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Amendement 34
Giommaria Uggias

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 
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 

(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 
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 duurzame 
landbouwpraktijken die voordelen 
opleveren en de klimaatverandering 
kunnen tegenwerken en doen afnemen,
en de milieubescherming in de hand 
kunnen werken; tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
gebieden met natuurlijke beperkingen, tot 
vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor de vestiging van
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 
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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.

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.

Or. it

Amendement 35
Luís Paulo Alves

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, 

(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, 
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moet worden voorkomen dat zij geen 
rechtstreekse betalingen ontvangen.

moet worden voorkomen dat zij geen 
rechtstreekse betalingen ontvangen, 
aangezien die een belangrijke aanvulling 
op het inkomen vormen, met name in 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
waar zij van essentieel belang zijn als 
ondersteuning van het gezinsinkomen en 
van het sociaaleconomische weefsel van 
die regio's.

Or. pt

Amendement 36
Giommaria Uggias

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.

Or. it

Amendement 37
Nuno Teixeira
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te voorkomen dat het 
betalingsbeheer van geringe bedragen te 
veel administratief werk meebrengt, 
moeten de lidstaten als algemene regel 
afzien van rechtstreekse betalingen indien 
het te betalen bedrag minder dan 100 euro 
is of indien het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor steun wordt aangevraagd, 
minder dan één hectare is. Aangezien de 
structuur van de landbouweconomie van de 
lidstaten grote onderlinge verschillen
vertoont en sterk kan afwijken van de 
gemiddelde landbouwbedrijfsstructuur in 
de EU, moet het de lidstaten evenwel 
worden toegestaan om een ondergrens toe 
te passen die recht doet aan hun specifieke 
situatie. In verband met de zeer specifieke 
landbouwbedrijfsstructuur in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee moeten de 
desbetreffende lidstaten het besluit 
kunnen nemen dat voor deze gebieden al 
dan niet een bepaalde ondergrens mag
gelden. Voorts moeten de lidstaten over de 
mogelijkheid beschikken om op basis van 
de structuurkenmerken van hun 
landbouwsector te opteren voor de eerste 
dan wel de tweede ondergrens. Aangezien 
ook betalingen aan landbouwers met een
"bedrijf zonder land" mogen worden 
toegekend, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde ondergrens 
in hun geval geen nut. Voor dergelijke 
landbouwers moet derhalve het 
steungerelateerde minimumbedrag gelden.
Om een gelijke behandeling te waarborgen 
van landbouwers in Bulgarije en 
Roemenië, waar de rechtstreekse 
betalingen zich nog in de fase van 
geleidelijke integratie bevinden, moet de 
ondergrens voor deze landen berusten op 
het uiteindelijke bedrag dat aan het einde 
van het proces van geleidelijke integratie 

(14) Om te voorkomen dat het 
betalingsbeheer van geringe bedragen te 
veel administratief werk meebrengt, 
moeten de lidstaten als algemene regel 
afzien van rechtstreekse betalingen indien 
het te betalen bedrag minder dan 100 euro 
is of indien het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor steun wordt aangevraagd, 
minder dan één hectare is. Aangezien de 
structuur van de landbouweconomie van de 
lidstaten grote onderlinge verschillen 
vertoont en sterk kan afwijken van de 
gemiddelde landbouwbedrijfsstructuur in 
de EU, moet het de lidstaten evenwel 
worden toegestaan om een ondergrens toe 
te passen die recht doet aan hun specifieke 
situatie. In verband met de zeer specifieke 
landbouwbedrijfsstructuur in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee mag er voor 
deze gebieden geen ondergrens gelden.
Voorts moeten de lidstaten over de 
mogelijkheid beschikken om op basis van 
de structuurkenmerken van hun 
landbouwsector te opteren voor de eerste 
dan wel de tweede ondergrens. Aangezien 
ook betalingen aan landbouwers met een
"bedrijf zonder land" mogen worden 
toegekend, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde ondergrens 
in hun geval geen nut. Voor dergelijke 
landbouwers moet derhalve het 
steungerelateerde minimumbedrag gelden.
Om een gelijke behandeling te waarborgen 
van landbouwers in Bulgarije en 
Roemenië, waar de rechtstreekse 
betalingen zich nog in de fase van 
geleidelijke integratie bevinden, moet de 
ondergrens voor deze landen berusten op 
het uiteindelijke bedrag dat aan het einde 
van het proces van geleidelijke integratie 
wordt toegekend.
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wordt toegekend.

Or. pt

Amendement 38
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te voorkomen dat het 
betalingsbeheer van geringe bedragen te 
veel administratief werk meebrengt, 
moeten de lidstaten als algemene regel 
afzien van rechtstreekse betalingen indien 
het te betalen bedrag minder dan 100 euro 
is of indien het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor steun wordt aangevraagd, 
minder dan één hectare is. Aangezien de 
structuur van de landbouweconomie van de 
lidstaten grote onderlinge verschillen 
vertoont en sterk kan afwijken van de 
gemiddelde landbouwbedrijfsstructuur in 
de EU, moet het de lidstaten evenwel 
worden toegestaan om een ondergrens toe 
te passen die recht doet aan hun specifieke 
situatie. In verband met de zeer specifieke 
landbouwbedrijfsstructuur in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee moeten de 
desbetreffende lidstaten het besluit kunnen 
nemen dat voor deze gebieden al dan niet 
een bepaalde ondergrens mag gelden.
Voorts moeten de lidstaten over de 
mogelijkheid beschikken om op basis van 
de structuurkenmerken van hun 
landbouwsector te opteren voor de eerste 
dan wel de tweede ondergrens. Aangezien 
ook betalingen aan landbouwers met een
"bedrijf zonder land" mogen worden 
toegekend, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde ondergrens 
in hun geval geen nut. Voor dergelijke 
landbouwers moet derhalve het 

(14) Om te voorkomen dat het 
betalingsbeheer van geringe bedragen te 
veel administratief werk meebrengt, 
moeten de lidstaten als algemene regel 
afzien van rechtstreekse betalingen indien 
het te betalen bedrag minder dan 100 euro 
is of indien het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor steun wordt aangevraagd, 
minder dan 0,3 hectare is. Aangezien de 
structuur van de landbouweconomie van de 
lidstaten grote onderlinge verschillen 
vertoont en sterk kan afwijken van de 
gemiddelde landbouwbedrijfsstructuur in 
de EU, moet het de lidstaten evenwel 
worden toegestaan om een ondergrens toe 
te passen die recht doet aan hun specifieke 
situatie. In verband met de zeer specifieke 
landbouwbedrijfsstructuur in de 
ultraperifere gebieden, de berggebieden, de 
eilandgebieden en op de kleinere eilanden 
in de Egeïsche Zee moeten de 
desbetreffende lidstaten het besluit kunnen 
nemen dat voor deze gebieden al dan niet 
een bepaalde ondergrens mag gelden.
Voorts moeten de lidstaten over de 
mogelijkheid beschikken om op basis van 
de structuurkenmerken van hun 
landbouwsector te opteren voor de eerste 
dan wel de tweede ondergrens. Aangezien 
ook betalingen aan landbouwers met een
"bedrijf zonder land" mogen worden 
toegekend, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde ondergrens 
in hun geval geen nut. Voor dergelijke 
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steungerelateerde minimumbedrag gelden.
Om een gelijke behandeling te waarborgen 
van landbouwers in Bulgarije en 
Roemenië, waar de rechtstreekse 
betalingen zich nog in de fase van 
geleidelijke integratie bevinden, moet de 
ondergrens voor deze landen berusten op 
het uiteindelijke bedrag dat aan het einde 
van het proces van geleidelijke integratie 
wordt toegekend.

landbouwers moet derhalve het 
steungerelateerde minimumbedrag gelden.
Om een gelijke behandeling te waarborgen 
van landbouwers in Bulgarije en 
Roemenië, waar de rechtstreekse 
betalingen zich nog in de fase van 
geleidelijke integratie bevinden, moet de 
ondergrens voor deze landen berusten op 
het uiteindelijke bedrag dat aan het einde 
van het proces van geleidelijke integratie 
wordt toegekend.

Or. it

Amendement 39
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van de bedrijfstoeslagregeling, 
is gebleken dat een aantal hoofdelementen 
behouden moet blijven, zoals de 
vaststelling van nationale maxima die 
ervoor moeten zorgen dat het totaal van de 
steun niet hoger is dan de huidige beperkte 
begrotingsmiddelen. De lidstaten moeten 
ook doorgaan met het beheer van een 
nationale reserve, die moet worden 
gebruikt om de deelname van jonge 
landbouwers aan de regeling te bevorderen 
of kan worden gebruikt om in specifieke 
behoeften in bepaalde regio's te voorzien.
Voorschriften voor de overdracht en het 
gebruik van betalingsrechten moeten 
blijven bestaan, zij het in een 
vereenvoudigde vorm indien mogelijk.

(22) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van de bedrijfstoeslagregeling, 
is gebleken dat een aantal hoofdelementen 
behouden moet blijven, zoals de 
vaststelling van nationale maxima die 
ervoor moeten zorgen dat het totaal van de 
steun niet hoger is dan de huidige beperkte 
begrotingsmiddelen. De lidstaten moeten 
ook kunnen blijven beschikken over een 
nationale reserve, die regionaal wordt 
beheerd en moet worden gebruikt om de 
deelname van beginnende jonge 
landbouwers aan de regeling te bevorderen 
of kan worden gebruikt om in specifieke 
behoeften in bepaalde regio's te voorzien.
Voorschriften voor de overdracht en het 
gebruik van betalingsrechten moeten 
blijven bestaan, zij het in een 
vereenvoudigde vorm indien mogelijk.

Or. it
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Amendement 40
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten de milieuvriendelijke 
maatregelen op hun grondgebied kunnen 
treffen om equivalente prestaties te 
leveren voor het milieu en het klimaat, 
kiezen de lidstaten of de regio's, 
afhankelijk van hun constitutionele 
bestel, na goedkeuring van hun keuze 
door de Commissie binnen 2 maanden na 
kennisgeving minstens twee pertinente 
maatregelen van de op communautair 
niveau vastgestelde lijst van maatregelen 
en een derde uit een lijst van optionele 
maatregelen die beter op de specifieke 
territoriale kenmerken is afgestemd;

Or. it

Amendement 41
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) Om de doeltreffendheid te 
garanderen van de duurzame en 
voordelige landbouwpraktijken die de 
klimaatverandering kunnen tegenwerken 
en doen afnemen en de 
milieubescherming in de hand kunnen 
werken is het wenselijk dat groepen 
landbouwers op regionaal niveau 
contractuele 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen 
aangaan, die worden ondersteund en 
gecontroleerd door de regionale 
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autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
milieu en landbouw, en die als doel 
hebben te zorgen voor continuïteit en dus 
optimale aandacht te besteden aan de 
ecologisch belangrijke gebieden en er 
tegelijk voor te zorgen dat waardevolle 
landbouwarealen geen nadeel 
ondervinden.

Or. it

Amendement 42
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Omwille van de vereenvoudiging en 
om rekening te houden met de specifieke 
situatie van de ultraperifere gebieden, 
moeten rechtstreekse betalingen voor deze 
regio's worden beheerd in het kader van de 
steunprogramma's die bij Verordening
(EG) nr. 247/2006 zijn vastgesteld.
Bijgevolg mogen de bepalingen van deze 
verordening die betrekking hebben op de 
basisbetalingsregeling en daarmee 
samenhangende betalingen en op 
gekoppelde steun, niet gelden voor deze 
gebieden.

(40) Omwille van de vereenvoudiging en 
om het GLB beter af te stemmen op de 
specifieke situatie van de ultraperifere 
gebieden, die zich vanwege hun geringe 
omvang en de grote afstand tot de 
markten in een achterstandspositie 
bevinden, moeten de rechtstreekse 
betalingen en alle inkomenssteun voor de 
landbouwers voor deze regio's worden 
beheerd in het kader van de 
steunprogramma's die bij Verordening
(EG) nr. 247/2006 zijn vastgesteld.
Bijgevolg mogen de bepalingen van deze 
verordening die betrekking hebben op de 
basisbetalingsregeling en daarmee 
samenhangende betalingen en op 
gekoppelde steun, niet gelden voor deze 
gebieden.

Or. pt

Amendement 43
Nuno Teixeira
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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.

Or. pt

Amendement 44
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter b – punt 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
duurzame en voordelige
landbouwpraktijken in acht nemen die de 
klimaatverandering kunnen tegenwerken 
en doen afnemen en de 
milieubescherming in de hand kunnen 
werken;

Or. it

Amendement 45
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 is niet van toepassing op de in 
artikel 349 van het Verdrag opgenomen 

De artikelen 10 en 11 zijn niet van 
toepassing op de in artikel 349 van het 
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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.

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.

Or. pt

Amendement 46
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 47
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– een door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteit verrichten om 
landbouwarealen in een voor beweiding of 
teelt geschikte natuurlijke staat te houden, 
bijvoorbeeld via een minimale 
veebezetting.

Or. pt
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Amendement 48
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te voorkomen dat het totale bedrag aan 
rechtstreekse betalingen hoger is dan de in 
bijlage III vermelde maxima, passen de 
lidstaten een lineaire verlaging toe op de 
bedragen aan rechtstreekse betalingen, 
behalve rechtstreekse betalingen die in het 
kader van Verordening (EG) nr. 247/2006 
en Verordening (EG) nr. 1405/2006 
worden toegekend.

Om te voorkomen dat het totale bedrag aan 
rechtstreekse betalingen hoger is dan de in 
bijlage III vermelde maxima, passen de 
lidstaten een lineaire verlaging toe op de 
bedragen aan rechtstreekse betalingen, 
behalve rechtstreekse betalingen die in het 
kader van Verordening (EG) nr. 247/2006 
en Verordening (EG) nr. 1405/2006 
worden toegekend. De lineaire 
verlagingen zijn evenmin toepasselijk op 
de rechtstreekse betalingen betreffende 
landbouwareaal op de kleinere eilanden 
die zich binnen de administratieve 
grenzen van de eilandgebieden bevinden.

Or. it

Amendement 49
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor rechtstreekse betalingen 
worden aangevraagd of moeten worden 
toegekend vóór toepassing van de in artikel 
65 van Verordening (EU) nr. [...] [HZV] 
bedoelde verlagingen en uitsluitingen 
minder dan één hectare is.

(b) wanneer het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor rechtstreekse betalingen 
worden aangevraagd of moeten worden 
toegekend vóór toepassing van de in artikel 
65 van Verordening (EU) nr. [...] [HZV] 
bedoelde verlagingen en uitsluitingen 
minder dan 0,3 hectare is.

Or. it
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Amendement 50
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De betrokken lidstaten kunnen 
besluiten om lid 1 niet toe te passen op de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee.

3. Lid 1 is niet van toepassing op de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee.

Or. pt

Amendement 51
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De betrokken lidstaten kunnen besluiten 
om lid 1 niet toe te passen op de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee.

3. De betrokken lidstaten kunnen besluiten 
om lid 1 niet toe te passen op de 
ultraperifere gebieden, op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee en op de 
kleinere eilanden die zich binnen de 
administratieve grenzen van de 
eilandgebieden bevinden.

Or. it

Amendement 52
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Landbouwers die in 2011 in het kader 
van de bedrijfstoeslagregeling ten minste 
één toeslagrecht hebben geactiveerd of in 

2. Landbouwers die tussen 2009 en 2011
rechtstreekse steun of aanvullende 
rechtstreekse betalingen hebben
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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.

ontvangen, in beide gevallen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
73/2009, of in 2012 of 2013 recht hebben 
op een enkele betaling overeenkomstig 
artikel 41, artikel 63, of punt B of punt C 
van bijlage IX van 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. pt

Amendement 53
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) bepalingen betreffende het 
aangaan door groepen landbouwers van 
contractuele 
samenwerkingsovereenkomsten op 
regionaal niveau, die worden ondersteund 
en gecontroleerd door de regionale 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
milieu en landbouw, en die als doel 
hebben te zorgen voor continuïteit en dus 
optimale aandacht te besteden aan de 
ecologisch belangrijke gebieden en er 
tegelijk voor te zorgen dat waardevolle 
landbouwarealen geen nadeel 
ondervinden

Or. it

Amendement 54
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – inleidende formule
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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. 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, ten minste twee van de 
volgende klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken in acht:

Or. it

Amendement 55
Czesław Adam Siekierski

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 drie verschillende gewassen 
op hun bouwland wanneer dit bouwland 
meer dan 15 hectaren omvat;

Or. en

Amendement 56
Catherine Grèze

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 weiland 
op hun bedrijf als zodanig in stand, and
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Or. en

Amendement 57
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Landbouwers die aan de eisen van 
artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 inzake biologische landbouw 
voldoen, hebben automatisch recht op de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

4. Landbouwers die aan de eisen van 
artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 inzake biologische landbouw 
voldoen, hebben automatisch recht op de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling. Deze 
erkenning is eveneens van toepassing op 
landbouwers wier landbouwareaal is 
gelegen in door de lidstaten erkende 
gebieden die milieubescherming genieten 
op nationaal of regionaal niveau, en op 
landbouwareaal waarvoor 
agromilieuverbintenissen zijn aangegaan 
in het kader van de programma's voor 
plattelandsontwikkeling.

Or. pt

Amendement 58
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Landbouwers die aan de eisen van 
artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 inzake biologische landbouw 
voldoen, hebben automatisch recht op de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

4. Landbouwers hebben automatisch 
recht op de in dit hoofdstuk bedoelde 
betaling als zij tot een van de volgende 
categorieën behoren:

– het bouwland van het bedrijf is kleiner 
dan 15 hectaren, of
– meer dan 50 % van het landbouwareaal 
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van het bedrijf valt onder Natura 2000, of
– meer dan 50 % van het landbouwareaal 
van het bedrijf valt onder agromilieu- en 
klimaatregelingen overeenkomstig artikel 
29 van Richtlijn (EU) [...] [POV], of
– landbouwers die aan de eisen van artikel 
29, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 inzake biologische landbouw 
voldoen.

Or. en

Amendement 59
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Landbouwers die aan de eisen van 
artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 inzake biologische landbouw 
voldoen, hebben automatisch recht op de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

4. Landbouwers hebben automatisch recht 
op de in dit hoofdstuk bedoelde betaling
als zij tot minstens een van de volgende 
categorieën behoren:

– landbouwers die aan de eisen van 
artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 inzake biologische landbouw 
voldoen,
– landbouwers die intensieve landbouw 
met boomteelt, hoogstammige planten 
en/of wijnranken beoefenen,
– landbouwers die lid zijn van consortia 
ter bescherming van de productie van 
landbouwproducten met beschermde 
oorsprongsbenaming en/of beschermde 
geografische aanduiding.

Or. it

Motivering

Gecertificeerde regelingen opnemen in de categorie "per definitie milieuvriendelijk" zal de 
verdere ontwikkeling van deze regelingen stimuleren en landbouwers ertoe aanzetten eraan 
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deel te nemen, wat ook correcte marktstimuli inhoudt voor een duurzamere landbouw.

Amendement 60
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is alleen van toepassing 
op de eenheden van een bedrijf die 
overeenkomstig artikel 11 van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 worden 
gebruikt voor biologische productie.

Schrappen

Or. it

Amendement 61
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis
Om ervoor te zorgen dat de vastgestelde 
milieuvriendelijke maatregelen die de 
lidstaten op hun grondgebied kunnen 
treffen om equivalente prestaties te 
leveren voor het milieu en het klimaat, 
bieden de lidstaten, afhankelijk van hun 
constitutionele bestel, in voorkomend 
geval na raadpleging van de regio's en na 
goedkeuring van hun keuze door de 
Commissie, de landbouwers andere opties 
aan die zijn geselecteerd op basis van 
klimaat- en milieudoelstellingen en –
eigenschappen met als doel een derde 
verplichte maatregelen te selecteren.
Uiterlijk op 1 augustus 2013 delen de 
lidstaten hun beslissing mee aan de 
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Commissie. Binnen twee maanden na de 
kennisgeving keurt de Commissie het 
pakket maatregelen van de lidstaten goed.

Or. it

Amendement 62
Czesław Adam Siekierski

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 15 hectaren omvat, 
worden ten minste drie verschillende 
gewassen op dit bouwland geteeld. Het 
hoofdgewas bestrijkt niet meer dan 70 %
van het bouwland en de twee 
hoofdgewassen bestrijken niet meer dan 
95 % van het bouwland.

Or. en

Amendement 63
Czesław Adam Siekierski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De eerste alinea is niet van 
toepassing op landbouwbedrijven:
– waarvan het bouwland een aanzienlijk 
deel van het jaar volledig wordt gebruikt 
voor de productie van (ingezaaid of 
natuurlijk) gras of ander voeder, volledig 
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braak ligt, volledig wordt beteeld met 
gewassen die onder water staan of een
combinatie daarvan, of
– waar meer dan 75 % van het 
subsidiabele landbouwareaal bedekt is 
met blijvend grasland of blijvende teelten, 
gebruikt wordt voor de productie van 
grassen of andere voedergewassen, braak 
ligt of voor een combinatie van deze 
factoren wordt gebruikt. 1 bis.

Or. en

Amendement 64
Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blijvend grasland Blijvend weiland

Or. en

Amendement 65
Czesław Adam Siekierski

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 het 
aandeel van het blijvend grasland in stand
gehouden wordt ten opzichte van de totale 
landbouwgrond. Deze verplichting geldt 
op nationaal of regionaal niveau.

De lidstaten die voor 2004 tot de EU zijn 
toegetreden, zien erop toe dat grond die op 



PE496.441v01-00 22/32 AM\913248NL.doc

NL

de voor de aanvragen van 
oppervlaktesteun voor 2003 vastgestelde 
datum blijvend grasland was, als blijvend 
grasland wordt gehandhaafd.
De nieuwe lidstaten die in 2004 tot de EU 
zijn toegetreden, zien erop toe dat grond 
die op 1 mei 2004 blijvend grasland was, 
als blijvend grasland wordt gehandhaafd.
Bulgarije en Roemenië zien erop toe dat 
grond die op 1 januari 2007 blijvend 
grasland was, als blijvend grasland wordt 
gehandhaafd.
De lidstaten garanderen dat het aandeel 
zoals bedoeld in het eerste lid (hierna 
"referentie-index” genoemd) met ten 
hoogste 10 % werd verminderd ten koste 
van areaal dat blijvend grasland was met 
betrekking tot het betreffende 
referentiejaar zoals bedoeld in het 
volgende lid.
De bepalingen in dit lid zijn niet van 
toepassing op te bebossen blijvend 
grasland, indien een dergelijke bebossing 
verenigbaar is met het milieu en het niet 
gaat om de aanplant van kerstbomen en 
snelgroeiende soorten met korte 
omlooptijd.

Or. en

Amendement 66
Catherine Grèze

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

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
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gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

gebruikte referentiearealen" genoemd, als 
zodanig in stand.

Or. en

Motivering

Om een echt duurzame aanpak te garanderen moet het referentiejaar 2011 zijn i.p.v. 2014. Zo 
niet is het risico reëel dat een grote oppervlakte aan weiland wordt omgeploegd en niet 
opnieuw als weiland in gebruik wordt genomen voor de inwerkingtreding van de hervorming.

Amendement 67
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landbouwers met blijvende gewassen, 
zoals olijfgaarden, wijngaarden of 
boomgaarden, met uitzondering van 
blijvende niet-bevloeide gewassen, moeten 
specifieke landbouwpraktijken toepassen 
waarbij de bodem zo weinig mogelijk 
wordt verstoord en er voorzien wordt in 
bodembedekkende gewassen.

Or. pt

Amendement 68
Catherine Grèze

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
weiland gebruikte referentiearealen om te 
zetten. Deze bovengrens geldt niet als er 
sprake is van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden.
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Or. en

Amendement 69
Catherine Grèze

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
weiland 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.

Or. en

Amendement 70
Catherine Grèze

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 weiland gebruikte arealen, als 
ecologische infrastructuur wordt benut,
waaronder landschapselementen, zoals
heggen, stenen muren, braakland,
onderhouden terrassen en halfnatuurlijke 
habitats. Er mag niet opnieuw worden 
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ingezaaid of geploegd en er mogen geen 
meststoffen of pesticiden worden gebruikt. 
Oogsten, maaien en beweiding in een 
mate die niet schadelijk is voor de grasmat 
is wel toegestaan. Als er nieuwe gebieden 
met gemengd grasland, weiland of 
hooiland worden gecreëerd, kunnen 
passende peulgewassen worden 
toegevoegd aan de gewasmix voor 
weilanden en hooilanden die worden 
beweid of gemaaid.

Or. en

Amendement 71
Luís Paulo Alves

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. Als het subsidiabele landbouwareaal 
meer dan 20 hectaren omvat, zorgen de 
landbouwers ervoor dat ten minste 5% van 
hun subsidiabele hectaren in de zin van 
artikel 25, lid 2, exclusief de als blijvend 
grasland en historisch grasland gebruikte 
arealen en de arealen die gebruikt worden 
voor blijvende gewassen, zoals bepaald in 
artikel 31 bis, lid 1, ecologisch 
aandachtsgebied is, zoals braakland,
blijvende niet-bevloeide gewassen;
terrassen, landschapselementen, zoals 
heggen of stenen muren, bufferstroken, 
bouwland dat beplant is met 
stikstofbindende gewassen en beboste 
gebieden als bedoeld in artikel 25, lid 2, 
onder b), punt ii).

Or. pt

Amendement 72
Czesław Adam Siekierski
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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 er op nationaal of 
regionaal niveau voor 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
landbouwarealen waarop 
agromilieuregelingen van toepassing zijn, 
arealen waarop geen stikstofbemesting 
wordt toegediend en waarop geen 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, 
braakgelegde grond, landbouwarealen 
binnen Natura 2000-gebieden of andere 
natuurgebieden, braakland, terrassen, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

Or. en

Amendement 73
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 wordt het in 
dat lid genoemde minimumpercentage 
verlaagd tot 3% in gevallen waarin 
groepen landbouwers doorlopende, aan 
elkaar grenzende ecologische 
aandachtsgebieden creëren.

Or. pt
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Amendement 74
Czesław Adam Siekierski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op 
landbouwarealen die worden bebouwd 
met groente- of fruitaanplant, of op 
bedrijven met een landbouwgrond kleiner 
dan 15 hectaren.

Or. en

Amendement 75
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat noodzakelijk is als 
stimulans om de huidige productie in de 
betrokken regio's op peil te houden.

4. Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend voor zover dat noodzakelijk is als 
stimulans om de huidige werkgelegenheid 
en/of productie in de betrokken regio's op 
peil te houden, in het bijzonder in 
gebieden met een natuurlijke handicap, 
zoals de eilandgebieden en de 
ultraperifere regio’s.

Or. pt

Amendement 76
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In geval van toepassing van artikel 
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20 kunnen de lidstaten voor regio's zoals 
bedoeld in hetzelfde artikel andere
financieringen vaststellen.

Or. pt

Amendement 77
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat geen 
betalingen worden gedaan aan 
landbouwers van wie vast komt te staan 
dat zij vanaf de datum van bekendmaking 
van het door de Commissie gedane 
voorstel voor deze verordening hun bedrijf 
hebben opgesplitst met als enig doel in 
aanmerking te komen voor de regeling 
voor kleine landbouwers. Dit geldt ook 
voor landbouwers wier bedrijf uit deze 
opsplitsing is ontstaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 78
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In geval van toepassing van artikel 
20 kunnen de lidstaten voor regio's zoals 
bedoeld in hetzelfde artikel andere 
financieringen vaststellen.

Or. pt
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Amendement 79
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – alinea 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 ten laatste op een door de 
lidstaten te bepalen datum een aanvraag 
in, maar uiterlijk op:

1. 15 oktober 2014 met ingang van 2014,
of
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.

Or. en

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 80
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landbouwers die op 15 oktober 2014 nog 
geen aanvraag voor deelname aan de 
regeling voor kleine landbouwers hebben 
ingediend of die besluiten om er na 2014 

Landbouwers die op 15 oktober 2014 nog 
geen aanvraag voor deelname aan de 
regeling voor kleine landbouwers hebben 
ingediend, kunnen in de loop van 2016, 
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uit te stappen of die op grond van artikel 
20, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 
nr. [...] [POV] voor steun zijn geselecteerd, 
hebben geen recht meer op deelname aan 
deze regeling.

uiterlijk op 15 oktober, hun mening 
herzien. Landbouwers die zich op 15 
oktober 2016 nog niet hebben 
ingeschreven voor de regeling voor kleine 
landbouwers of die besluiten om er
respectievelijk na 2014 of na 2016 uit te 
stappen of die op grond van artikel 20, lid 
1, onder c), van Verordening (EU) nr. [...] 
[POV] voor steun zijn geselecteerd, hebben 
geen recht meer op deelname aan deze 
regeling.

Or. pt

Amendement 81
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen, met inachtneming 
van het bepaalde in de leden 2 en 3, het 
bedrag van de jaarlijkse betaling in het 
kader van de regeling voor kleine 
landbouwers vast op een van de volgende 
niveaus:

Schrappen

(a) een bedrag van ten hoogste 15 % van 
de nationale gemiddelde betaling per 
begunstigde;
(b) een bedrag bestaande uit de nationale 
gemiddelde betaling per hectare, 
vermenigvuldigd met het aantal hectaren, 
maar ten hoogste met drie.
De lidstaten stellen het in de eerste alinea, 
onder a), bedoelde nationale gemiddelde 
vast op basis van het nationale maximum 
dat in bijlage II voor kalenderjaar 2019 is 
vastgesteld, en het aantal landbouwers dat 
uit hoofde van artikel 21, lid 1, 
betalingsrechten heeft verworven.
De lidstaten stellen het in de eerste alinea, 
onder b), bedoelde nationale gemiddelde 
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vast op basis van het nationale maximum 
dat in bijlage II voor kalenderjaar 2019 is 
vastgesteld, en het aantal subsidiabele 
hectaren dat in 2014 overeenkomstig 
artikel 26 is aangegeven.

Or. en

Amendement 82
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde bedrag is niet 
lager dan 500 euro en niet hoger dan 
1 000 euro. Wanneer de toepassing van 
lid 1 resulteert in een bedrag dat lager is 
dan 500 euro of hoger is dan 1 000 euro, 
wordt het bedrag respectievelijk naar 
boven of naar beneden afgerond op het 
minimum- of het maximumbedrag, zulks 
onverminderd artikel 51, lid 1.

Schrappen

Or. en

Amendement 83
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mag het in lid 1 
bedoelde bedrag op Cyprus en Malta 
worden vastgesteld op minder dan 500 
euro, maar niet minder dan 200 euro.

Schrappen

Or. en
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Amendement 84
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het bedrag van de jaarlijkse 
betaling in het kader van de regeling voor 
kleine landbouwers is gelijk aan het 
bedrag waarop een landbouwer krachtens 
de artikelen 18, 29, 34, 36 en 38 recht zou 
hebben gehad in het jaar van toetreding 
tot de regeling, maar is niet hoger dan 
1 500 euro.

Or. en

Amendement 85
Nuno Teixeira

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.

Or. pt


