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BEKNOPTE MOTIVERING

De noodzaak van een groene hervorming

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) maakt momenteel meer dan 40% van de totale 
EU-begroting uit. Dit is enorm veel geld, en daarom is het uit milieuoogpunt zeer belangrijk 
of dit geld al dan niet op duurzame wijze wordt uitgegeven. Om het milieu de komende jaren 
te beschermen, is een paradigmaverschuiving in het GLB nodig.

Als we naar het grotere plaatje kijken, lijdt het geen twijfel dat de manier waarop thans in 
Europa aan landbouw wordt gedaan, op de lange termijn niet duurzaam is. Dit heeft ernstige 
gevolgen voor onze natuurlijke hulpbronnen zoals de bodem, het water, de biodiversiteit en 
het klimaat. Dit probleem blijkt duidelijk uit een aantal voorbeelden:

 Landbouwgrond speelt een belangrijke rol als habitat voor wilde dieren en vogels. In 
2011 is de European Farmland Bird Index, die de populaties van akker- en 
weidevogels telt, tot het laagste niveau ooit gedaald.

 Landbouw is een belangrijke bron van verontreiniging van de Europese wateren. De 
landbouw is verantwoordelijk voor 50% van de stikstof in het water en is een 
belangrijke bron van fosfaten.

 De landbouw is verantwoordelijk voor 9,6% van de uitstoot van broeikasgassen in de 
EU – 75% van de stikstofoxide-emissies en 49% van de methaanemissies.

Als we deze ontwikkeling willen ombuigen en de Europese landbouw duurzaam willen 
maken, moeten we de filosofie van het GLB fundamenteel veranderen. De rechtstreekse 
betalingen, die 75% van de begroting van het GLB uitmaken, hebben vanouds intensieve 
landbouw in de hand gewerkt. Afgezien van de voorschriften inzake randvoorwaarden geven 
de rechtstreekse betalingen geen stimulansen voor duurzame werkwijzen.

De rapporteur stelt voor om de rechtstreekse betalingen van het GLB te hervormen zodat ze 
prioritair gaan naar landbouwers die aan duurzame landbouw doen. Het leidende beginsel van 
het GLB moet erin bestaan ervoor te zorgen dat met overheidsgeld collectieve goederen 
worden gesteund.

Het voorstel van de Commissie – en hoe het kan worden aangescherpt

In november 2011 heeft de Commissie een voorstel voor een hervorming ingediend dat 
beoogt de rechtstreekse betalingen "groener" te maken. De Commissie stelt drie zogenaamde 
vergroeningselementen voor: gewasdiversificatie, blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. De rapporteur stelt voor om deze elementen op de volgende manier aan te 
scherpen:

1. In plaats van gewasdiversificatie moet wisselbouw worden voorgeschreven. 
Gewasdiversificatie zou landbouwers louter stimuleren om op kleine stukken grond 
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verschillende gewassen te verbouwen, maar zal het milieu niet vooruithelpen. Wisselbouw 
daarentegen zou monocultuur tegengaan, de biodiversiteit vergroten en minder pesticiden 
vergen.

2. De rapporteur steunt het idee om de hoeveelheid blijvend grasland/weiland te beschermen 
om die ten minste op hetzelfde peil als vandaag te houden. Om deze doelstelling te 
verwezenlijken, moet het basisjaar voor de hoeveelheid weiland die behouden moet blijven, 
niet in de toekomst, maar in het verleden worden vastgesteld. Zo niet krijgen de landbouwers 
een averechtse stimulans om hun grasland om te ploegen zodat zij niet aan dit vereiste hoeven 
te voldoen.

3. Het idee om landbouwgrond te reserveren voor ecologische aandachtsgebieden die 
ongerept moeten blijven, is een zeer nuttig onderdeel van het Commissievoorstel. De 
rapporteur stelt echter voor om het percentage landbouwgrond dat ecologisch 
aandachtsgebied moet worden, op te trekken van 7 tot 10%, aangezien uit onderzoek blijkt dat 
ecologische aandachtsgebieden pas echt resultaat opleveren als ze ten minste 10% van de 
landbouwgrond uitmaken1. 

4. Ten slotte stelt de rapporteur voor om een vierde vergroeningselement aan het pakket toe te 
voegen, namelijk een vereiste inzake bodembedekking. De landbouwers zullen ervoor moeten 
zorgen dat hun grond niet langer dan vijf à acht opeenvolgende weken onbedekt blijft. Dit zal 
een belangrijk instrument zijn om bodemerosie te voorkomen en te voorkomen dat 
voedingsstoffen het watermilieu verontreinigen.

Modulatie

Een ander belangrijk discussiepunt met betrekking tot vergroening is modulatie. Hoeveel van 
de middelen van de eerste pijler mogen naar de tweede pijler worden overgeheveld? De 
Commissie stelt 10% voor, maar het is niet duidelijk wat het argument voor dit cijfer is. 
Modulatie is vrijwillig. Er is dan ook geen goede reden waarom de lidstaten niet zelf zouden 
mogen beslissen hoeveel zij van de eerste naar de tweede pijler willen overhevelen.

De rapporteur stelt voor om de mogelijkheid van omgekeerde modulatie, die het 
Commissievoorstel sommige lidstaten biedt, te schrappen. Deze mogelijkheid bestaat 
momenteel niet en zo uit milieuoogpunt zeer problematisch zijn.

Naar een duurzamere landbouw

In de Europa 2020-strategie heeft de EU zich ertoe verbonden ervoor te zorgen dat de 
economische groei duurzaam is. In dit verband heeft de EU zich tot doel gesteld "het 
biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk in 2020 
tot staan te brengen en, voor zover dit haalbaar is, ongedaan te maken". In haar "Routekaart 
voor een koolstofarme economie tegen 2050" heeft zij zich er voorts toe verbonden de uitstoot 
van broeikasgassen door de landbouw tegen 2050 met 42 à 49% te verminderen.

                                               
1 Zie onder andere: Naturschutzbund Deutschland (NABU), januari 2008: "Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt", Berlijn.
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Om deze doelstellingen ook echt waar te maken, moet de EU de wijze waarop rechtstreekse 
betalingen in het GLB worden gebruikt, grondig hervormen. Met overheidsgeld moeten 
collectieve goederen worden gesteund. We moeten ons tot doel stellen dit principe bij de 
hervorming van het GLB te verankeren.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 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) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen om de rechten van 
begunstigden te beschermen en de levering 
van collectieve goederen te garanderen, 
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, van de minimumactiviteiten 
die nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden, van de
minimumactiviteiten die nodig zijn voor 
het natuurbehoud in het kader van 
Natura 2000 of soortgelijke 
natuurbehoudprogramma's, en van de
criteria waaraan een landbouwer moet 
voldoen zodat kan worden aangenomen dat 
de verplichting om het landbouwareaal in
goede landbouw- en milieuconditie 
(GLMC) 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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Motivering

De huidige definitie van landbouwactiviteiten is bevredigend omdat zij zowel rekening houdt 
met de productie van landbouwgoederen als met de collectieve milieugoederen die een goede 
landbouw- en milieuconditie kan waarborgen. Aangezien de naleving van de GLMC-criteria 
een voorwaarde voor de meeste rechtstreekse subsidies van de eerste pijler blijft, moet ook dit 
een essentieel onderdeel van de definitie van landbouwactiviteiten vormen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De lidstaten moeten een bedrag 
naar eigen keuze van de eerste naar de 
tweede pijler kunnen overschrijven. Als 
een lidstaat dat wenst, mag het gekozen 
bedrag elk jaar overeenkomstig artikel 14 
worden verhoogd. Deze flexibiliteit tussen 
de twee pijlers moet ervoor zorgen dat het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
bijdraagt tot een positieve ontwikkeling 
van het milieu in de Unie.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten vrijelijk kunnen beslissen hoeveel zij van de eerste naar de tweede pijler 
willen overhevelen. Aangezien de modulatie-optie vrijwillig is, zijn er geen goede argumenten 
waarom de lidstaten desgewenst geen bedrag naar keuze van de eerste naar de tweede pijler 
zouden mogen overhevelen.

Amendement 3

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 

(26) Een van de voornaamste
doelstellingen van het nieuwe GLB is een 
verhoging van de milieuprestatie van het 
GLB door de invoering van een verplichte
"vergroenende" component van 
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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" 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) 

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, die 
strikt aan de basisbetaling gekoppeld is 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 wisselbouw, de 
instandhouding van blijvend grasland, 
bodembedekking 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) 



PE483.719v01-00 8/37 PA\893865NL.doc

NL

nr. [...] [HZV]. nr. [...] [HZV].

Or. en

Motivering

De betaling voor vergroening mag geen aanvulling zijn, maar moet strikt aan de 
basisbetaling worden gekoppeld zodat zij efficiënt is en overal in de EU wordt uitgevoerd.

Amendement 4

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.

(27) Om ervoor te zorgen dat de 
verplichtingen in het kader van de
wisselbouwmaatregel 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.

Or. en

Motivering

Wisselbouw is een landbouwpraktijk die veel meer resultaat kan opleveren dan 
gewasdiversificatie en is nuttiger voor de vruchtbaarheid van de bodem en de vermindering 
van het gebruik van pesticiden. 

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de (28) Om ervoor te zorgen dat de 
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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.

landbouwers de als blijvend weiland
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.

Or. en

Motivering

De definitie van blijvend weiland (zie artikel 4, lid 1, onder h)) helpt zeer intensief grasland 
uit te sluiten dat het klimaat of de biodiversiteit niet ten goede komt, en focust in plaats 
daarvan op niet-kruidachtig of houtachtig weiland. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
verplichtingen in het kader van de 
bodembedekkingsmaatregel op een 
eerlijke en niet-discriminerende wijze 
worden toegepast, tot een betere 
bescherming van het watermilieu leiden 
en bodemerosie voorkomen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen 
inzake de toepassing van de maatregel.

Or. en

Motivering

Bodemerosie is een belangrijk probleem voor de Europese landbouw. Volgens nieuwe 
modellen van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Commissie heeft 
naar schatting 1,3 miljoen km2 van het oppervlak in de EU-27 te lijden onder watererosie. 
Bovendien verliest 20% van dit oppervlak jaarlijks ruim 10 ton per hectare. Daarom is er een 
maatregel nodig die de bodemerosie en het wegspoelen van voedingsstoffen in het grondwater 
rechtstreeks aanpakt.
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Amendement 7

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.

(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 de 
verplichting voor de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat ten minste 10% van de 
subsidiabele hectaren, met uitzondering 
van als blijvend weiland gebruikte 
arealen, ecologische aandachtsgebieden 
zijn.

Or. en

Motivering

Ecologische focusgebieden zijn een essentieel veiligheidsnet dat de natuurlijke rijkdommen 
van landbouwbedrijven helpt beschermen. Volgens verscheidene onderzoeken (zie bv. de 
motivering van dit document) zal slechts 10% van deze gebieden reële milieuvoordelen helpen 
opleveren, zoals vrij migrerende bestuivers en reële voordelen voor het klimaat, de bodem en 
het water.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) Om de duurzame ontwikkeling van 
landbouw in gebieden met specifieke 
natuurlijke beperkingen te bevorderen, 
moeten de lidstaten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor alle 
landbouwers die in dergelijke gebieden 
actief zijn. De lidstaten kunnen er op basis 
van objectieve milieucriteria zoals een 
hoge natuurwaarde voor kiezen om deze
betalingen te beperken tot landbouwers 
als bedoeld in artikel 33, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].
Deze betaling mag niet in de plaats treden 
van steun die in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
wordt verleend, en mag niet worden 
toegekend aan landbouwers in gebieden die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1698/2005 van de Raad van 20 september 
2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) zijn 
aangewezen, maar niet overeenkomstig 
artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[...] [POV] worden aangewezen.

Or. en

Motivering

Landbouwers in gebieden met natuurlijke beperkingen die actief bijdragen tot het behoud van 
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het landschap en de bescherming en het behoud van de biodiversiteit, de bodem, het klimaat 
en het water moeten met deze maatregel worden gesteund. Landbouwsystemen voor 
probleemgebieden, zoals landbouw met een hoge natuurwaarde, kunnen levensmiddelen van 
hoge kwaliteit produceren en in aanzienlijke mate bijdragen tot collectieve milieugoederen 
zoals koolstofopslag, schoon water, landschapskwaliteit en biodiversiteit. 

Amendement 9

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

(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
mogelijkheid van gekoppelde steun moet
beperkt blijven tot kleine sectoren met
bijzondere behoeften en mag niet als 
algemeen instrument worden gebruikt.
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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.

Or. en

Motivering

Gekoppelde steun stimuleert intensieve landbouw, hetgeen uit milieuoogpunt zeer 
problematisch is. Bij de recentste hervormingen heeft het GLB afstand genomen van dit soort 
steun wegens de vele problemen die ermee samenhangen. Het zou een achteruitgang zijn als 
bij de komende hervorming van het GLB opnieuw op grote schaal gekoppelde steun zou 
worden ingevoerd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid krijgen om tot 10% van hun 
nationale maximum te bestemmen voor 
specifieke landbouwactiviteiten die het 
milieu ten goede komen. Dit omvat de 
bevordering van landbouwsystemen zoals 
landbouw met een hoge natuurwaarde en 
praktijken die milieuprestatie beogen. De 
Commissie moet de bevoegdheid krijgen 
om overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen om de 
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voorwaarden voor de verlening van deze 
specifieke steun duidelijk te omschrijven.

Or. en

Motivering

In het huidige voorstel wordt de mogelijkheid van gekoppelde steun voor milieuvriendelijke 
landbouw volledig geschrapt. Dit is een grote achteruitgang. Deze mogelijkheid moet 
opnieuw worden ingevoerd zodat de lidstaten specifieke milieuvriendelijke 
landbouwactiviteiten verder kunnen steunen in het kader van de eerste pijler. Dit omvat de 
bevordering van landbouwsystemen zoals landbouw met een hoge natuurwaarde.

Amendement 11

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 

(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 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.
Hoewel het mogelijk is de verplichtingen 
inzake klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken als omschreven in 
titel II, hoofdstuk 2, van deze verordening 
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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.

te beperken voor kleine landbouwers, 
moeten de voorschriften inzake de 
randvoorwaarden wel van toepassing 
blijven 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 
meer concurrerende structuren te 
belemmeren. Daarom moet de toegang tot 
de regeling beperkt blijven tot al bestaande 
bedrijven.

Or. en

Motivering

Hoewel het ter bevordering van kleinschalige landbouw gerechtvaardigd kan zijn om de 
vergroeningsvoorschriften af te zwakken voor kleine landbouwers, moeten deze landbouwers 
wel de regels inzake de randvoorwaarden in acht nemen, omdat die een minimaal niveau van 
milieubescherming garanderen.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) landbouwactiviteiten: (c) landbouwactiviteiten:

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

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

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

– het landbouwareaal in goede landbouw-
en milieuconditie (GLMC) houden zoals 
gedefinieerd in artikel 94 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV],

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

– een minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden, 
of activiteiten verrichten met het oog op 
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natuurbehoud in het kader van Natura 
2000 of soortgelijke 
natuurbehoudprogramma's;

Or. en

Motivering

De huidige definitie van landbouwactiviteiten is bevredigend omdat zij zowel rekening houdt 
met de productie van landbouwgoederen als met de collectieve milieugoederen die een goede 
landbouw- en milieuconditie kan waarborgen. Aangezien de naleving van de GLMC-criteria 
een voorwaarde voor de meeste rechtstreekse subsidies van de eerste pijler blijft, moet dit ook 
een essentieel onderdeel van de definitie van landbouwactiviteiten vormen.

Amendement 13

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;

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

Or. en

Amendement 14

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;

(g) "blijvende teelten": niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend weiland, 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;
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Or. en

Amendement 15

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 weiland": grond met een 
vegetatie van grassen of andere 
voedergewassen die ten minste zeven jaar 
niet is geploegd of opnieuw is ingezaaid 
en waarvan ook andere voor beweiding 
geschikte soorten dan grassen en andere 
voedergewassen deel uitmaken;

Or. en

Motivering

De nieuwe definitie helpt ook zeer intensief grasland uitsluiten dat het klimaat of de 
biodiversiteit niet ten goede komt, en focust in plaats daarvan op niet-kruidachtig of 
houtachtig weiland. In veel extensieve veeteeltsystemen levert dit soort weiland essentiële 
voedergewassen (struiken en vruchten en bladeren van bomen worden door alle soorten vee, 
met inbegrip van rundvee,gegeten), vooral in meer marginale regio's waar de natuurlijke 
hulpbronnen alleen door begrazing kunnen worden benut.

Amendement 16

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 wegens hun kenmerken kan 
worden verwacht dat zij bevorderlijk zijn 
voor een grote biodiversiteit of een groot 



PE483.719v01-00 18/37 PA\893865NL.doc

NL

aantal soorten en habitats die van belang 
zijn voor het natuurbehoud. Deze 
systemen worden gekenmerkt door 
extensieve landbouw, een groot aandeel 
natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie of 
een zeer diverse bodembedekking.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

a) tot vaststelling van verdere definities 
inzake de toegang tot steun in het kader 
van deze verordening;

a) tot vaststelling van verdere definities 
inzake de toegang tot steun in het kader 
van deze verordening;

b) tot vaststelling van het kader voor de
door de lidstaten te omschrijven
minimumactiviteiten die nodig zijn om 
grond in een voor beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden;

b) tot vaststelling van het kader ter 
definitie van de minimumactiviteiten die 
nodig zijn om grond in een voor beweiding 
of teelt geschikte natuurlijke staat te 
houden en de minimumactiviteiten die 
nodig zijn voor het natuurbehoud in het 
kader van Natura 2000 of soortgelijke 
natuurbehoudprogramma's als bedoeld in 
lid 1, onder c), derde streepje;

c) tot vaststelling van de criteria waaraan 
een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor 
beweiding of teelt geschikte staat te 
houden als bedoeld in lid 1, onder c), is 
nagekomen;

c) tot vaststelling van de criteria waaraan 
een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in goede
landbouw- en milieuconditie (GLMC) te 
houden als bedoeld in lid 1, onder c),
tweede streepje, is nagekomen;

d) tot vaststelling van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen, als bedoeld in lid 1, onder h).

d) tot vaststelling van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere voedergewassen in 
blijvend grasland overheersen, als bedoeld 
in lid 1, onder h).
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Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Er worden geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke 
of rechtspersonen die op deze grond geen 
minimumactiviteit verrichten 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder c).

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

Or. en

Motivering

De huidige definitie van actieve landbouwer dreigt landbouwers uit te sluiten die hun 
landbouwactiviteit combineren met andere activiteiten op een landbouwbedrijf die bijdragen 
tot de ecologische en sociaaleconomische levensvatbaarheid van het landbouwbedrijf en de 
ruimere landbouweconomie, en zou hobbylandbouwers uitsluiten. Om landbouwers die een 
positieve bijdrage aan het milieu leveren, te steunen en hobbylandbouwers een stimulans te 
geven om duurzaam te werk te gaan, moeten deze landbouwers in de definitie worden 
opgenomen.
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Amendement 19

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

Motivering

Door dit amendement kunnen de lidstaten zelf beslissen hoeveel zij van de eerste naar de 
tweede pijler willen overhevelen. Aangezien de modulatie-optie vrijwillig is, zijn er geen 
goede argumenten waarom de lidstaten desgewenst geen bedrag naar keuze van de eerste 
naar de tweede pijler zouden mogen overhevelen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Na 2014 kunnen de lidstaten vóór 1 
augustus van elk jaar beslissen om het 
percentage van hun jaarlijkse nationale 
maxima dat voor het volgende jaar 
beschikbaar wordt gesteld voor 
maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
uit het ELFPO worden gefinancierd, te 
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verhogen.

Or. en

Motivering

In de huidige economische situatie kan het voor de lidstaten moeilijk zijn om zeven jaar op 
voorhand tijdig te beslissen hoeveel zij van de eerste naar de tweede pijler willen 
overhevelen, omdat zij een groot deel van deze middelen zelf zullen moeten medefinancieren. 
Daarom moeten de lidstaten het bedrag dat zij willen overhevelen, jaarlijks kunnen 
aanpassen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vóór 1 augustus 2013 mogen Bulgarije, 
Estland, Finland, Letland, Litouwen, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, 
Spanje, Zweden en het Verenigd 
Koninkrijk besluiten om ten hoogste 5 % 
van het bedrag dat is toegewezen voor 
steun voor maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. [...] 
[POV] in de periode 2015-2020 uit het 
ELFPO worden gefinancierd, 
beschikbaar te stellen als rechtstreekse 
betalingen in het kader van deze 
verordening. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor 
steunmaatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.

Schrappen

Het in de eerste alinea bedoelde besluit 
wordt uiterlijk op de in die alinea
genoemde datum aan de Commissie 
gemeld.
Het percentage dat overeenkomstig de 
tweede alinea wordt gemeld, is een en 
hetzelfde percentage voor de in lid 1, 
eerste alinea, genoemde jaren.

Or. en
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Motivering

Omgekeerde modulatie mag niet worden toegestaan, omdat dit een achteruitgang zou 
betekenen ten opzichte van de huidige wetgeving. Middelen uit de tweede pijler mogen niet 
worden gebruikt om de oneerlijke herverdeling in de eerste pijler te compenseren.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen vóór 1 augustus 
2013 besluiten om de 
basisbetalingsregeling op regionaal niveau 
toe te passen. Zij stellen de regio's in dat 
geval vast op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals de 
agronomische en economische kenmerken 
van de regio's en het regionale agrarische 
potentieel ervan, of de institutionele of 
administratieve structuur ervan.

1. De lidstaten kunnen vóór 1 augustus 
2013 besluiten om de 
basisbetalingsregeling op regionaal niveau 
toe te passen. Zij stellen de regio's in dat 
geval vast op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals de 
agronomische, milieu- en economische 
kenmerken van de regio's en het regionale 
agrarische potentieel ervan, of de 
institutionele of administratieve structuur 
ervan. Als er tussen de regio's aanzienlijke 
verschillen in de basisbetalingsniveaus te 
verwachten zijn, beoordelen de lidstaten 
de milieu- en sociale effecten van deze 
betalingen.

Or. en

Motivering

Bij de toepassing van de basisbetalingsregeling op regionaal niveau moet rekening worden 
gehouden met de milieukenmerken van de regio's. Om verstorende gevolgen voor het 
sociaaleconomische weefsel of het milieu in de betrokken regio's te voorkomen, moeten de 
lidstaten worden verplicht de milieu- en sociale effecten te beoordelen wanneer er tussen de 
verschillende regio's aanzienlijke verschillen in betalingsniveaus te verwachten zijn.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 

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 
acht:

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

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 doen op hun bouwland aan 
wisselbouw wanneer dit bouwland 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 gewassen die onder water staan;

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

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

c) zij hebben een ecologisch 
aandachtsgebied op hun landbouwareaal.

c) zij hebben een ecologisch 
aandachtsgebied op hun landbouwareaal; 
en
c bis) zij laten hun grond niet meer dan
vijf opeenvolgende weken braak liggen.

Or. en

Motivering

Vergroeningscriteria moeten als "subsidiabiliteitscriteria" worden toegepast, d.w.z. dat een 
landbouwer de drie praktijken in het pakket moet toepassen als hij betalingen van de eerste 
pijler wil ontvangen. Wisselbouw is een landbouwpraktijk die veel meer resultaat kan 
opleveren dan diversificatie en is nuttiger voor de vruchtbaarheid van de bodem en de 
vermindering van het gebruik van pesticiden. Bodembedekking is een landbouwkundige 
maatregel die deel moet uitmaken van de vergroening. De lidstaten moeten de soort 
bodembedekking (bv. door tussenteelt, winterstoppels enz.) vrij kunnen kiezen.
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Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien landbouwers niet aan de in 
dit hoofdstuk vermelde vereisten voldoen, 
verliezen zij het hele bedrag van hun door 
deze verordening geregelde betaling.

Or. en

Motivering

Om landbouwers een sterke stimulans te geven om aan de vergroeningsvereisten te voldoen, 
moeten hun rechtstreekse betalingen uitdrukkelijk aan die vereisten worden gekoppeld.

Amendement 25

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] 
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.

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] 
worden opgelegd, kennen de lidstaten de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling toe aan 
landbouwers die van de vier 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

Motivering

Aan de drie door de Commissie voorgestelde vergroeningscomponenten moet een vierde, 
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namelijk bodembedekking, worden toegevoegd.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gewasdiversificatie Wisselbouw

Or. en

Amendement 27

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 
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, worden afwisselend ten minste drie 
verschillende gewassen op dit bouwland 
geteeld of blijft het gedurende drie 
opeenvolgende jaren braak liggen. De 
wisselbouw omvat één peulgroente.

Or. en

Motivering

Wisselbouw is een landbouwpraktijk die veel meer resultaat kan opleveren dan 
gewasdiversificatie en is nuttiger voor de vruchtbaarheid van de bodem en de vermindering 
van het gebruik van pesticiden. Door peulgroenten in de wisselbouw op te nemen, zal de EU 
voor diervoeder minder afhankelijk worden van ingevoerde eiwitten. Dit komt ook het milieu 
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zeer ten goede.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blijvend grasland Blijvend weiland

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 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 landbouwers houden de arealen van 
hun bedrijf die voor aanvraagjaar 2011 als 
blijvend weiland zijn aangegeven in de 
aanvraag die uit hoofde van artikel 74, lid 
1, van Verordening (EU) nr. XXX (HZR) 
is ingediend, hierna "als blijvend weiland
gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

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

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

Or. en

Motivering

Als de referentiedatum in de toekomst wordt vastgesteld, kan dat de situatie verergeren. In 
plaats van weiland te beschermen, kan dit ertoe leiden dat weiland massaal wordt geploegd 
voordat de verordening bindend wordt. Om dit averechtse effect te voorkomen, moet 2011 als 
basisjaar worden gehanteerd.
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Amendement 30

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 de lidstaten toegestaan om op 
regionaal niveau ten hoogste 5 % van hun 
als blijvend weiland gebruikte 
referentiearealen om te zetten. Deze 
bovengrens geldt niet als er sprake is van 
overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

Als de vereiste voor blijvend weiland op regionaal niveau in plaats van op bedrijfsniveau 
wordt vastgesteld, kunnen de lidstaten de omzettingsoptie van 5 % gebruiken voor die 
landbouwers die moeilijk aan de vereiste voor blijvend weiland kunnen voldoen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Bodembedekking

1. Landbouwers zorgen ervoor dat al hun 
subsidiabele grond niet langer dan vijf 
opeenvolgende weken zonder plantendek 
blijft, en in specifieke dorre 
omstandigheden of wanneer 
wortelonkruid moet worden bestreden niet 
langer dan acht opeenvolgende weken. 
Een langere periode kan worden 
aanvaard als uitzondering om 
wortelonkruid in één jaar te bestrijden als 
de limiet van vijf weken over een periode 
van vijf jaar gerekend in acht wordt 
genomen. Ook stroken kale grond zijn 
aanvaardbaar aangezien zij deel uitmaken 
van natuurbeheer. Het plantendek kan 
het volgende omvatten: natuurlijke 
vegetatie, tussenteelt, stoppels, gras of een 
ander vegetatiedek onder blijvende 
gewassen.
2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de verplichtingen in het kader van de 
bodembedekkingsmaatregel als bedoeld in 
lid 1. 

Or. en

Motivering

Bodemerosie is een belangrijk probleem voor de Europese landbouw. Volgens nieuwe 
modellen van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Commissie heeft 
naar schatting 1,3 miljoen km2 van het oppervlak in de EU-27 te lijden onder watererosie. 
Bovendien verliest 20% van dit oppervlak jaarlijks ruim 10 ton per hectare. Daarom is er een 
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maatregel nodig die de bodemerosie en het wegspoelen van voedingsstoffen in het grondwater 
rechtstreeks aanpakt.

Amendement 33

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 op 
regionaal niveau ten minste 10 % van hun 
subsidiabele hectaren in de zin van artikel 
25, lid 2, exclusief de als blijvend weiland
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.

Or. en

Motivering

Ecologische focusgebieden zijn een essentieel veiligheidsnet dat de natuurlijke rijkdommen 
van landbouwbedrijven helpt beschermen. Volgens verscheidene onderzoeken (zie bv. de 
motivering van dit document) zal slechts 10% van deze gebieden reële milieuvoordelen helpen 
opleveren, zoals vrij migrerende bestuivers en reële voordelen voor het klimaat, de bodem en 
het water. 
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Landbouwers in gebieden met natuurlijke beperkingen die actief bijdragen tot het behoud van 
het landschap en de bescherming en het behoud van de biodiversiteit, de bodem, het klimaat 
en het water moeten met deze maatregel worden gesteund. Landbouwsystemen voor 
probleemgebieden, zoals landbouw met een hoge natuurwaarde, kunnen levensmiddelen van 
hoge kwaliteit produceren en in aanzienlijke mate bijdragen tot collectieve milieugoederen 
zoals koolstofopslag, schoon water, landschapskwaliteit en biodiversiteit. 

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5 – alinea 2  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij stellen de regio's in dat geval vast op 
basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals de
kenmerkende natuurlijke beperkingen van 
de betrokken regio's en de agronomische 
situatie ervan.

Zij stellen de regio's in dat geval vast op 
basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals de 
natuurlijke beperkingen en 
milieukenmerken van de betrokken regio's 
en de agronomische situatie ervan.

Or. en
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Motivering

Landbouwers in gebieden met natuurlijke beperkingen die actief bijdragen tot het behoud van 
het landschap en de bescherming en het behoud van de biodiversiteit, de bodem, het klimaat 
en het water moeten met deze maatregel worden gesteund. Landbouwsystemen voor 
probleemgebieden, zoals landbouw met een hoge natuurwaarde, kunnen levensmiddelen van
hoge kwaliteit produceren en in aanzienlijke mate bijdragen tot collectieve milieugoederen 
zoals koolstofopslag, schoon water, landschapskwaliteit en biodiversiteit. 

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Titel IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

TITEL IV TITEL IV

GEKOPPELDE STEUN GEKOPPELDE STEUN EN ANDERE 
SPECIFIEKE VORMEN VAN STEUN

Or. en

Amendement 37

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:
eiwithoudende gewassen, zaaddragende 
leguminosen, vlas, hennep, rijst, noten, 
melk en zuivelproducten, zaaizaad, 
schapen- en geitenvlees, rundvlees, 
olijfolie, zijderupsen, hop, suikerriet en 
cichorei, groenten en fruit.

Or. en
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Motivering

Gekoppelde steun dient alleen te worden verleend als het landschapsbeheer het behoud van 
een zekere landbouwactiviteit vereist of als de activiteit actief bijdraagt tot een betere 
bescherming van de biodiversiteit, de bodem of het water. Gekoppelde steun voor gewassen 
zoals granen en oliehoudende zaden is geen kosteneffectieve maatregel om de algemene 
doelstellingen van het GLB te verwezenlijken en kan zelfs contraproductief zijn door 
intensieve productie te stimuleren die tot monocultuur kan leiden.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alvorens er gekoppelde steun wordt 
verleend, verrichten de lidstaten een 
beoordeling van de milieu- en sociale 
effecten.

Or. en

Motivering

Gekoppelde steun stimuleert intensieve landbouw, hetgeen uit milieuoogpunt zeer 
problematisch is. Daarom moet er alvorens er gekoppelde steun wordt verleend, een 
milieueffectbeoordeling worden verricht om te voorkomen dat deze maatregel het milieu 
schaadt. 

Amendement 39

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 

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 
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economische en/of sociale en/of
ecologische redenen van groot belang zijn, 
bepaalde problemen ondervinden.

economische en/of sociale en ecologische 
redenen van groot belang zijn, bepaalde 
problemen ondervinden.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten besluiten om ten hoogste 10 % 
van het in bijlage II vermelde jaarlijkse 
nationale maximum te gebruiken, mits: 

Schrappen

(a) zij tot en met 31 december 2013 de bij 
titel V van Verordening (EG) nr. 73/2009 
ingestelde regeling inzake een enkele 
areaalbetaling toepasten of maatregelen 
op grond van artikel 111 van die 
verordening financierden of onder de 
afwijking vielen die was vastgesteld bij 
artikel 69, lid 5, of in het geval van Malta 
bij artikel 69, lid 1, van die verordening, 
en/of
(b) zij in de periode 2010-2013 ten minste 
één jaar meer dan 5 % 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.
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Or. en

Motivering

Gekoppelde steun stimuleert intensieve landbouw, hetgeen uit milieuoogpunt zeer 
problematisch is. Bij de recentste hervormingen heeft het GLB afstand genomen van dit soort 
steun wegens de vele problemen die ermee samenhangen. Het zou een achteruitgang zijn als 
bij de komende hervorming van het GLB opnieuw op grote schaal gekoppelde steun zou 
worden ingevoerd.

Amendement 41

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.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Gekoppelde steun stimuleert intensieve landbouw, hetgeen uit milieuoogpunt zeer 
problematisch is. Bij de recentste hervormingen heeft het GLB afstand genomen van dit soort 
steun wegens de vele problemen die ermee samenhangen. Het zou een achteruitgang zijn als 
bij de komende hervorming van het GLB opnieuw op grote schaal gekoppelde steun zou 
worden ingevoerd.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Titel IV – Hoofdstuk 2 bis (nieuw) (na artikel 46)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK 2 bis
Specifieke steun

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
 Artikel 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 bis
Algemene voorschriften voor specifieke 

steun
1. Onder de in dit hoofdstuk gestelde 
voorwaarden kunnen de lidstaten 
landbouwers specifieke steun verlenen 
voor:
i) specifieke soorten landbouw die 
belangrijk zijn voor de bescherming of de 
verbetering van het milieu, waaronder 
landbouwsystemen met een hoge 
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natuurwaarde;
ii) de toepassing van aangescherpte 
dierenwelzijnsnormen;
iii) specifieke landbouwactiviteiten die 
meerwaarde voor het landbouwmilieu 
opleveren;
iv) de plaatselijke teelt van ecologisch 
verantwoorde en op de regionale 
omstandigheden afgestemde peulgroenten 
als diervoeder om de ontwikkeling van 
efficiënte voedingsstoffencycli op het 
landbouwbedrijf te bevorderen;
2. Specifieke steun wordt in de vorm van 
een jaarlijkse betaling verleend voor 
bepaalde praktijken op een bepaald areaal 
of bepaalde welzijnsnormen voor een 
bepaald aantal dieren.
3. Specifieke steun die op grond van dit 
artikel wordt verleend, is verenigbaar met 
andere EU-maatregelen en -beleidslijnen.
4. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot:
a) de voorwaarden voor de verlening van 
de in dit artikel bedoelde specifieke steun; 
en
b) de voorschriften inzake de de 
samenhang met andere EU-maatregelen 
en de cumulatie van deze specifieke steun.

Or. en

Motivering

In het huidige voorstel wordt de mogelijkheid van gekoppelde steun voor milieuvriendelijke 
landbouw volledig geschrapt. Dit is een grote achteruitgang. Deze mogelijkheid moet 
opnieuw worden ingevoerd zodat de lidstaten specifieke milieuvriendelijke 
landbouwactiviteiten verder kunnen steunen in het kader van de eerste pijler. Dit omvat de 
bevordering van landbouwsystemen zoals landbouw met een hoge natuurwaarde en 
praktijken die milieuprestatie beogen en landbouwbedrijven economisch weerbaarder maken.
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 ter
Financiële bepalingen

1. De lidstaten kunnen uiterlijk op 1 
augustus van het jaar voorafgaande aan 
het eerste jaar van toepassing van 
specifieke steun besluiten om ten hoogste 
5% van hun in bijlage II vermelde 
jaarlijkse nationale maximum te 
gebruiken voor de financiering van deze 
steun.
2. De lidstaten mogen uiterlijk op 1 
augustus 2016 hun uit hoofde van lid 1 
genomen besluit herzien en besluiten om 
met ingang van 1 januari 2017:
a) het vastgestelde percentage voor de 
financiering van de specifieke steun in 
voorkomend geval en met inachtneming 
van de in lid 1 vastgestelde grenzen te 
verhogen;
b) de voorwaarden voor de verlening van 
de specifieke steun zo nodig te wijzigen;
c) de verlening van de steun in het kader 
van dit hoofdstuk stop te zetten.

Or. en

Motivering

Maximaal 5% van de rechtstreekse betalingen wordt gereserveerd voor activiteiten in 
verband met het milieu die de duurzaamheid op bedrijfsniveau verder vergroten.


