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Amendement 45
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden, van de criteria waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen, en van de criteria aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of grassen en 
andere kruidachtige voedergewassen in 
blijvend grasland overheersen.

(9) De vastgestelde voorschriften moeten 
ervoor zorgen dat de subsidiabiliteit van 
grond de unieke omstandigheden van de 
afzonderlijke lidstaten weergeeft, zowel op 
het gebied van teelt en gebruik voor 
landbouwdoeleinden als de fysieke 
kenmerken van het traditionele grasland, 
om te voorkomen dat de grond wordt 
verlaten en om biodiversiteit en 
landschapselementen te behouden.  
Om rekening te houden met specifieke
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden, van de criteria waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen, en van de criteria aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of grassen en 
andere kruidachtige voedergewassen in 
blijvend grasland overheersen.

Or. en
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Amendement 46
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden, van de criteria waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen, en van de criteria aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of grassen en 
andere kruidachtige voedergewassen in 
blijvend grasland overheersen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en

Amendement 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid krijgen de betreffende 
betaling van de eerste naar de tweede 
pijler over te dragen. Het maximaal 
overdraagbare bedrag moet door de 
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Commissie worden vastgesteld, na 
raadpleging van de lidstaten, uiterlijk aan 
het begin van 2014.

Or. lt

Amendement 48
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. De lidstaten die zelfs na 
aanpassing minder dan 80 % van het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen, moeten hun betalingsniveau 
echter verhogen tot 80 %. Deze 
convergentie moet naar evenredigheid 
worden gefinancierd door alle lidstaten die 
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uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

meer dan het EU-gemiddelde aan 
rechtstreekse betalingen ontvangen. Voorts 
moeten alle betalingsrechten die in 2019 in 
een lidstaat of in een regio zijn geactiveerd, 
een uniforme waarde per eenheid hebben, 
zulks nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. en

Amendement 49
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 

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

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

Or. fi
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Amendement 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 

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

richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende" 
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Or. en

Amendement 51
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 

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

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

Or. de

Amendement 52
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een overeengekomen
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw. Deze acties 
kunnen "vergroenende" maatregelen 
omvatten, zoals de selectie van gewassen 
die geschikt zijn als voer voor in het wild 
levende dieren, vogels en insecten, 
geplande biodiversiteitscorridors, 
maatregelen voor matiging van de 
klimaatverandering en algemene 
milieuzorg. Deze maatregelen moeten 
evenredig zijn en in overeenstemming met 
het lokale klimaat en de lokale bodem- en 
wateromstandigheden.
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component zonder dat zij daarvoor nog 
aan verdere verplichtingen hoeven te 
voldoen, aangezien de milieuvoordelen 
van biologische landbouw al algemeen 
worden onderkend. Niet-naleving van de 
"vergroenende" component moet leiden 
tot sancties op basis van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV].

Or. en

Amendement 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 

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

gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende" 
component moet invloed hebben op het 
aantal toegekende rechtstreekse 
betalingen.

Or. en

Amendement 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Aangezien de milieusituatie niet 
voor alle lidstaten gelijk is, kunnen 
"vergroenende" doelstellingen mogelijk 
beter op nationaal of regionaal niveau 
worden verwezenlijkt. De lidstaten moeten 
derhalve meer flexibiliteit krijgen bij het 
toepassen van de "vergroenende" 
component van rechtstreekse betalingen.
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Or. en

Amendement 55
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om ervoor te zorgen dat de 
verplichtingen in het kader van de 
gewasdiversificatiemaatregel op een 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
worden toegepast en tot een betere 
bescherming van het milieu leiden, moet 
de Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van de definitie van "gewas" 
en inzake de toepassing van de maatregel.

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers de als blijvend grasland 
gebruikte grond als zodanig in stand 
houden, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake de toepassing van de 
maatregel.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 57
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om ervoor te zorgen dat de maatregel 
inzake ecologische aandachtsgebieden op 
een efficiënte en coherente wijze ten 
uitvoer wordt gelegd en tegelijk rekening 
wordt gehouden met de specifieke situatie 
in de diverse lidstaten, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
nadere definiëring van de soorten 
ecologische aandachtsgebieden die in het 
kader van deze maatregel worden 
genoemd, en tot aanvulling en definiëring 
van andere soorten ecologische 
aandachtsgebieden die mogen worden 
meegeteld voor de inachtneming van het 
in deze maatregel genoemde percentage.

Schrappen

Or. en

Amendement 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De "vergroenende" component 
van rechtstreekse betalingen moet worden 
gezien als stimulans en niet last. 
Landbouwers moeten derhalve geen 
aanvullende administratieve voorschriften 
opgelegd krijgen. Daarnaast moeten 
arealen waarop de randvoorwaarden 
reeds van toepassing zijn, geen 
aanvullende voorschriften of beperkingen 
opgelegd krijgen.
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Or. en

Amendement 59
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken. 
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. Er moet 
worden voorzien in gekoppelde steun voor 
milieuvriendelijke gewassen, zoals 
peulvruchten en gewassen die bijdragen 
aan zelfvoorziening in plantaardige 
eiwitten.
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die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 
toe te passen.

Or. fr

Amendement 60
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. De 
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behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken. 
Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 
toe te passen.

mogelijkheid van gekoppelde steun moet 
beperkt blijven tot kleine sectoren met 
bijzondere behoeften en dient niet als 
algemeen instrument te worden gebruikt. 
Gekoppelde betalingen moeten derhalve 
zo snel mogelijk worden stopgezet.

Or. en

Amendement 61
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid krijgen om tot 5% van hun 
nationale maximum te bestemmen voor 
specifieke landbouwactiviteiten die het 
milieu en het welzijn van dieren ten goede 
komen, waaronder de bevordering van 
landbouwsystemen als landbouw met een 
hoge natuurwaarde en praktijken die 
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milieuprestatie en verbeterde normen 
inzake dierenwelzijn beogen. De 
Commissie moet de bevoegdheid krijgen 
om overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen om de 
voorwaarden voor de verlening van deze 
specifieke steun duidelijk te omschrijven.

Or. en

Amendement 62
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Voor kleine landbouwers moet een 
eenvoudige, speciale regeling worden 
ingevoerd om de administratieve kosten 
van het beheer en de controle van 
rechtstreekse steun te beperken. Daartoe 
moet een forfaitaire betaling worden 
vastgesteld die in de plaats treedt van alle 
rechtstreekse betalingen. Met de invoering 
van regelgeving die gericht is op een 
vereenvoudiging van de formaliteiten door 
onder meer een beperking van de 
verplichtingen van kleine landbouwers, 
zoals de verplichtingen in het kader van de 
steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers. 
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 
van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 

(38) Het moet mogelijk zijn een 
eenvoudige, speciale regeling in te voeren 
voor kleine landbouwers om de 
administratieve kosten van het beheer en 
de controle van rechtstreekse steun te 
beperken. De lidstaten mogen echter zelf 
bepalen of zij een speciale regeling 
invoeren. Daartoe moet een forfaitaire 
betaling worden vastgesteld die in de plaats 
treedt van alle rechtstreekse betalingen. 
Met de invoering van regelgeving die 
gericht is op een vereenvoudiging van de 
formaliteiten door onder meer een 
beperking van de verplichtingen van kleine 
landbouwers, zoals de verplichtingen in het 
kader van de steunaanvraag, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de 
randvoorwaarden en de controles die zijn 
voorgeschreven bij Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV], mag de verwezenlijking 
van de brede doelstellingen van de 
hervorming als zodanig niet in gevaar 
komen, hetgeen concreet inhoudt dat de in 
bijlage II bij Verordening (EU) nr. [...] 
[HZR] vermelde EU-wetgeving gewoon 
van toepassing is op kleine landbouwers. 
De regeling voor kleine landbouwers heeft 
tot doel de bestaande landbouwstructuur 



PE489.554v01-00 20/70 AM\902453NL.doc

NL

meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

van kleine bedrijven in de EU te steunen 
zonder de ontwikkeling in de richting van 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

Or. fi

Amendement 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 
waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze 
moet, binnen bepaalde grenzen, eenmalig 
en voor de gehele periode van toepassing 
van deze verordening worden gemaakt.

(43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun.

Or. en

Amendement 64
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 43
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Tegelijk moet lidstaten 
waarin de rechtstreekse steun nog lager is 
dan 90 % van het gemiddelde EU-niveau, 
juist de mogelijkheid worden geboden om 
middelen van hun voor 
plattelandsontwikkeling toegewezen steun 
over te hevelen naar hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen. Deze keuze 
moet, binnen bepaalde grenzen, eenmalig 
en voor de gehele periode van toepassing 
van deze verordening worden gemaakt.

(43) Ter versterking van hun 
plattelandsontwikkelingsbeleid moet de 
lidstaten de mogelijkheid worden geboden 
om middelen van hun maximum voor 
rechtstreekse betalingen over te hevelen 
naar hun voor plattelandsontwikkeling 
toegewezen steun. Deze keuze moet, 
binnen bepaalde grenzen, eenmalig en voor 
de gehele periode van toepassing van deze 
verordening worden gemaakt.

Or. en

Amendement 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een betaling voor landbouwers die 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken in acht nemen;

(ii) een betaling voor landbouwers die 
landbouwpraktijken in acht nemen die de 
biodiversiteit, goed beheer van 
bodemvruchtbaarheid en water, het 
klimaat en het milieu ten goede komen, en 
die aanzienlijk verder gaan dan de 
randvoorwaarden;

Or. en

Amendement 66
Corinne Lepage
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- verlaten landbouwgebieden herstellen.

Or. fr

Amendement 67
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "landbouwareaal": om het even welke 
grond die wordt gebruikt als bouwland, als 
blijvend grasland of voor blijvende teelten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 68
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) "blijvende teelten": niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland, 
die de grond gedurende ten minste vijf jaar 
in beslag nemen en die geregeld een oogst 
opleveren, met inbegrip van hakhout met 
korte omlooptijd en van producten van 
kwekerijen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 69
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen overheersen;

(h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere voedergewassen die ten 
minste vijf jaar niet in de vruchtwisseling 
van het bedrijf is opgenomen; andere 
soorten of elementen die van belang zijn 
voor de kenmerken van het traditionele 
grasland kunnen er deel van uitmaken, 
mits de grassen en andere voedergewassen 
overheersen;

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie is problematisch, aangezien grasland dat als 
agrarische hulpbron dient, alsmede grasland dat van belang is voor de biodiversiteit, hier 
niet onder vallen. Dit voorstel omvat deze grond wel en leidt tot vereenvoudiging, een 
eerlijker systeem en milieuwaarden. Met deze wijziging wordt voorzien in grotere flexibiliteit 
met betrekking tot regionale verschillen en wordt benadrukt dat de grond landbouwgrond 
moet zijn om in aanmerking te komen voor steun.

Amendement 70
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 

(h) "blijvend grasland": grond met een 
natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is 
opgenomen; andere voor beweiding 
geschikte soorten kunnen er deel van 
uitmaken, mits de grassen en andere 
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kruidachtige voedergewassen overheersen; kruidachtige voedergewassen, zoals heide,
overheersen;

Or. en

Amendement 71
Satu Hassi, Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) "landbouw met een hoge 
natuurwaarde": landbouwsystemen met 
landbouwactiviteiten en landbouwgrond 
waarvan vanwege hun kenmerken kan 
worden verwacht dat zij bevorderlijk zijn 
voor een grote biodiversiteit of een groot 
aantal soorten en habitats die van belang 
zijn voor het natuurbehoud. Deze 
systemen worden gekenmerkt door 
extensieve landbouw en een groot aandeel 
natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie. 
Het kan ook worden gekenmerkt door een 
zeer diverse bodembedekking.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 16 van de rapporteur.

Amendement 72
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten die zelfs na aanpassing 
minder dan 80% van het EU-gemiddelde 
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aan rechtstreekse betalingen ontvangen, 
verhogen hun betalingsniveau tot 80%.

Or. en

Amendement 73
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1  – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten definiëren "actieve 
landbouwer" in hun nationale wetgeving 
in overeenstemming met de definitie van 
"landbouwactiviteiten" in artikel 4, lid 1, 
onder c). 

Or. fi

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van "actieve landbouwer" is niet werkbaar. De 
hoeveelheid rechtstreekse steunverlening als zodanig zegt niets over de activiteiten van de 
landbouwer. De lidstaten dienen de definitie van "actieve landbouwer" zelf te bepalen.

Amendement 74
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onder "actieve landbouwer" wordt 
verstaan: iemand die landbouwactiviteiten 
verricht; en onder "landbouwactiviteiten" 
wordt verstaan:

Or. en
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Amendement 75
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidend gedeelte 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten kunnen objectieve en niet-
discriminerende criteria opstellen om 
ervoor te zorgen dat er geen rechtstreekse 
betalingen worden toegekend aan een 
landbouwer:

Or. en

Motivering

Met het voorstel van de Commissie wordt de administratieve last voor landbouwers en 
regeringen vergroot en wordt het eigenlijke probleem met passieve landbouwers niet 
aangepakt, aangezien de meerderheid van hen in alle gevallen minder dan 5 000 euro 
ontvangt en derhalve van dit lid wordt vrijgesteld.

Amendement 76
Riikka Manner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven; 
or

Schrappen

Or. fi

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van "actieve landbouwer" is niet werkbaar. De 



AM\902453NL.doc 27/70 PE489.554v01-00

NL

hoeveelheid rechtstreekse steunverlening als zodanig zegt niets over de activiteiten van de 
landbouwer. De lidstaten dienen de definitie van "actieve landbouwer" zelf te bepalen.

Amendement 77
Åsa Westlund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven;

(a) wiens landbouwactiviteiten slechts een 
onaanzienlijk deel uitmaken van zijn 
totale economische activiteiten; 

Or. en

Amendement 78
Kārlis Šadurskis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven; 

(a) landbouwproducten produceren, 
fokken of telen, inclusief het oogsten, het 
melken, het fokken en het houden van 
dieren voor landbouwdoeleinden en

Or. en

Amendement 79
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fi

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van "actieve landbouwer" is niet werkbaar. De 
hoeveelheid rechtstreekse steunverlening als zodanig zegt niets over de activiteiten van de 
landbouwer. De lidstaten dienen de definitie van "actieve landbouwer" zelf te bepalen.

Amendement 80
Åsa Westlund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) wiens voornaamste bedrijfs- of 
ondernemingsdoel niet het verrichten van 
een landbouwactiviteit is.

Or. en

Motivering

Met het voorstel van de Commissie wordt de administratieve last voor landbouwers en 
regeringen vergroot en wordt het eigenlijke probleem met passieve landbouwers niet 
aangepakt, aangezien de meerderheid van hen in alle gevallen minder dan 5 000 euro 
ontvangt en derhalve van dit lid wordt vrijgesteld.
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Amendement 81
Kārlis Šadurskis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) het landbouwareaal in een voor 
beweiding of teelt of andere door de 
lidstaten vast te stellen 
minimumactiviteiten geschikte staat 
houden.

Or. en

Amendement 82
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) hun landbouwarealen zijn 
gedurende het beheer van de landbouwer 
in een slechtere staat geraakt (verlaten 
grond, bodemverzuring, verarming aan 
organische stoffen in de bodem waardoor 
de bovengrond niet meer voor teelt 
geschikt is).  

Or. fr

Amendement 83
Riikka Manner

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

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

Schrappen

Or. fi

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van "actieve landbouwer" is niet werkbaar. De 
hoeveelheid rechtstreekse steunverlening als zodanig zegt niets over de activiteiten van de 
landbouwer. De lidstaten dienen de definitie van "actieve landbouwer" zelf te bepalen.

Amendement 84
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 85
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

Met het voorstel van de Commissie wordt de administratieve last voor landbouwers en 
regeringen vergroot en wordt het eigenlijke probleem met passieve landbouwers niet 
aangepakt, aangezien de meerderheid van hen in alle gevallen minder dan 5 000 euro 
ontvangt en derhalve van dit lid wordt vrijgesteld.

Amendement 86
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) criteria op basis waarvan het bedrag 
aan rechtstreekse betalingen wordt 
bepaald dat voor de toepassing van de 
leden 1 en 2 van belang is, en met name 
voor het eerste jaar waarvoor 
betalingsrechten worden toegewezen en 
de waarde van de betalingsrechten nog 
niet definitief is vastgesteld, alsmede 
dergelijke criteria voor jonge 
landbouwers;
b) uitzonderingen op de regel dat de 
opbrengsten in het meest recente fiscale 
jaar in aanmerking moeten worden 
genomen, ingeval deze cijfers niet 
beschikbaar zijn; and
c) criteria op basis waarvan wordt bepaald 
wanneer het landbouwareaal van een 
landbouwer geacht mag worden 
hoofdzakelijk te bestaan uit grond die in 
een voor beweiding of teelt geschikte 
natuurlijke staat wordt gehouden.

Or. fi
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Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van "actieve landbouwer" is niet werkbaar. De 
hoeveelheid rechtstreekse steunverlening als zodanig zegt niets over de activiteiten van de 
landbouwer. De lidstaten dienen de definitie van "actieve landbouwer" zelf te bepalen.

Amendement 87
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) criteria op basis waarvan het bedrag 
aan rechtstreekse betalingen wordt 
bepaald dat voor de toepassing van de 
leden 1 en 2 van belang is, en met name 
voor het eerste jaar waarvoor 
betalingsrechten worden toegewezen en 
de waarde van de betalingsrechten nog 
niet definitief is vastgesteld, alsmede 
dergelijke criteria voor jonge 
landbouwers;
(b) uitzonderingen op de regel dat de 
opbrengsten in het meest recente fiscale 
jaar in aanmerking moeten worden 
genomen, ingeval deze cijfers niet 
beschikbaar zijn; and
(c) criteria op basis waarvan wordt 
bepaald wanneer het landbouwareaal van 
een landbouwer geacht mag worden 
hoofdzakelijk te bestaan uit grond die in 
een voor beweiding of teelt geschikte 
natuurlijke staat wordt gehouden.

Or. en
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Amendement 88
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) criteria op basis waarvan het bedrag 
aan rechtstreekse betalingen wordt 
bepaald dat voor de toepassing van de 
leden 1 en 2 van belang is, en met name 
voor het eerste jaar waarvoor 
betalingsrechten worden toegewezen en 
de waarde van de betalingsrechten nog 
niet definitief is vastgesteld, alsmede 
dergelijke criteria voor jonge 
landbouwers;
(b) uitzonderingen op de regel dat de 
opbrengsten in het meest recente fiscale 
jaar in aanmerking moeten worden 
genomen, ingeval deze cijfers niet 
beschikbaar zijn; and
(c) criteria op basis waarvan wordt 
bepaald wanneer het landbouwareaal van 
een landbouwer geacht mag worden 
hoofdzakelijk te bestaan uit grond die in 
een voor beweiding of teelt geschikte 
natuurlijke staat wordt gehouden.

Or. en

Motivering

Met het voorstel van de Commissie wordt de administratieve last voor landbouwers en 
regeringen vergroot en wordt het eigenlijke probleem met passieve landbouwers niet 
aangepakt, aangezien de meerderheid van hen in alle gevallen minder dan 5 000 euro 
ontvangt en derhalve van dit lid wordt vrijgesteld.

Amendement 89
Satu Hassi, Margrete Auken
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer de randvoorwaarden als 
bedoeld in artikel 93 van Verordening 
(EU) nr. [...] [HZV] niet worden 
nageleefd;

Or. en

Motivering

Via deze bepaling wordt erop toegezien dat overheidsfondsen Europese burgers geen schade 
berokkenen.

Amendement 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vóór 1 augustus 2013 mogen de 
lidstaten besluiten om ten hoogste 10 % 
van hun in bijlage II bij deze verordening 
vermelde jaarlijkse nationale maxima voor 
de kalenderjaren 2014 tot en met 2019 
beschikbaar te stellen als aanvullende steun 
voor maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[...] [POV] uit het ELFPO worden 
gefinancierd. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor de 
toekenning van rechtstreekse betalingen.

1. Vóór 1 augustus 2013 mogen de 
lidstaten besluiten om ten hoogste 20 % 
van hun in bijlage II bij deze verordening 
vermelde jaarlijkse nationale maxima voor 
de kalenderjaren 2014 tot en met 2019 
beschikbaar te stellen als aanvullende steun 
voor maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[...] [POV] uit het ELFPO worden 
gefinancierd. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor de 
toekenning van rechtstreekse betalingen.
De hiertoe overgemaakte fondsen worden 
voor 100% gefinancierd uit de GLB-
begroting van de Unie, op voorwaarde dat 
deze fondsen gericht zijn op het milieu in 
overeenstemming met de prioriteiten 
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inzake plattelandsontwikkeling (4) en (5) 
als bedoeld in artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. [...] [POV].

Or. en

Amendement 91
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vóór 1 augustus 2013 mogen de 
lidstaten besluiten om ten hoogste 10 % 
van hun in bijlage II bij deze verordening 
vermelde jaarlijkse nationale maxima voor 
de kalenderjaren 2014 tot en met 2019 
beschikbaar te stellen als aanvullende steun 
voor maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[...] [POV] uit het ELFPO worden 
gefinancierd. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor de 
toekenning van rechtstreekse betalingen.

1. Vóór 1 augustus 2013 mogen de 
lidstaten besluiten om een bepaald 
percentage van hun in bijlage II bij deze 
verordening vermelde jaarlijkse nationale 
maxima voor de kalenderjaren 2014 tot en 
met 2019 beschikbaar te stellen als 
aanvullende steun voor maatregelen in het 
kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[...] [POV] uit het ELFPO worden 
gefinancierd. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor de 
toekenning van rechtstreekse betalingen.

Or. en

Amendement 92
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vóór 1 augustus 2013 mogen de 
lidstaten besluiten om ten hoogste 10 %
van hun in bijlage II bij deze verordening 
vermelde jaarlijkse nationale maxima voor 
de kalenderjaren 2014 tot en met 2019 

1. Vóór 1 augustus 2013 mogen de 
lidstaten besluiten om ten hoogste 20 %
van hun in bijlage II bij deze verordening 
vermelde jaarlijkse nationale maxima voor 
de kalenderjaren 2014 tot en met 2019 
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beschikbaar te stellen als aanvullende steun 
voor maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[...] [POV] uit het ELFPO worden 
gefinancierd. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor de 
toekenning van rechtstreekse betalingen.

beschikbaar te stellen als aanvullende steun 
voor maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[...] [POV] uit het ELFPO worden 
gefinancierd. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor de 
toekenning van rechtstreekse betalingen.

Or. fr

Amendement 93
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landbouwers die in 2011 in het kader van 
de bedrijfstoeslagregeling ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd of in het 
kader van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling steun hebben aangevraagd, 
in beide gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Landbouwers die in 2011 ten minste één 
toeslagrecht hebben geactiveerd in het 
kader van de bedrijfstoeslagregeling of 
steun hebben aangevraagd in het kader van 
de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling, de bruto opbrengst van de 
landbouwproductie, toegevoegde waarde 
of het aantal werknemers, in beide 
gevallen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2009, ontvangen 
betalingsrechten voor het eerste jaar van 
toepassing van de basisbetalingsregeling, 
mits zij overeenkomstig artikel 9 recht 
hebben op de toekenning van rechtstreekse 
betalingen.

Or. it

Amendement 94
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.

4. De lidstaten gebruiken de nationale 
reserve om bij voorrang betalingsrechten 
toe te wijzen aan jonge landbouwers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen.
Het maximum aan betalingsrechten wordt 
toegewezen aan jonge landbouwers die 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
uitoefenen: geïntegreerde bestrijding van 
plagen, landbouw met een hoge 
natuurwaarde (HNV) en biologische 
landbouw.

Or. fr

Amendement 95
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) verlaten landbouwgebieden in een 
cultiveerbare staat terugbrengen.

Or. fr

Amendement 96
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Landbouwers die recht hebben op een 
betaling in het kader van de in hoofdstuk 1 
bedoelde basisbetalingsregeling, nemen op 
hun subsidiabele hectaren als gedefinieerd 
in artikel 25, lid 2, de volgende klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken in 

1. Landbouwers die recht hebben op een 
betaling in het kader van de in hoofdstuk 1 
bedoelde basisbetalingsregeling, nemen op 
hun subsidiabele hectaren als gedefinieerd 
in artikel 25, lid 2, de volgende 
landbouwpraktijken in acht, die naar 



PE489.554v01-00 38/70 AM\902453NL.doc

NL

acht: verwachting het lokale klimaat, milieu en 
water ten goede komen:

Or. en

Amendement 97
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij hebben drie verschillende gewassen 
op hun bouwland wanneer dit bouwland 
meer dan drie hectaren omvat en een 
aanzienlijk deel van het jaar niet volledig 
wordt gebruikt voor de productie van 
(ingezaaid of natuurlijk) gras, niet 
volledig braak ligt of niet volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan;

a) zij zorgen voor gewasdiversificatie als 
bedoeld in artikel 30.

Or. fi

Motivering

Ter vereenvoudiging van de tekst moeten de "vergroenende" handelingen in dit artikel 
overeenkomen met het gedetailleerdere artikel 30.

Amendement 98
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij hebben drie verschillende gewassen 
op hun bouwland wanneer dit bouwland 
meer dan drie hectaren omvat en een 
aanzienlijk deel van het jaar niet volledig
wordt gebruikt voor de productie van 
(ingezaaid of natuurlijk) gras, niet volledig 

(a) zij hebben twee verschillende gewassen 
op hun bouwland wanneer dit bouwland 
meer hectaren omvat dan een 
landbouwbedrijf van gemiddelde omvang 
in de betrokken lidstaat en een aanzienlijk 
deel van het jaar meer dan 40% van het 
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braak ligt of niet volledig wordt beteeld 
met gewassen die onder water staan;

subsidiabele areaal wordt gebruikt voor de 
productie van (ingezaaid of natuurlijk) 
gras, volledig braak ligt of volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan;

Or. en

Amendement 99
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij hebben drie verschillende gewassen 
op hun bouwland wanneer dit bouwland 
meer dan drie hectaren omvat en een 
aanzienlijk deel van het jaar niet volledig 
wordt gebruikt voor de productie van 
(ingezaaid of natuurlijk) gras, niet volledig 
braak ligt of niet volledig wordt beteeld 
met gewassen die onder water staan;

(a) zij hebben twee verschillende gewassen 
op hun bouwland wanneer dit bouwland 
meer dan drie hectaren omvat en een 
aanzienlijk deel van het jaar niet volledig 
wordt gebruikt voor de productie van 
(ingezaaid of natuurlijk) gras, niet volledig 
braak ligt of niet volledig wordt beteeld 
met gewassen die onder water staan

Or. it

Amendement 100
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij hebben drie verschillende gewassen
op hun bouwland wanneer dit bouwland 
meer dan drie hectaren omvat en een 
aanzienlijk deel van het jaar niet volledig 
wordt gebruikt voor de productie van 
(ingezaaid of natuurlijk) gras, niet 
volledig braak ligt of niet volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan;

(a) zij kiezen op roulatiebasis gewassen 
die geschikt zijn als voer voor in het wild 
levende dieren, vogels en insecten;
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Or. en

Amendement 101
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij houden bestaand blijvend grasland 
op hun bedrijf als zodanig in stand, 

(b) zij houden bestaand blijvend grasland 
als zodanig in stand, 

Or. en

Amendement 102
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij houden bestaand blijvend grasland 
op hun bedrijf als zodanig in stand, 

(b) zij plannen en onderhouden 
biodiversiteitscorridors, 

Or. en

Amendement 103
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij hebben een ecologisch 
aandachtsgebied op hun landbouwareaal.

(c) zij hebben een duurzaam ecologisch 
aandachtsgebied op hun landbouwareaal.

Or. de
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Amendement 104
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij hebben een ecologisch 
aandachtsgebied op hun landbouwareaal.

(c) zij voeren, naast milieuzorg, 
maatregelen voor matiging van de 
klimaatverandering in.

Or. en

Amendement 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer een landbouwer niet 
voldoet aan de in dit hoofdstuk vermelde 
eisen, kunnen zij het bedrag van hun in 
artikel 33, lid 1, van deze Verordening 
bedoelde betaling verliezen.

Or. en

Amendement 106
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de leden 3 en 4 en 
onverminderd de toepassing van de 
financiële discipline, de lineaire 
verlagingen overeenkomstig artikel 7, en 
de verlagingen en sancties die uit hoofde 
van Verordening (EU) nr. [...] [HZV] 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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worden opgelegd, kennen de lidstaten de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling toe aan 
landbouwers die van de in lid 1 genoemde 
praktijken de voor hen ter zake relevante 
praktijken in acht nemen overeenkomstig 
het bepaalde in de artikelen 30, 31 en 32.

Or. en

Amendement 107
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Landbouwers wier bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een gebied dat 
onder Richtlijn 92/43/EEG of Richtlijn 
2009/147/EG valt, hebben recht op de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling, mits zij de 
in dit hoofdstuk bedoelde praktijken in acht 
nemen voor zover deze praktijken in het 
betrokken bedrijf verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van die richtlijnen.

3. Landbouwers wier bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een gebied dat 
onder Richtlijn 92/43/EEG of Richtlijn 
2009/147/EG en Verordening nr. 
1698/2005 (betreffende bepaalde 
agromilieuprogramma's) valt, hebben 
recht op de in dit hoofdstuk bedoelde 
betaling, mits zij de in dit hoofdstuk 
bedoelde praktijken in acht nemen voor 
zover deze praktijken in het betrokken 
bedrijf verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van die richtlijnen en 
verordening.

Or. en

Amendement 108
Riikka Manner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Landbouwers die milieu- en 
klimaatvriendelijke maatregelen naleven 
overeenkomstig artikel 29 van 
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Verordening (EU) nr. [POV] krijgen 
automatisch de in dit hoofdstuk bedoelde 
steun toegewezen.

Or. fi

Motivering

Landbouwers die milieuvriendelijke landbouwmaatregelen in het kader van de tweede pijler 
naleven, oefenen al goede landbouwpraktijken uit.

Amendement 109
João Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Landbouwers die traditionele 
praktijken toepassen met hoge 
ecologische waarde en waarde voor het 
natuurbehoud in de verschillende 
lidstaten, bijvoorbeeld de specifieke 
situatie van de mediterrane landen, met 
betrekking tot de diversificatie van 
gewassen en land van ecologisch belang, 
samengestelde gewassen, permanente 
gewassen (olijfgaarden, wijngaarden, 
appelboomgaarden) of rijstvelden en die 
bijdragen aan het tegengaan van het 
verlies aan biodiversiteit, krijgen de in dit 
hoofdstuk bedoelde betaling toegekend.

Or. en

Amendement 110
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Landbouwers die ten minste 50% 
van hun totale bouwland als grasland 
gebruiken, krijgen automatisch de in dit 
hoofdstuk bedoelde steun toegewezen.

Or. fi

Amendement 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bepalingen van dit hoofdstuk 
zijn niet van toepassing op 
landbouwbedrijven met een oppervlakte 
van minder dan 15 hectaren, die ten 
gevolge van economische en historische 
omstandigheden milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken uitoefenen die de 
biodiversiteit ten goede komen.

Or. lt

Amendement 112
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer meer dan drie hectaren omvat 
en een aanzienlijk deel van het jaar niet 
volledig wordt gebruikt voor de productie 
van (ingezaaid of natuurlijk) gras, niet
volledig braak ligt of niet volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 

1. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer meer hectaren omvat dan een 
landbouwbedrijf van gemiddelde omvang 
in de betrokken lidstaat en een aanzienlijk 
deel van het jaar meer dan 40 % van het 
subsidiabele areaal wordt gebruikt voor de 
productie van (ingezaaid of natuurlijk) 
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staan, worden ten minste drie verschillende 
gewassen op dit bouwland geteeld. Geen 
van deze drie gewassen bestrijkt minder 
dan 5 % van het bouwland en het 
hoofdgewas bestrijkt niet meer dan 70 %
van het bouwland.

gras, volledig braak ligt of volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan, worden ten minste twee 
verschillende gewassen op dit bouwland 
geteeld. Het hoofdgewas bestrijkt niet meer 
dan 80 % van het bouwland.

Or. en

Amendement 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer meer dan drie hectaren omvat 
en een aanzienlijk deel van het jaar niet 
volledig wordt gebruikt voor de productie 
van (ingezaaid of natuurlijk) gras, niet 
volledig braak ligt of niet volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan, worden ten minste drie 
verschillende gewassen op dit bouwland 
geteeld. Geen van deze drie gewassen 
bestrijkt minder dan 5 % van het 
bouwland en het hoofdgewas bestrijkt niet 
meer dan 70 % van het bouwland.

1. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer meer dan tien hectaren omvat 
en een aanzienlijk deel van het jaar niet 
volledig wordt gebruikt voor (ingezaaid of 
natuurlijk) grasland of niet volledig braak 
ligt, of niet wordt beteeld met permanente 
gewassen, of niet volledig wordt beteeld 
met gewassen die onder water staan, wordt
dit bouwland gebruikt voor 
vruchtwisseling waarbij ten minste vier 
gewassen worden geteeld, waarvan 
minstens één een op de regionale 
omstandigheden afgestemde peulvrucht is 
die ten minste 10% van de subsidiabele 
hectaren omvat. Geen van deze vier 
gewassen bestrijkt meer dan 50 % van het 
bouwland.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 27 van de rapporteur.

Amendement 114
Riikka Manner
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer meer dan drie hectaren omvat 
en een aanzienlijk deel van het jaar niet 
volledig wordt gebruikt voor de productie 
van (ingezaaid of natuurlijk) gras, niet 
volledig braak ligt of niet volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan, worden ten minste drie verschillende 
gewassen op dit bouwland geteeld. Geen 
van deze drie gewassen bestrijkt minder 
dan 5 % van het bouwland en het 
hoofdgewas bestrijkt niet meer dan 70 % 
van het bouwland.

1. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer een grotere oppervlakte 
bestrijkt dan 50% van de gemiddelde 
omvang van een landbouwbedrijf in de 
betrokken lidstaat als bedoeld in bijlage 
VI, of een aanzienlijk deel van het jaar niet 
volledig braak ligt of niet volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan, of wanneer minder dan 50% van 
het bouwland van de landbouwer wordt 
gebruikt als grasland en/of voor bedekte 
braaklegging en/of voor meerjarige 
teelten, worden ten minste drie 
verschillende gewassen op dit bouwland 
geteeld. Geen van deze drie gewassen 
bestrijkt minder dan 5 % van het bouwland 
en het hoofdgewas bestrijkt niet meer dan 
70 % van het bouwland.

Or. fi

Motivering

Een ondergrens van drie hectaren is veel te laag. De vereiste om drie planten te verbouwen 
beperkt bureaucratie en buitensporige kosten voor kleine landbouwbedrijven.

Amendement 115
Corinne Lepage
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer meer dan drie hectaren omvat 
en een aanzienlijk deel van het jaar niet 
volledig wordt gebruikt voor de productie 
van (ingezaaid of natuurlijk) gras, niet 
volledig braak ligt of niet volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan, worden ten minste drie verschillende 
gewassen op dit bouwland geteeld. Geen 
van deze drie gewassen bestrijkt minder 

1. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer meer dan drie hectaren omvat 
en een aanzienlijk deel van het jaar niet 
volledig wordt gebruikt voor de productie 
van (ingezaaid of natuurlijk) gras, niet 
volledig braak ligt of niet volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan, worden afwisselend ten minste drie 
verschillende gewassen op dit bouwland 
geteeld of blijft het gedurende drie 
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dan 5 % van het bouwland en het 
hoofdgewas bestrijkt niet meer dan 70 % 
van het bouwland.

opeenvolgende jaren braak liggen. De 
wisselbouw omvat één peulgewas. In het 
geval van grote graanproducenten omvat 
de wisselbouw niet noodzakelijkerwijs een 
peulgewas, maar dient de landbouwer zijn 
productiesysteem dusdanig te diversifiëren 
dat 10% van zijn cultiveerbare grond voor 
de productie van peulgewassen wordt 
gebruikt.

Or. fr

Amendement 116
Oreste Rossi
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer meer dan drie hectaren omvat 
en een aanzienlijk deel van het jaar niet 
volledig wordt gebruikt voor de productie 
van (ingezaaid of natuurlijk) gras, niet 
volledig braak ligt of niet volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan, worden ten minste drie verschillende 
gewassen op dit bouwland geteeld. Geen 
van deze drie gewassen bestrijkt minder 
dan 5 % van het bouwland en het 
hoofdgewas bestrijkt niet meer dan 70 % 
van het bouwland.

1. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer meer dan drie hectaren omvat 
en een aanzienlijk deel van het jaar niet 
volledig wordt gebruikt voor de productie 
van (ingezaaid of natuurlijk) gras, niet 
volledig braak ligt of niet volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan, worden ten minste twee
verschillende gewassen op dit bouwland 
geteeld. Geen van deze twee gewassen 
bestrijkt minder dan 5 % van het bouwland 
en het hoofdgewas bestrijkt niet meer dan 
70 % van het bouwland.

Or. it

Amendement 117
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het bouwland van de 1. Wanneer het bouwland van de 
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landbouwer meer dan drie hectaren omvat 
en een aanzienlijk deel van het jaar niet 
volledig wordt gebruikt voor de productie 
van (ingezaaid of natuurlijk) gras, niet 
volledig braak ligt of niet volledig wordt 
beteeld met gewassen die onder water 
staan, worden ten minste drie 
verschillende gewassen op dit bouwland 
geteeld. Geen van deze drie gewassen 
bestrijkt minder dan 5 % van het 
bouwland en het hoofdgewas bestrijkt niet 
meer dan 70 % van het bouwland.

landbouwer meer dan drie hectaren omvat 
en een aanzienlijk deel van het jaar niet 
wordt gebruikt voor de productie van 
(ingezaaid of natuurlijk) gras, niet braak 
ligt of niet wordt beteeld met blijvende 
gewassen of gewassen die onder water 
staan, vindt op dit bouwland regelmatige 
wisselbouw plaats, inclusief braakland dat 
geschikt is voor het lokale klimaat en de 
lokale bodem- en wateromstandigheden.

Or. en

Amendement 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer minder dan tien hectaren 
omvat en een aanzienlijk deel van het jaar 
niet volledig wordt gebruikt voor de 
productie van (ingezaaid of natuurlijk) 
gras of grasland, niet volledig braak ligt 
of niet wordt beteeld met permanente 
gewassen, of niet volledig wordt beteeld 
met gewassen die onder water staan, 
wordt dit bouwland gebruikt voor 
gewasdiversificatie van ten minste drie 
gewassen, met inbegrip van peulvruchten 
die ten minste 5 % van de subsidiabele 
hectaren omvatten.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 27 van de rapporteur.
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Amendement 119
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 worden op 
arealen als bedoeld in artikel 33 van 
Verordening (EU) nr. [POV] met 
natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen ten minste twee verschillende 
gewassen geteeld.  Het hoofdgewas 
bestrijkt niet meer dan 80 % van het 
bouwland.

Or. fi

Motivering

De vereiste om ten minste drie gewassen te telen is met name in noordelijke klimaten moeilijk 
te realiseren. In gebieden met lastige natuurlijke omstandigheden moeten twee gewassen 
derhalve volstaan. Het korte groeiseizoen en de lage effectieve temperatuursom vormen een 
aanzienlijke beperking voor het aantal teelbare gewassen. Daarnaast komt in deze gebieden 
veel grasproductie voor, wat als zodanig de biodiversiteit al ten goede komt.

Amendement 120
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blijvend grasland (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 121
Riikka Manner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten houden de totale oppervlakte 
aan blijvend grasland als zodanig in 
stand. 

Or. fi

Motivering

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

Amendement 122
Kārlis Šadurskis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zien erop toe dat als 
blijvend grasland gebruikte grond als
blijvend grasland wordt gehandhaafd door 
de overheid.

Or. en

Amendement 123
Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 124
Riikka Manner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fi

Motivering

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

Amendement 125
Kārlis Šadurskis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 126
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 127
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Arealen met houtachtige planten worden 
gelijkgesteld aan als blijvend grasland 
gebruikte referentiearealen 
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overeenkomstig het vorige lid.

Or. it

Motivering

Wijn- en olijfgaarden hebben een met blijvend grasland vergelijkbaar biodiversiteitsniveau en 
kunnen meer koolstof vasthouden. 

Amendement 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 129
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fi
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Motivering

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

Amendement 130
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het wordt landbouwers toegestaan om 
ten hoogste 5 % van hun als blijvend 
grasland gebruikte referentiearealen om te
zetten en jaarlijks 25 % van de 
oppervlakte van hun ingezaaide grasland 
te vernieuwen. Deze bovengrens geldt niet 
als er sprake is van overmacht of 
uitzonderlijke omstandigheden.

Or. en

Amendement 131
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 132
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fi

Amendement 134
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 135
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32
Ecologisch aandachtsgebied Schrappen

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

Or. en

Amendement 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Gebaseerd op amendement 33 van de rapporteur. Teneinde ook in gebieden met intensieve 
landbouw ecologische aandachtsgebieden te kunnen aanwijzen, moet het percentage 
betrekking hebben op het niveau van het landbouwbedrijf.

Amendement 137
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De landbouwers die minder dan 50% 
van hun bouwland voor het telen van 
meerjarige gewassen en/of als grasland 
gebruiken, zorgen ervoor dat ten minste 
7 % van hun subsidiabele hectaren in de 
zin van artikel 25, lid 2, exclusief de als 
blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. fi

Motivering

De productie van grasland draagt bij aan de biodiversiteit. 7% betekent derhalve geen 
beduidende meerwaarde op het gebied van biodiversiteit voor landbouwers die het grootste 
gedeelte van hun bouwland als grasland gebruiken.

Amendement 138
Kārlis Šadurskis

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

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

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

Or. en

Amendement 139
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii); een percentage van 5% mag als 
voldoende worden beschouwd als een 
landbouwer vrijwillig andere 
milieumaatregelen neemt, bijvoorbeeld 
wanneer hij ervoor zorgt dat alle 
geproduceerde drijfmest niet wordt 
verspreid alvorens door een 
biogasinstallatie te zijn gegaan, teneinde 
stankoverlast en emissies te verminderen. 
Uit hoofde van artikel 55 krijgt de 
Commissie de bevoegdheid om 
rechtshandelingen aan te nemen die 
bepalen welke aanvullende 
milieuvriendelijke maatregelen een 
kleiner percentage aan subsidiabele 
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hectaren rechtvaardigen.

Or. de

Motivering

Het doel van het voorstel is het vergroten van de acceptatie van landbouw onder de bevolking 
en het beperken van de milieu-effecten ervan. Lokale inwoners ervaren veel overlast van de 
verspreiding van onbewerkte drijfmest. Door het fermentatieproces in de biogasinstallatie 
worden zowel stankoverlast als de gevolgen voor het klimaat aanzienlijk verminderd.

Amendement 140
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een bepaald gebied van de subsidiabele 
hectaren in de zin van artikel 25, lid 2, 
exclusief de als blijvend grasland gebruikte 
arealen, is ecologisch aandachtsgebied als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
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braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

ii). Dit gebied omvat ten minste:

a) 2,5 % van de subsidiabele hectaren, of;
b) 7 % van de subsidiabele hectaren, 
exclusief de als blijvend grasland 
gebruikte arealen en arealen als 
terrassen, bufferstroken of 
landschapselementen, of andere arealen 
waarop de randvoorwaarden reeds van 
toepassing zijn. 

Or. en

Amendement 142
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 143
Gerben-Jan Gerbrandy

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

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

1. De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
wordt omgezet in een goed beheerd 
netwerk van ecologische 
aandachtsgebieden, zoals braakland, 
terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

Or. en

Amendement 144
Riikka Manner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 bestrijkt het 
ecologische gebied op arealen als bedoeld 
in artikel 33 van Verordening (EU) nr. 
[POV] met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen 5% van het 
bouwland van de landbouwer. 

Or. fi

Motivering

Met name in noordelijke regio's vormen het klimaat en derhalve de teeltomstandigheden een 
uitdagender probleem dan in vele andere delen van Europa. In noordelijke gebieden is de 
structuur van percelen meestal gefragmenteerd. Ook zijn de landbouwpercelen meestal klein 
en worden ze grotendeels omringd door bossen, wat als zodanig de biodiversiteit al ten goede 
komt. Tevens komt in noordelijke gebieden relatief veel graslandproductie voor.

Amendement 145
Kārlis Šadurskis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Landbouwers in de lidstaten waarvan 
de oppervlakte voor meer dan 50 % bedekt 
is met bossen, watergebied, moerasland en 
natuurlijke habitats zien erop toe dat ten 
minste 1,5 % van hun subsidiabele 
hectaren een ecologisch aandachtsgebied 
is. Landbouwers met meer dan 20 % 
bosgebied in hun subsidiabele hectaren 
worden van deze eis vrijgesteld.

Or. en

Motivering

De eisen voor de "vergroenende component" moeten overlapping vermijden met de GLMC en 
RBE's in het kader van de randvoorwaarden. Dit brengt minder administratieve last met zich 
mee, alsmede eenvoudigere en duidelijkere eisen die dubbele sancties en misverstanden onder 
landbouwers uitsluiten.

Amendement 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten gebruiken ten minste 30 % 
van het in bijlage II vermelde jaarlijkse 
nationale maximum voor de financiering 
van de in dit hoofdstuk bedoelde betaling 
in 2014 en verhogen het bedrag tot 50 % 
in 2020.

Or. en
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Amendement 147
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 149
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen besluiten om de in 
lid 1 bedoelde betaling toe te kennen aan 
alle gebieden die onder dat lid vallen, of 
om deze betaling op basis van objectieve 
en niet-discriminerende criteria te 
beperken tot een aantal van de gebieden als 

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

aantal van de gebieden als bedoeld in 
artikel 33, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[...] [POV].

Or. de

Amendement 150
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Article 36 – paragraph 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kennen een jaarlijkse 
betaling toe aan jonge landbouwers die 
recht hebben op een betaling in het kader 
van de in hoofdstuk 1 bedoelde 
basisbetalingsregeling.

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

Or. en

Amendement 151
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gekoppelde steun kan worden verleend 
voor de volgende sectoren en teelten:
granen, oliehoudende zaden, durumtarwe, 
eiwithoudende gewassen, zaaddragende 
leguminosen, vlas, hennep, rijst, noten, 
zetmeelaardappelen, melk en 
zuivelproducten, zaaizaad, schapen- en 
geitenvlees, rundvlees, olijfolie, 
zijderupsen, gedroogde voedergewassen, 
hop, suikerbieten, suikerriet en cichorei, 
groenten en fruit, en hakhout met korte 
omlooptijd.

Gekoppelde steun kan uitsluitend worden 
verleend in uitzonderlijke 
omstandigheden:

Or. en
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Amendement 152
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gekoppelde steun kan worden verleend 
voor de volgende sectoren en teelten: 
granen, oliehoudende zaden, durumtarwe,
eiwithoudende gewassen, zaaddragende 
leguminosen, vlas, hennep, rijst, noten, 
zetmeelaardappelen, melk en 
zuivelproducten, zaaizaad, schapen- en 
geitenvlees, rundvlees, olijfolie, 
zijderupsen, gedroogde voedergewassen, 
hop, suikerbieten, suikerriet en cichorei, 
groenten en fruit, en hakhout met korte 
omlooptijd.

Gekoppelde steun kan worden verleend 
voor de volgende sectoren en teelten: 
granen, oliehoudende zaden, 
eiwithoudende gewassen, zaaddragende 
leguminosen, vlas, hennep, rijst, noten, 
zetmeelaardappelen, aardappelen, melk en 
zuivelproducten, zaaizaad, schapen- en 
geitenvlees, rundvlees, varkensvlees en 
gevogelte, eieren, olijfolie, zijderupsen, 
gedroogde voedergewassen, hop, 
suikerbieten, suikerriet en cichorei, 
groenten en fruit, en hakhout met korte 
omlooptijd.

Or. fi

Motivering

Productiearealen moeten zoveel mogelijk een gelijke behandeling krijgen.

Amendement 153
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend in sectoren of in regio's van een 
lidstaat waar specifieke soorten landbouw 
of specifieke landbouwsectoren die om 
economische en/of sociale en/of 
ecologische redenen van groot belang zijn, 
bepaalde problemen ondervinden.

(a) in sectoren of in regio's van een lidstaat 
waar specifieke soorten landbouw of 
specifieke landbouwsectoren die om 
economische en/of sociale en/of 
ecologische redenen van groot belang zijn, 
bepaalde problemen ondervinden.
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Or. en

Amendement 154
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Article 38 – paragraph 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mag gekoppelde 
steun ook worden verleend aan 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikten over toeslagrechten die 
overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3, 
afdeling 2, en artikel 71 quaterdecies van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
overeenkomstig artikel 60 en artikel 65, 
vierde alinea, van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 waren toegekend en die geen 
subsidiabele hectaren hebben voor de 
activering van betalingsrechten in het kader 
van de in titel III, hoofdstuk 1, van deze 
verordening bedoelde 
basisbetalingsregeling.

(b) aan landbouwers die op 
31 december 2013 beschikten over 
toeslagrechten die overeenkomstig titel III, 
hoofdstuk 3, afdeling 2, en artikel 71 
quaterdecies van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en overeenkomstig artikel 
60 en artikel 65, vierde alinea, van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 waren 
toegekend en die geen subsidiabele 
hectaren hebben voor de activering van 
betalingsrechten in het kader van de in titel 
III, hoofdstuk 1, van deze verordening 
bedoelde basisbetalingsregeling, in 
afwijking van punt a).

Or. en

Amendement 155
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen uiterlijk op 1 
augustus van het jaar voorafgaande aan het 
eerste jaar van toepassing van vrijwillige 
gekoppelde steun besluiten om ten hoogste 
5 % van hun in bijlage II vermelde 
jaarlijkse nationale maximum te gebruiken 
voor de financiering van deze steun.

1. De lidstaten kunnen uiterlijk op 1 
augustus van het jaar voorafgaande aan het 
eerste jaar van toepassing van vrijwillige 
gekoppelde steun besluiten om ten hoogste 
20 % van hun in bijlage II vermelde 
jaarlijkse nationale maximum te gebruiken 
voor de financiering van deze steun.
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Or. it

Amendement 156
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 kunnen de 
lidstaten die in de periode 2010-2013 ten 
minste één jaar meer dan 10 % van hun 
bedrag dat beschikbaar was voor de 
toekenning van de rechtstreekse betalingen 
waarin was voorzien in de titels III, IV en 
V, met uitzondering van titel IV, hoofdstuk 
1, afdeling 6, van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 hebben toegewezen aan de 
financiering van de maatregelen die waren 
vastgesteld bij titel III, hoofdstuk 2, 
afdeling 2, van Verordening (EG) 
nr. 73/2009, de steun waarin was voorzien 
in artikel 68, lid 1, onder a), punten i) tot 
en met iv), en lid 1, onder b) en e), van die 
verordening, of de maatregelen op grond 
van titel IV, hoofdstuk 1, met uitzondering 
van afdeling 6, van die verordening 
besluiten om meer dan 10 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum te gebruiken nadat de 
Commissie daarvoor overeenkomstig 
artikel 41 goedkeuring heeft verleend.

3. In afwijking van lid 2 kunnen de 
lidstaten die in de periode 2010-2013 ten 
minste één jaar meer dan 10 % van hun 
bedrag dat beschikbaar was voor de 
toekenning van de rechtstreekse betalingen 
waarin was voorzien in artikel 182, lid 7, 
van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van 
de Raad van 22 oktober 2007 houdende 
een gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke 
bepalingen voor een aantal 
landbouwproducten (Integrale GMO-
verordening1) en in de titels III, IV en V, 
met uitzondering van titel IV, hoofdstuk 1, 
afdeling 6, van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 hebben toegewezen aan de 
financiering van de maatregelen die waren 
vastgesteld bij titel III, hoofdstuk 2, 
afdeling 2, van Verordening (EG) 
nr. 73/2009, de steun waarin was voorzien 
in artikel 68, lid 1, onder a), punten i) tot 
en met iv), en lid 1, onder b) en e), van die 
verordening, of de maatregelen op grond 
van titel IV, hoofdstuk 1, met uitzondering 
van afdeling 6, van die verordening 
besluiten om meer dan 10 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum te gebruiken nadat de 
Commissie daarvoor overeenkomstig 
artikel 41 goedkeuring heeft verleend.

____________
1PB L 299 van 16.11.07, blz. 1.

Or. fi
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Amendement 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met het oog op een efficiënt beheer van 
de gewasspecifieke betaling voor katoen 
wordt de Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen inzake de 
voorschriften en voorwaarden voor de 
vergunningverlening voor grond en rassen 
in het kader van de gewasspecifieke 
betaling voor katoen.

3. Met het oog op een efficiënt beheer van 
de gewasspecifieke betaling voor katoen 
wordt de Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen inzake de 
voorschriften en voorwaarden voor de 
vergunningverlening voor grond en rassen 
in het kader van de gewasspecifieke 
betaling voor katoen. Deze voorwaarden 
omvatten de vereiste van een 
milieueffectbeoordeling.

Or. en

Motivering

Vanwege het zeer hoge gebruik van pesticiden en water voor irrigatie in de katoenteelt is het 
wenselijk een milieueffectbeoordeling te eisen alvorens over te gaan tot toekenning van een 
vergunningverlening voor grond.

Amendement 158
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten voeren overeenkomstig 
deze titel een regeling voor kleine 
landbouwers in. Wanneer het percentage 
mogelijke steunontvangers in een lidstaat 
echter minder dan 5% van de 
landbouwers bedraagt, hoeft de lidstaat de 
regeling voor kleine landbouwers niet toe 
te passen. 
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Or. fi

Motivering

Teneinde administratieve rompslomp te vermijden, moeten de lidstaten zelf kunnen bepalen of 
zij een regeling voor kleine landbouwers invoeren.

Amendement 159
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Landbouwers die aan de regeling voor 
kleine landbouwers deelnemen, worden 
vrijgesteld van de landbouwpraktijken 
waarin titel III, hoofdstuk 2, voorziet. Zij 
verliezen echter 30% van hun 
basisbetaling indien zij niet minimaal 
10% van hun productie direct of lokaal 
verkopen.

Or. fr


