de vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking 
hebben op rente voor commerciële 
leningen die het onderlinge fonds heeft 
afgesloten om de vergoeding voor 
landbouwers die zich in een crisissituatie 
bevinden, te betalen. Initieel kapitaal 
wordt niet gefinancierd met openbare 
middelen.
4. Wat dierziekten betreft, wordt alleen 
financiële compensatie op grond van 
artikel 37, lid 1, onder b), toegekend voor 
de ziekten die zijn vermeld in de lijst van 
dierziekten die is opgesteld door de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid 
(OIE) en/of in de lijst van dierziekten die 
is opgenomen in de bijlage bij 
Beschikking 90/424/EEG.
5. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
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niet overschrijden.
De lidstaten kunnen de voor steun in 
aanmerking komende kosten beperken 
aan de hand van:
(a) maxima per fonds;
(b) adequate maxima per eenheid.

Motivering

De tweede pijler is bedoeld om landbouwers en grondbeheerders in plattelandsgebieden in de 
richting te duwen van beter en veerkrachtiger agro-ecologisch systemen. Maatregelen voor 
risicobeheersing zouden de financiering van plattelandsontwikkeling verder doen afnemen, die 
essentieel is voor investeringen in duurzame praktijken.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer 
is gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van 
de laatste vijf jaren, het hoogste en het 
laagste inkomen niet meegerekend. Voor 
de toepassing van artikel 37, lid 1, onder 
c), wordt onder inkomen verstaan de som 
van de inkomsten die de landbouwer van 
de markt ontvangt, inclusief 
overheidssteun en exclusief de kosten van 
de productiemiddelen. Niet meer dan 
70 % van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

Schrappen

2. Om voor steun in aanmerking te 
komen, moet het onderlinge fonds:
(a) door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
zijn geaccrediteerd;
(b) betalingen aan en afboekingen van het 
betrokken fonds transparant behandelen;
(c) beschikken over duidelijke 
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voorschriften inzake de toewijzing van 
verantwoordelijkheid voor schulden.
3. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast voor de oprichting en het beheer van 
de onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers 
in crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.
4. De in artikel 37, lid 1, onder c), 
bedoelde financiële bijdragen mogen 
slechts betrekking hebben op de bedragen 
die de onderlinge fondsen als vergoeding 
aan landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking 
hebben op rente voor commerciële 
leningen die het onderlinge fonds heeft 
afgesloten om de vergoeding voor 
landbouwers die zich in een crisissituatie 
bevinden, te betalen. Initieel kapitaal 
wordt niet gefinancierd met openbare 
middelen.

Motivering

De tweede pijler is bedoeld om landbouwers en grondbeheerders in plattelandsgebieden in de 
richting te duwen van beter en veerkrachtiger agro-ecologisch systemen. Maatregelen voor 
risicobeheersing zouden de financiering van plattelandsontwikkeling verder doen afnemen, die 
essentieel is voor investeringen in duurzame praktijken. In plaats daarvan zouden 
marktmaatregelen in het kader van de eerste pijler moeten worden ontwikkeld om 
marktstabilisatie en eerlijke prijzen voor landbouwers en producenten mogelijk te maken.

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de nodige studies en dynamisering 
van het gebied door reeds opgerichte 
plaatselijke groepen met het oog op de 
kandidaatstelling van nieuwe gebieden 
voor LEADER.
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Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Ondersteuning van acties voor 
alternatieven voor de menselijke voeding, 
van opleidings- en participatie-
offensieven ter bevordering van de 
gezondheid, van 
voedselsoevereiniteitsactiviteiten en van 
acties op gebied van 
levensmiddelenkwaliteit en dierenwelzijn.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking te 
komen, moeten de concrete 
investeringsacties worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 
in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 
hebben voor het milieu.

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking te 
komen, moeten de concrete 
investeringsacties worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 
in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 
hebben voor het milieu. Er worden 
uitsluitend investeringen ondersteund die 
een aanmerkelijke bijdrage leveren voor 
de bescherming van het milieu, het 
klimaat en het dierenwelzijn en die 
aanzienlijk verder gaan dan de wettelijke 
normen.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) uitgaven voor de bouw, verwerving, 
inclusief leasing, of verbetering van 
onroerende goederen;

(a) uitgaven voor de bouw, verwerving, 
inclusief leasing, of verbetering van 
onroerende goederen, waarbij voorrang 
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wordt gegeven aan energiebesparende en 
klimaatvriendelijke uitrusting;

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uitgaven voor de koop of huurkoop van 
nieuwe machines en installaties, met 
inbegrip van computerprogrammatuur, tot 
maximaal de marktwaarde van de activa;

(b) uitgaven voor de koop of huurkoop van 
nieuwe machines en installaties, met 
inbegrip van computerprogrammatuur, tot 
maximaal de marktwaarde van de activa, 
waarbij voorrang wordt gegeven aan 
energiebesparende en klimaatvriendelijke 
installaties;

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van het 
vorige waterverbruik met ten minste 25 %, 
als subsidiabel beschouwd. Bij wijze van 
afwijking kunnen investeringen in nieuwe 
irrigatie-installaties in de lidstaten die met 
ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van het 
vorige waterverbruik met ten minste 25% 
of die leiden tot hergebruik van het water 
als subsidiabel beschouwd. Bij wijze van 
afwijking kunnen investeringen in nieuwe 
irrigatie-installaties in de lidstaten die met 
ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EIP-netwerk wordt overeenkomstig 
artikel 51, lid 1, ingevoerd ter 
ondersteuning van het in artikel 61 

1. Er wordt overeenkomstig artikel 51, lid 
1, een EIP-netwerk opgericht ter 
ondersteuning van het in artikel 61 
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bedoelde EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw. Het maakt 
de vorming van een netwerk van 
operationele groepen, adviesdiensten en 
onderzoekers mogelijk.

bedoelde EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw. Het maakt 
de vorming van een netwerk van 
operationele groepen, adviesdiensten, 
ngo's, commerciële organisaties en 
onderzoekers mogelijk.

Motivering

Om dit Europees Innovatiepartnerschap tot een succes te kunnen maken, is het van essentieel 
belang dat non-gouvernementele organisaties gelijke toegang tot en inbreng in het netwerk 
hebben. Daarom is er geen enkele reden ze niet duidelijk in de tekst te noemen.

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het grote publiek en potentiële 
begunstigden voor te lichten over het 
plattelandsontwikkelingsbeleid;

(c) het grote publiek en potentiële 
begunstigden voor te lichten over het 
plattelandsontwikkelingsbeleid en 
financieringsmogelijkheden;

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bevordert een hulpbronnenefficiënte, 
productieve, emissiearme en
klimaatvriendelijke en -bestendige
landbouwsector, die harmonieus gebruik 
maakt van de essentiële natuurlijke 
hulpbronnen waarvan de landbouw 
afhankelijk is;

(a) bevordert een hulpbronnenefficiënte en 
energiebesparende, productieve, 
emissiearme, dierenwelzijnvriendelijke,
klimaatvriendelijke en -bestendige
landbouw- en bosbouwsector, die 
harmonieus gebruik maakt van de 
essentiële natuurlijke hulpbronnen waarvan 
de landbouw afhankelijk is;

Motivering

Het is van essentieel belang dat het innovatiepartnerschap wordt aangewend om het 
dierenwelzijn te verbeteren als onderdeel van duurzame landbouw in overeenstemming met de 
duurzameontwikkelingsstrategie.

Amendement 132
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Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) verbetert processen ter behoud van het 
milieu en ter aanpassing aan en matiging 
van de klimaatverandering;

(c) is gericht op het verbeteren van
processen ter behoud van het milieu, ter 
bevordering van agro-ecologische 
productiesystemen en landbouwpraktijken 
met een lage behoefte aan 
productiemiddelen van buiten en ter 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering, en beschermt het 
dierenwelzijn;

Motivering

Artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de Unie bij 
het formuleren en uitvoeren van het landbouwbeleid ten volle rekening houdt met het 
dierenwelzijn; de EU moet ervoor zorgen dat activiteiten in het kader van het 
innovatiepartnerschap geen negatieve effecten hebben voor het welzijn van de producerende 
dieren maar dit integendeel bevorderen.

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) slaat bruggen tussen kennis en 
technologie met betrekking tot het meest 
geavanceerde onderzoek enerzijds en 
landbouwers, bedrijven en adviesdiensten 
anderzijds.

(d) slaat bruggen tussen kennis en 
technologie met betrekking tot het meest 
geavanceerde onderzoek enerzijds en 
landbouwers, bosbeheerders, imkers,
bedrijven en adviesdiensten anderzijds.

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De operationele groepen van het EIP 
maken deel uit van het EIP voor de 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw. Zij worden opgericht door 
belanghebbende actoren zoals 
landbouwers, onderzoekers, adviseurs en 
bedrijven die betrokken zijn bij de 

1. De operationele groepen van het EIP 
maken deel uit van het EIP voor de 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw en de bosbouw. Zij worden 
opgericht door belanghebbende actoren 
zoals landbouwers, onderzoekers, 
adviseurs en bedrijven die betrokken zijn 
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landbouw- en voedingssector. bij de landbouw- en voedingssector.

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Ten minste 5 % van de totale ELFPO-
bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma wordt 
voorbehouden voor LEADER.

5. Ten minste 10% van de totale ELFPO-
bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma wordt 
voorbehouden voor LEADER.

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Ten minste 35% van de totale 
ELFPO-bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
wordt toegekend aan de matiging van en 
de aanpassing aan de klimaatverandering 
en aan duurzaam landbeheer, via de 
agromilieu- en klimaatmaatregelen en de 
maatregelen inzake biologische landbouw 
en betalingen in het kader van de Natura 
2000-richtlijn en de waterrichtlijn, 
betalingen voor gebieden met natuurlijke 
of andere specifieke beperkingen, 
investeringen ten bate van het 
herstellingsvermogen en de milieuwaarde 
van ecosystemen in bossen, bosmilieu- en 
klimaatdiensten en bosinstandhouding. 
Daarnaast zullen de lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 op dit 
gebied zijn gemaakt op hetzelfde niveau te 
houden.

Motivering

In de huidige programmeringsperiode hebben we al een minimale besteding van 25 % voor de 
tweede as, dit zou moeten worden verhoogd naar een minimale besteding van 35 %. Er moet 
rekening worden gehouden met alle specifieke milieumaatregelen (AEC, biologisch, Natura 
2000, WKR, bosmilieu, enz.).
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Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomstig artikel 7, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012 aan het 
ELFPO overgedragen middelen worden 
voorbehouden voor concrete acties die een 
significante bijdrage leveren aan innovatie 
met betrekking tot de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw, met 
inbegrip van de matiging van of de 
aanpassing aan de klimaatverandering.

De overeenkomstig artikel 7, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012 aan het 
ELFPO overgedragen middelen worden 
voorbehouden voor concrete acties die een 
significante bijdrage leveren aan innovatie 
met betrekking tot de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw, met 
inbegrip van de matiging van en/of de 
aanpassing aan de klimaatverandering.
Innovatiemaatregelen moeten ook 
bijdragen aan verbetering van de 
milieuduurzaamheid van landbouw en de 
voedselketen en mogen in geen geval een 
belemmering vormen voor de 
milieudoelstellingen van het GLB voor de 
realisatie van de milieuresultaten van 
andere maatregelen.

Motivering

De ervaring leert ons dat we zeer voorzichtig moeten zijn met innovatiemaatregelen zonder 
ecologische waarborgen.

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit en het 
monitoringcomité verrichten de monitoring 
van elk programma voor 
plattelandsontwikkeling met behulp van 
financiële, output- en doelindicatoren.

2. De beheersautoriteit en het 
monitoringcomité verrichten de monitoring 
van elk programma voor 
plattelandsontwikkeling met behulp van 
financiële, output-, impact- en 
doelindicatoren.

Motivering

Impactindicatoren zijn nodig om te meten in hoeverre de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
effect hebben gehad.
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Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – regel "Artikel 18, lid 3" – kolom 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landbouwsector Landbouwsector
Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de minder ontwikkelde 
gebieden

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de minder ontwikkelde 
gebieden

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de ultraperifere gebieden

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de ultraperifere gebieden

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in andere regio's

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in andere regio's

Op voorwaarde dat de som van de 
steunpercentages niet meer dan 90 % 
bedraagt mogen de bovenstaande 
percentages met 20 % worden verhoogd 
voor:

Op voorwaarde dat de som van de 
steunpercentages niet meer dan 90 % 
bedraagt mogen de bovenstaande 
percentages met 20 % worden verhoogd 
voor:

– De vestiging van jonge landbouwers – De vestiging van jonge landbouwers
– Collectieve investeringen en 
geïntegreerde projecten

– Collectieve investeringen en 
geïntegreerde projecten

– Gebieden met natuurlijke beperkingen als 
bedoeld in artikel 33.

– Gebieden met natuurlijke beperkingen als 
bedoeld in artikel 33.

– In het kader van het EIP gesteunde 
concrete acties

– In het kader van het EIP gesteunde 
concrete acties

– Biologische landbouwers
– Maatregelen om de Natura 2000- en de 
waterrichtlijnen uit te voeren
– Agromilieuprogramma's

De verwerking en de afzet van bijlage I-
producten

De verwerking en de afzet van bijlage I-
producten

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de minder ontwikkelde 
gebieden

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de minder ontwikkelde 
gebieden

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de ultraperifere gebieden

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de ultraperifere gebieden

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de kleinere eilanden in de 

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de kleinere eilanden in de 
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Egeïsche Zee Egeïsche Zee

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in andere regio's

Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in andere regio's

Op voorwaarde dat de som van de 
steunpercentages niet meer dan 90 % 
bedraagt mogen de bovenstaande 
percentages met 20 % worden verhoogd 
voor in het kader van het EIP gesteunde 
concrete acties

Op voorwaarde dat de som van de 
steunpercentages niet meer dan 90 % 
bedraagt mogen de bovenstaande 
percentages met 20 % worden verhoogd 
voor in het kader van het EIP gesteunde 
concrete acties

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – regel "Artikel 31, lid 7"

Door de Commissie voorgestelde tekst
31(7) Betalingen in het kader 

van de Natura 2000-
richtlijn en de 
waterrichtlijn

500(*) Maximum per ha per jaar 
in de eerste periode van 
ten hoogste vijf jaar

200(*) Maximum per ha per jaar
50 Minimum per ha per jaar 

voor betalingen in het 
kader van de waterrichtlijn

Amendement
31(7) Betalingen in het kader 

van de Natura 2000-
richtlijn en de 
waterrichtlijn

500(*) Maximum per ha per jaar

50 Minimum per ha per jaar 
voor betalingen in het 
kader van de waterrichtlijn

Motivering

Er is geen enkele reden waarom deze maatregel een lager of een tijdsgebonden bedrag zou 
moeten krijgen. Als er maatregelen getroffen moeten worden, moeten deze berekend worden op 
basis van gederfde inkomsten/gemaakte kosten en vervolgens op een redelijk niveau vastgesteld 
worden. Er is geen bewijs voor deze discriminatie.



AD\913131NL.doc 75/79 PE486.102v02-00

NL

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – regel "Artikel 32, lid 3"

Door de Commissie voorgestelde tekst
32(3) Betalingen voor 

gebieden met natuurlijke 
of andere specifieke 
beperkingen

25 Minimum per ha per jaar

250(*) Maximum per ha per jaar

300(*) Maximum per ha per jaar in 
berggebieden zoals 
gedefinieerd in artikel 46, 
lid 2

Amendement
32(3) Betalingen voor 

gebieden met natuurlijke 
of andere specifieke 
beperkingen

25 Minimum per ha per jaar

250(*) Maximum per ha per jaar 
350(*) Maximum per ha per jaar in 

berggebieden1

1 Dit maximumtarief kan 
bij een afzonderlijk bedrijf 
hoger zijn, wanneer bij het 
gemiddelde van het totale 
gebied dit tarief niet 
overschreden wordt.

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – subcategorieën 5 en 6 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Milieuproblemen aanpakken:
Acties inzake kennisoverdracht en 
voorlichting
Bedrijfsadviesdiensten, 
bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten
Maatregelen voor agromilieu- en 
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klimaatsteun
Biologische landbouw
Betalingen in het kader van de Natura 
2000-richtlijn en de waterrichtlijn
Samenwerking
Investering in materiële activa
Behoud van Landbouwsystemen met een 
hoge natuurwaarde:
Acties inzake kennisoverdracht en 
voorlichting
Bedrijfsadviesdiensten, 
bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten
Kwaliteitsregelingen voor 
landbouwproducten en levensmiddelen
Maatregelen voor agromilieu- en 
klimaatsteun
Biologische landbouw
Betalingen in het kader van de 
Natura 2000-richtlijn en de waterrichtlijn
Bevordering van de biodiversiteit in 
plattelandsgebieden
Samenwerking
Investering in materiële activa

Motivering

De volgende maatregelen moeten uitdrukkelijk worden benadrukt als de belangrijkste 
voorwaarden voor een subprogramma voor landbouwsystemen met een hoge natuurwaarde in 
het kader van de plattelandsontwikkelingsprogramma's ten einde landbouwers de steun en 
middelen te bieden die zij nodig hebben voor het behouden en verbeteren van een aantal van 
onze kostbaarste landbouwsystemen in Europa. 

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Bijalge IV – deel 1 – tabel – kolom 1 – regel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

PO-prioriteit 3: bevorderen van de 
organisatie van de voedselketen en van het 
risicobeheer in de landbouw

PO-prioriteit 3: bevorderen van de 
organisatie van de voedselketen in de 
landbouw
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Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Maatregel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen die van bijzonder belang zijn 
voor het bevorderen van de organisatie 
van de voedselketen en risicobeheer in de 
landbouw

Schrappen

Artikel 19 Herstel van door een 
natuurramp en rampzalige gebeurtenissen 
beschadigd agrarisch productiepotentieel 
en passende preventieve acties
Artikel 25 Preventie en herstel van schade 
aan bossen door bosbranden en 
natuurrampen en rampzalige 
gebeurtenissen
Artikel 28 Oprichting van 
producentengroeperingen
Artikel 34 Dierenwelzijn
Artikel 37 Risicobeheer
Artikel 38 Oogst-, dier- en 
plantverzekering
Artikel 39 Onderlinge fondsen voor dier-
en plantenziekten en milieuongevallen
Artikel 40 Instrument voor 
inkomensstabilisatie

Motivering

De tweede pijler is bedoeld om landbouwers en grondbeheerders in plattelandsgebieden in de 
richting te duwen van beter en veerkrachtiger agro-ecologisch systemen. Maatregelen voor 
risicobeheersing zouden de financiering van plattelandsontwikkeling verder doen afnemen, die 
essentieel is voor investeringen in duurzame praktijken.

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Kwaliteitsregelingen voor 
landbouwproducten en levensmiddelen

Artikel 17 Kwaliteitsregelingen voor 
landbouwproducten en levensmiddelen
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Artikel 32-33 Betalingen voor gebieden 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen

Artikel 32-33 Betalingen voor gebieden 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen

Artikel 34 Dierenwelzijn

Motivering

Landbouwers die in hun productie rekening houden met goed dierenwelzijn beantwoorden aan 
de vraag van de markt en kunnen een meerprijs ontvangen voor hun producten, waardoor hun 
concurrentiekracht verbetert. Ze moeten steun krijgen om over te schakelen naar deze 
productiesystemen.
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