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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft samen met het voorstel voor het meerjarig financieel kader 2014-2020 
een reeks verordeningen voorgelegd tot vaststelling van het wetgevingskader voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020. Binnen dit 
wetgevingskader zijn er drie hoofddoelstellingen vastgelegd, namelijk 1) een levensvatbare 
voedselproductie, 2) een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, en 
3) een evenwichtige territoriale ontwikkeling. Zoals de Commissie aangeeft, zijn beide pijlers 
van het GLB cruciaal om deze uitdagingen, die ook van groot belang zijn voor de Europese 
regio's en grondgebieden, naar behoren te kunnen aanpakken. De nieuwe voorschriften voor 
rechtstreekse betalingen moeten voor een eerlijke en duurzame verdeling van de beschikbare 
middelen zorgen.

De rapporteur gaat ten volle akkoord met het voorstel om de rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers grondig te vergroenen (d.w.z. milieubewust te maken). Dit vormt een van de 
manieren om de huidige ecologische en maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. 
Volgens de rapporteur gaan de huidige voorstellen echter niet ver genoeg om te kunnen leiden 
tot een overschakeling op geavanceerde, duurzame landbouwsystemen, die van essentieel
belang zijn voor een duurzame territoriale ontwikkeling in plattelandsgebieden. In dit verband 
stelt de rapporteur maatregelen voor waarmee beter rekening kan worden gehouden met de 
Europese plattelandsgebieden.

Voor wat de regionale ontwikkeling betreft, vraagt de rapporteur dat er een groter deel van de 
jaarlijkse nationale maxima wordt besteed aan bijkomende steun voor 
plattelandsontwikkeling. Volgens dezelfde logica verzet de rapporteur zich tegen de verlaging 
van de bedragen voor plattelandsontwikkeling.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de marktdeelnemers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de landbouwers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 
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vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling;
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, tot vaststelling van 
het jaarlijkse maximum voor de betaling 
voor gebieden met natuurlijke beperkingen, 
tot vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor jonge landbouwers, 
tot vaststelling van de jaarlijkse maxima 
voor de vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de
beoordelings- en goedkeuringsprocedure 
voor besluiten in het kader van de 
vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
procedure inzake de vergunningverlening 
en voor de meldingen aan de producenten 
in verband met de vergunningverlening 
voor grond en rassen in het kader van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
berekening van de verlaging van het 
bedrag van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, en tot vaststelling van 
algemene meldingseisen. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling,
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
de toepassing van geavanceerde
duurzame landbouwsystemen die 
voordelen opleveren, onder meer op het 
vlak van milieubescherming, en de 
klimaatverandering kunnen tegenwerken 
en doen afnemen, tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
gebieden met natuurlijke beperkingen, tot 
vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor jonge landbouwers, 
tot vaststelling van de jaarlijkse maxima 
voor de vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
beoordelings- en goedkeuringsprocedure 
voor besluiten in het kader van de 
vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
procedure inzake de vergunningverlening 
en voor de meldingen aan de producenten 
in verband met de vergunningverlening 
voor grond en rassen in het kader van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
berekening van de verlaging van het 
bedrag van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, en tot vaststelling van 
algemene meldingseisen. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 



AD\914917NL.doc 5/10 PE494.613v02-00

NL

van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De in deze verordening voorziene 
invoering van betalingen voor 
geavanceerde, duurzame 
landbouwsystemen, milieubeheer en 
matiging van de klimaatverandering op 
regionaal niveau kan gepaard gaan met 
de afsluiting van territoriale 
overeenkomsten tussen regionale 
overheden en landbouwers. Op grond van 
die overeenkomsten worden er 
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grootschalige specifieke stimulerende 
acties ontwikkeld, die collectief ten uitvoer 
worden gelegd op subsidiabele 
landbouwgrond en erop gericht zijn de 
watervoorraden, biodiversiteit en bodem te 
beschermen, waarbij de specifieke lokale 
kenmerken in acht worden genomen en 
van gedeelde en meetbare doelstellingen 
wordt uitgegaan.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) In noodsituaties of bij 
natuurrampen die gevolgen hebben voor 
de landbouwproductie en de landbouwers 
zelf, kan de Europese Commissie, in 
afwijking van de onderhavige 
verordening, de maatregelen nemen die 
noodzakelijk en te rechtvaardigen zijn om 
specifieke problemen op te lossen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 is niet van toepassing op de in 
artikel 349 van het Verdrag opgenomen 
gebieden van de EU, hierna de 
"ultraperifere gebieden" genoemd, noch op 
de rechtstreekse betalingen die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1405/2006 worden toegekend aan de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee.

De artikelen 10 en 11 zijn niet van 
toepassing op de in artikel 349 van het 
Verdrag opgenomen gebieden van de EU, 
hierna de "ultraperifere gebieden" 
genoemd, noch op de rechtstreekse 
betalingen die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 worden 
toegekend aan de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Actieve landbouwer Uitsluiting van rechtstreekse betalingen

Amendement 7

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. Om grote verschillen tussen de 
regionale toewijzing van betalingen te 
vermijden, moet er voor elke 
betalingsregeling en de onderliggende 
definitie ervan een voorafgaande 
evaluatie van de milieu-impact en de 
sociaaleconomische gevolgen worden 
uitgevoerd.

Motivering

Indien in het verleden gedane betalingen die tot een oneerlijke en niet-duurzame verdeling 
van de middelen leidden, de basis blijven vormen voor toekomstige betalingen, is het gevaar 
reëel dat plaatselijke en regionale ontwikkelingsinspanningen hierdoor worden gehinderd of 
beperkt.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
De uitvoering van betalingen voor 
geavanceerde, duurzame 
landbouwsystemen, milieubeheer en 
matiging van de klimaatverandering op 
regionaal niveau, overeenkomstig de 
artikelen 20 en 29, kan gepaard gaan met 
de invoering van territoriale 
overeenkomsten tussen de regionale 
overheden en landbouwers, voor zover het 
in artikel 33 vastgelegde 
maximumpercentage van 30 % niet wordt 
overschreden. Op grond van die 
overeenkomsten worden er grootschalige 
specifieke stimulerende acties ontwikkeld, 
die collectief ten uitvoer worden gelegd op 
subsidiabele landbouwgrond en erop 
gericht zijn de watervoorraden, 
biodiversiteit en bodem te beschermen, 
waarbij de specifieke lokale kenmerken in 
acht worden genomen en van gedeelde en 
meetbare doelstellingen wordt uitgegaan.
(als nieuw artikel invoegen vóór artikel 29)

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landbouwers die aan de regeling voor 
kleine landbouwers willen deelnemen, 
dienen daarvoor uiterlijk op 15 oktober 
2014 een aanvraag in.

Landbouwers die aan de regeling voor 
kleine landbouwers willen deelnemen, 
dienen daarvoor een aanvraag in, vóór een 
door de lidstaten te bepalen datum en in 
elk geval uiterlijk op:
1. 15 oktober 2014 met ingang van 2014,
of
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2. 15 oktober 2015 met ingang van 2015.
De door de lidstaten vast te stellen datum 
mag echter niet vroeger vallen dan de 
laatste dag voor het indienen van een 
aanvraag in het kader van de 
basisbetalingsregeling.

Motivering

Het eerste jaar dat een nieuw systeem wordt toegepast, met name in lidstaten die het op 
rechten gebaseerde systeem niet eerder hebben toegepast, kan voor zowel landbouwers als 
regeringen problematisch zijn. De landbouwers zouden moeten kiezen tussen twee 
verschillende, onbekende systemen. Daarom moet het binnen de financiële vooruitzichten ten 
minste nog één keer mogelijk zijn toe te treden tot de regeling voor kleine landbouwers, om 
ervoor te zorgen dat het doel van het mechanisme wordt bereikt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de maatregelen 
vast die in een spoedeisende situatie 
noodzakelijk en te rechtvaardigen zijn om 
specifieke problemen op te lossen. Die 
maatregelen mogen van deze verordening 
afwijken, doch slechts voor zover en 
zolang dat strikt noodzakelijk is. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
56, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de maatregelen 
vast die in spoedeisende situaties of bij 
natuurrampen die gevolgen hebben voor 
de landbouwproductie en de landbouwers 
zelf, noodzakelijk en te rechtvaardigen zijn 
om specifieke problemen op te lossen. Die 
maatregelen mogen van deze verordening 
afwijken, doch slechts voor zover en 
zolang dat strikt noodzakelijk is. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
56, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

PROCEDURE
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