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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 marktdeelnemers 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 totstandbrenging van geavanceerde, 
duurzame landbouwsystemen, 
milieubeheer en ecologische 
matigingsmaatregelen, 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 
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Commissie controleren.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor de totstandbrenging van 
geavanceerde, duurzame 
landbouwsystemen, milieubeheer en 
matiging van de klimaatverandering in de 
gehele EU. 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 wisselbouw, de 
instandhouding van blijvend grasland en 
ecologische infrastructuur. 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 
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richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende" 
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

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

Or. en

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 
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.
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Or. en

Amendement 4

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) 7% van het bouwland per 
landbouwbedrijf zal gebruikt worden op 
een manier die de functionele 
biodiversiteit vergroot en daarmee ook de 
werking van het landbouwkundige 
ecosysteem en de levering van collectieve 
goederen verbetert. Elementen die nu al 
vaak gebruikt worden in het kader van 
milieumaatregelen (zoals hagen, greppels, 
watergebied en andere halfnatuurlijke 
habitatonderdelen alsook andere in 
aanmerking komende 
landschapselementen) zouden worden 
toegevoegd aan bufferstroken met als doel 
landbouwkundige milieu-infrastructuren 
voor duurzame landbouwsystemen te 
creëren. Dit mag bijgevolg niet 
beschouwd worden als de braaklegging 
van grond maar veeleer als een 
verbetering van de doeltreffendheid van 
het hele systeem op lange termijn. Om 
ervoor te zorgen dat de ecologische 
infrastructuur op een efficiënte en 
coherente wijze ten uitvoer wordt gelegd 
en er 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 infrastructuur die in 
het kader van deze maatregel worden 
genoemd.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 gebruik van 
gekoppelde steun moet afhangen van een 
specifieke, door de lidstaten uitgevoerde 
effectbeoordeling. 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, 
duurzame landbouwpraktijken, 
milieubeheer en tewerkstelling in de 
landbouw in de betrokken regio's op peil 
te houden, in het bijzonder in gebieden 
met natuurlijke beperkingen, zoals 
eilanden en berggebieden. Deze steun 



PA\910348NL.doc 9/24 PE494.613v01-00

NL

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.

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

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 7

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 
geavanceerde en duurzame
landbouwpraktijken in gebruik nemen die 
de biodiversiteit, goed beheer van 
bodemvruchtbaarheid en water, het 
klimaat en het milieu ten goede komen, en 
die aanzienlijk verder gaan dan de 
randvoorwaarden;

Or. en

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) "geavanceerde, duurzame 
landbouwsystemen": landbouwpraktijken 
die verder gaan dan de bestaande 
basisregels inzake randvoorwaarden van 
verordening (EU) nr. …(HZV) en die 
permanent verbeterd worden met 
betrekking tot het beheer van natuurlijke 
voedingsstoffen, watercycli en 
energiestromen met als doel de schade 
aan het milieu en de verspilling van niet-
hernieuwbare hulpbronnen te 
verminderen en voor een grote diversiteit 
aan gewassen en landbouwdieren en een 
grote natuurlijke verscheidenheid in het 
productiesysteem te zorgen;

Or. en
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Motivering

De overschakeling op geavanceerde, duurzame landbouwpraktijken is van essentieel belang 
voor een duurzame territoriale ontwikkeling in plattelandsgebieden.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "wisselbouw": teelt waarbij ten 
minste vier verschillende gewassen 
verbouwd worden, waaronder één 
peulgroente;

Or. en

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) "ecologische infrastructuur": 
landschapselementen, agrobosbouw, 
biodiversiteit, water- en bodembeheer, 
biotopen enz. die milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en 
milieubeheersystemen bestendigen en 
verbeteren;

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Actieve landbouwer Uitsluiting van rechtstreekse betalingen

Or. en

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de grond wordt door de aanvragers 
van deze betalingen niet bebouwd of actief 
beheerd volgens de landbouwkundige en 
ecologische criteria die zijn vastgelegd in 
artikel 4 van deze verordening;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) er worden niet-duurzame 
landbouw- en veeteeltpraktijken 
gehanteerd die systematisch en in ernstige 
mate indruisen tegen de in verordening 
(EU) nr. … (HZV) vastgelegde basisregels 
inzake randvoorwaarden, met name als 
gevolg van een ondermaats beheer van 
voedingsstoffen en de daaruit 
voortvloeiende watervervuiling, te hoge 
veestapeldichtheden voor het aantal 
beschikbare hectaren en een grote 
afhankelijkheid van externe energie, 
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biociden, antibiotica, water en van buiten 
afkomstige voedingsstoffen;

Or. en

Motivering

De overschakeling op geavanceerde, duurzame landbouwpraktijken is van essentieel belang 
voor een duurzame territoriale ontwikkeling in plattelandsgebieden.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten een bijkomend bedrag van maximaal 20% van hun jaarlijkse nationale 
begroting kunnen toewijzen aan plattelandsontwikkeling met als doel deze te bevorderen, 
zowel in het kader van het GLB als in het ruimere perspectief van de regionale ontwikkeling 
waaraan het ELFPO (in samenhang met de verordening algemene bepalingen) bijdraagt.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

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

Or. en

Motivering

De beschikbare EU-steun voor plattelandsontwikkeling mag niet verminderd worden 
aangezien dit grote nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de territoriale samenhang, in 
het bijzonder in regio's met een aanzienlijk percentage plattelandsgebied of achtergesteld 
plattelandsgebied.

Amendement 16

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 

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 
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agronomische en economische kenmerken 
van de regio's en het regionale agrarische 
potentieel ervan, of de institutionele of 
administratieve structuur ervan.

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.

Or. en

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.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten melden het in lid 1 bedoelde 
besluit samen met de maatregelen die voor 
de toepassing van de leden 2 en 3 zijn 
genomen, uiterlijk op 1 augustus 2013 aan 
de Commissie.

5. De lidstaten melden het in lid 1 bedoelde 
besluit samen met de maatregelen die voor 
de toepassing van de leden 2 en 3 zijn 
genomen, uiterlijk op 1 augustus 2013 aan 
de Commissie. Deze kennisgeving en alle 
documenten waarvan ze vergezeld gaat, 
worden volledig openbaar gemaakt.

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betaling voor klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken

Betalingen voor de totstandbrenging van 
geavanceerde, duurzame 
landbouwsystemen, milieubeheer en 
matiging van de klimaatverandering

Or. en

Amendement 19

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)
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Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – inleidende formule

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, zorgen
tussen 2014 en 2020 op hun subsidiabele 
hectaren als gedefinieerd in artikel 25, 
lid 2, voor een dynamische overgang naar 
duurzame landbouwpraktijken die een 
geïntegreerd antwoord bieden op de 
uitdagingen inzake milieu, klimaat, 
biodiversiteit, bodem- en waterbeheer. Dat 
wil zeggen:

Or. en

Motivering

De overschakeling op geavanceerde, duurzame landbouwsystemen is van essentieel belang 
voor een duurzame territoriale ontwikkeling in plattelandsgebieden.

Amendement 21

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 vier verschillende gewassen 
in wisselbouw op hun bouwland wanneer 
dit bouwland meer dan tien 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; en
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Or. en

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) zij richten ecologische infrastructuur
op hun landbouwareaal in.

Or. en

Amendement 23

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 drie in lid 1 
genoemde praktijken die praktijken in acht 
nemen die relevant zijn voor de 
verbetering van hun landbouw- en 
milieubeheerpraktijken, conform lid 1, en
overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 30, 31 en 32.

Or. en
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Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Landbouwers die binnen hun 
bedrijf andere milieuvriendelijke 
landbouwsystemen hanteren die 
aanzienlijk bijdragen tot een 
vermindering van het gebruik van 
pesticiden, het behoud en de verbetering 
van de bodemvruchtbaarheid en de 
matiging van de klimaatverandering, 
hebben recht op de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gewasdiversificatie Wisselbouw, gewasdiversificatie en 
bodembedekkers

Or. en

Amendement 26

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 

1. Wanneer het bouwland van de 
landbouwer meer dan tien 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 
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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.

beteeld met gewassen die onder water 
staan, worden er afwisselend ten minste 
vier verschillende gewassen op dit 
bouwland geteeld of blijft het gedurende 
vier opeenvolgende jaren braak liggen. 
Geen van deze vier gewassen bestrijkt 
minder dan 10 % van het bouwland en het 
hoofdgewas bestrijkt niet meer dan 50 % 
van het bouwland. Wegens de positieve 
impact hiervan op de vruchtbaarheid en 
productiviteit van de bodem mogen er elke 
twee jaar gras-klavermengelingen in de 
wisselbouw worden opgenomen.

Or. en

Motivering

Om de milieuvoordelen en sociaaleconomische voordelen van goede gewasdiversificatie nog 
te vergroten (grotere keuze aan landbouwpraktijken, stabilisering van het inkomen van 
landbouwers en afname van het gebruik van pesticiden), mag geen enkel van de gewassen 
minder dan 10% en het hoofdgewas niet meer dan 50% van het bouwland innemen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ecologisch aandachtsgebied Ecologische infrastructuur

Or. en

Amendement 28

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, 

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

gebruikt wordt voor ecologische 
infrastructuur, met inbegrip van 
landschapselementen zoals heggen, 
stenen muren, braakland, onderhouden 
terrassen en halfnatuurlijke habitats. Er 
mag niet opnieuw worden 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 er passende 
peulgewassen worden toegevoegd aan de 
gewasmix voor weilanden en hooilanden 
die worden beweid of gemaaid, 
landschapselementen, bufferstroken en 
beboste gebieden als bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder b), punt ii).

Or. en

Motivering

Met het oog op duurzame plattelandsontwikkeling is het van essentieel belang de 
ecosysteemdiensten te verbeteren en de ecologische infrastructuur te ontwikkelen. Beboste 
gebieden mogen hier niet meegerekend worden, alleen halfnatuurlijke habitats of stukken 
grond die niet geploegd, ingezaaid, bemest of besproeid zijn. Bij de berekening van de 
oppervlakte van ecologische infrastructuur moeten ook bestaande landschapselementen 
worden meegerekend.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ecologische infrastructuurgebieden 
omvatten specifieke lokale en regionale 
teelt of landbeheerpraktijken die 
bijdragen aan het overgangsproces naar 
duurzame landbouwsystemen en een beter 
milieubeheer overeenkomstig artikel 29, 
30 en 31.

Or. en
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Motivering

De bevordering van specifieke plaatselijke en regionale teeltpraktijken is van cruciaal belang 
voor duurzame territoriale plattelandsontwikkeling.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Gekoppelde steun mag alleen worden 
verleend in sectoren of in regio's van een 
lidstaat waar specifieke soorten landbouw 
of specifieke landbouwsectoren die om 
economische en/of sociale en/of 
ecologische redenen van groot belang zijn, 
bepaalde problemen ondervinden. De 
verlening ervan hangt daarom af van een 
specifieke effectbeoordeling die de lidstaat 
in kwestie uitvoert en aan de Commissie 
voorlegt.

Or. en

Amendement 33

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 als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie, 
duurzame landbouwpraktijken, 
milieubeheer en tewerkstelling in de 
landbouw in de betrokken regio's op peil te 
houden, in het bijzonder in gebieden met 
natuurlijke beperkingen, zoals eilanden 
en berggebieden, op basis van de in lid 2 
vastgelegde voorwaarden.

Or. en
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Motivering

Er moet terdege rekening worden gehouden met de specifieke problemen van gebieden met 
natuurlijke beperkingen.


