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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerptekst 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 

vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 

voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 

een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 

(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 

correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 

diensten. 

 

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 

ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 

derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 

kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 

bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 

Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 

schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].  
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit 

het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende 

wijziging van Verordening (EU) Nr. [...] [PO] wat betreft middelen en de verdeling 

ervan over 2014 en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad 

en de Verordeningen (EU) nr. [...] [RB], (EU) nr. [...] [HV] en (EU) nr. [...] [iGMO] wat 

betreft de toepassing ervan in 2014 

(COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2013)0226), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C7-0104/2013), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 

20131, 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies 

van de Begrotingscommissie (A7-0326/2013), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

                                                 
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (-1) Het is zaak dat de administratieve 

lasten op het vlak van landbouw 

regelmatig worden gemonitord en dat zij 

worden verlicht. In haar mededeling van 

12 december 2012 over gezonde EU-

regelgeving heeft de Commissie zich ertoe 

verbonden om haar inspanningen voor de 

uitbanning van alle onnodige 

administratieve lasten voort te zetten. Het 

Europees Parlement en de Raad dienen 

over te worden geïnformeerd over 

vooruitgang die op dit gebied wordt 

geboekt. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Om voor rechtszekerheid bij de 

overgang te zorgen, moet worden bepaald 

dat uitgaven die krachtens Verordening 

(EG) nr. 1698/2005 worden gedaan in het 

kader van areaal- en diergebonden 

maatregelen, in de nieuwe 

programmeringsperiode voor een ELFPO-

bijdrage in aanmerking komen wanneer er 

nog betalingen moeten worden verricht. In 

het belang van deugdelijk financieel beheer 

en een doeltreffende programma-uitvoering 

moeten zulke uitgaven duidelijk worden 

aangegeven in de 

plattelandsontwikkelingsprogramma's en in 

de beheers- en controlesystemen van de 

lidstaten. Om het financiële beheer van 

plattelandsontwikkelingsprogramma's in de 

nieuwe programmeringsperiode niet 

(3) Om voor rechtszekerheid bij de 

overgang te zorgen, moet worden bepaald 

dat alle maatregelen van de 

programmaperiode 2007-2013 die 

krachtens Verordening (EG) nr. 1698/2005 

worden genomen, in de nieuwe 

programmeringsperiode voor een ELFPO-

bijdrage in aanmerking komen wanneer er 

nog betalingen moeten worden verricht. In 

het belang van deugdelijk financieel beheer 

en een doeltreffende programma-uitvoering 

moeten zulke uitgaven duidelijk worden 

aangegeven in de 

plattelandsontwikkelingsprogramma's en in 

de beheers- en controlesystemen van de 

lidstaten. Om het financiële beheer van 

plattelandsontwikkelingsprogramma's in de 

nieuwe programmeringsperiode niet 
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nodeloos ingewikkeld te maken, moet 

worden bepaald dat voor 

overgangsuitgaven de 

cofinancieringspercentages van de nieuwe 

programmeringsperiode gelden. 

nodeloos ingewikkeld te maken, moet 

worden bepaald dat voor 

overgangsuitgaven de 

cofinancieringspercentages van de nieuwe 

programmeringsperiode gelden. 

Motivering 

Om voor continuïteit van de programma’s te zorgen dienen alle maatregelen van de lopende 

plattelandsontwikkeling (volgens het beginsel van “nieuw geld voor oude maatregelen”) 

tijdens het overgangsjaar van toepassing te zijn. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Gezien de ernstige problemen 

waarmee een aantal lidstaten nog steeds 

kampt op het gebied van de financiële 

stabiliteit , en om tijdens de overgang van 

de huidige naar de volgende 

programmeringsperiode de daaruit 

voortvloeiende negatieve effecten te 

beperken door een maximale benutting 

van de beschikbare ELFPO-fondsen 

mogelijk te maken, moet de duur van de 

afwijking waarmee het maximale 

percentage van de uit het ELFPO 

verleende bijdrage, als vastgesteld in 

artikel 70, lid 4 quater, van Verordening 

(EG) nr. 1698/2005, wordt verhoogd, 

worden verlengd tot de einddatum voor de 

subsidiabiliteit van de uitgaven voor de 

programmeringsperiode 2007-2013, 

namelijk 31 december 2015. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(11) Om de lidstaten meer flexibiliteit te 

bieden om in te spelen op de behoeften van 

hun landbouwsector of hun 

plattelandsontwikkelingsbeleid te 

versterken, moet hun de mogelijkheid 

worden geboden om middelen van hun 

maxima voor rechtstreekse betalingen over 

te hevelen naar hun voor 

plattelandslandsontwikkeling toegewezen 

steunenveloppe en middelen uit hun voor 

plattelandsontwikkeling toegewezen 

steunenveloppe over te hevelen naar hun 

maxima voor rechtstreekse betalingen. 

Tegelijk moet lidstaten waar de 

rechtstreekse steun nog steeds lager is dan 

90 % van het gemiddelde EU-niveau, de 

mogelijkheid worden geboden om extra 

middelen uit hun voor 

plattelandsontwikkeling toegewezen 

steunenveloppe over te hevelen naar hun 

maxima voor rechtstreekse betalingen. 

Dergelijke keuzes zouden binnen bepaalde 

grenzen eens en voor de hele periode van 

de begrotingsjaren 2015-2020 worden 

gemaakt. 

(11) Om de lidstaten meer flexibiliteit te 

bieden om in te spelen op de behoeften van 

hun landbouwsector of hun 

plattelandsontwikkelingsbeleid te 

versterken, moet hun de mogelijkheid 

worden geboden om middelen van hun 

maxima voor rechtstreekse betalingen over 

te hevelen naar hun voor 

plattelandslandsontwikkeling toegewezen 

steunenveloppe en middelen uit hun voor 

plattelandsontwikkeling toegewezen 

steunenveloppe over te hevelen naar hun 

maxima voor rechtstreekse betalingen. 

Tegelijk moet lidstaten waar de 

rechtstreekse steun nog steeds lager is dan 

90 % van het gemiddelde EU-niveau, de 

mogelijkheid worden geboden om extra 

middelen uit hun voor 

plattelandsontwikkeling toegewezen 

steunenveloppe over te hevelen naar hun 

maxima voor rechtstreekse betalingen. 

Dergelijke keuzes zouden binnen bepaalde 

grenzen voor de hele periode van de 

begrotingsjaren 2015-2020 worden 

gemaakt, met de mogelijkheid van een 

herziening in 2017. 

(De woorden "en middelen uit hun voor plattelandsontwikkeling toegewezen steunenveloppe 

over te hevelen naar hun maxima voor rechtstreekse betalingen" waren in amendement 3 van 

het ontwerpverslag geschrapt maar moeten terug in de tekst.)  

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Finland heeft toestemming 

gekregen om nationale overheidssteun te 

verlenen aan bepaalde landbouwsectoren 

in Zuid-Finland, overeenkomstig artikel 

141 van het toetredingsverdrag. Gezien 

het tijdstip van de GLB-hervorming en het 

feit dat de landbouw in Zuid-Finland zich 

in een moeilijke economische situatie 

bevindt en dat producenten daarom nog 
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steeds specifieke steun nodig hebben, is 

het passend dat wordt voorzien in 

integratiemaatregelen volgens welke de 

Commissie Finland overeenkomstig 

artikel 42 van het Verdrag kan toestaan 

nationale overheidssteun te verlenen voor 

bepaalde productiesectoren in Zuid-

Finland. Deze betalingen dienen tussen 

2014 en 2020 geleidelijk te worden 

verminderd. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  Artikel -1 

 Vermindering van administratieve lasten 

 De Commissie voorkomt bijkomende, 

onnodige en onevenredige administratieve 

lasten bij de omzetting van deze 

verordening en de Verordeningen (EU) 

nr. [RB], (EU) nr. [HV] en (EU) nr. 

[iGMO]. De Commissie brengt op gezette 

tijden aan het Europees Parlement en de 

Raad verslag uit over de inspanningen om 

de administratieve lasten te verminderen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In afwijking van artikel 94 van 

Verordening (EU) nr. […] [PO] kunnen de 

lidstaten, voor de maatregelen als bedoeld 

in artikel 36, onder a) i) tot en met v), en 

onder b) iv) en v), van Verordening (EG) 

nr. 1698/2005, in 2014 nieuwe juridische 

verbintenissen ten aanzien van 

begunstigden blijven aangaan uit hoofde 

1. In afwijking van artikel 94 van 

Verordening (EU) nr. […] [PO] kunnen de 

lidstaten, voor alle maatregelen van de 

programmaperiode 2007-2013 van 

Verordening (EG) nr. 1698/2005, in 2014 

nieuwe juridische verbintenissen ten 

aanzien van begunstigden blijven aangaan 

uit hoofde van de overeenkomstig 
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van de overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1698/2005 vastgestelde 

plattelandsontwikkelingsprogramma's, 

zelfs nadat de financiële middelen voor de 

programmeringsperiode 2007-2013 zijn 

opgebruikt, tot de vaststelling van het 

respectieve 

plattelandsontwikkelingsprogramma voor 

de programmeringsperiode 2014-2020. Op 

basis van deze verbintenissen verrichte 

uitgaven zijn subsidiabel overeenkomstig 

artikel 3 van deze verordening. 

Verordening (EG) nr. 1698/2005 

vastgestelde 

plattelandsontwikkelingsprogramma's, 

zelfs nadat de financiële middelen voor de 

programmeringsperiode 2007-2013 zijn 

opgebruikt, totdat het respectieve 

plattelandsontwikkelingsprogramma voor 

de programmeringsperiode 2014-2020 is 

vastgesteld, of tot eind 2014. Op basis van 

deze verbintenissen verrichte uitgaven zijn 

subsidiabel overeenkomstig artikel 3 van 

deze verordening. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In afwijking van artikel 7, lid 1, van 

Verordening (EU) nr. […][PO] komen 

uitgaven met betrekking tot juridische 

verbintenissen ten aanzien van 

begunstigden, die zijn aangegaan in het 

kader van de maatregelen als bedoeld in 

artikel 36, onder a), i) tot en met v), en 

onder b), iv) en v), van Verordening (EG) 

nr. 1698/2005 en als bedoeld in artikel 36, 

onder b), i) en iii), van die verordening in 

verband met de jaarlijkse premie, in de 

volgende gevallen in de 

programmeringsperiode 2014-2020 in 

aanmerking voor een ELFPO-bijdrage: 

1. In afwijking van artikel 7, lid 1, van 

Verordening (EU) nr. […][PO] komen 

uitgaven met betrekking tot juridische 

verbintenissen ten aanzien van 

begunstigden, die zijn aangegaan in het 

kader van de maatregelen als bedoeld in de 

artikelen 20, 36, 52 en 63 van Verordening 

(EG) nr. 1698/2005 in de volgende 

gevallen in de programmeringsperiode 

2014-2020 in aanmerking voor een 

ELFPO-bijdrage: 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) voor betalingen verricht na 31 december 

2015. 

b) voor betalingen verricht na 31 december 

2015 voor alle verbintenissen die 

overeenkomstig artikel 36 zijn aangegaan. 
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Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Indien er in eerdere 

plattelandsontwikkelingsprogramma£s 

niet voldoende middelen meer 

beschikbaar zijn om de in lid 1 bedoelde 

uitgaven te dekken, kunnen die uitgaven 

bij de Commissie worden geclaimd vanaf 

de eerste maand na het einde van de 

eerste referentieperiode. 

Motivering 

Er is continuïteit nodig van de steun voor een breder scala van verbintenissen voor 

maatregelen van de periode 2007-2013 dan door de Commissie wordt voorgesteld. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 40 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zo nodig past de lidstaat een lineaire 

verlaging/verhoging op de waarde van alle 

betalingsrechten en/of het bedrag van de 

nationale reserve als bedoeld in artikel 41 

toe om de naleving van het in bijlage VIII 

vastgestelde maximum te garanderen. 

2. Zo nodig past de lidstaat een lineaire 

verlaging op de waarde van 

betalingsrechten van meer dan 2 000 EUR 

en/of het bedrag van de nationale reserve 

als bedoeld in artikel 41 toe om de 

naleving van het in bijlage VIII 

vastgestelde maximum te garanderen. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 40 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In afwijking van lid 1 en 2 kunnen 

de lidstaten besluiten de waarde die de 

betalingsrechten op 31 december 2013 

hadden te handhaven. 

Motivering 

In het kalenderjaar 2015 wordt de waarde van de betalingsrechten als gevolg van de 

inwerkingtreding van de GLB-hervorming, met name de interne convergentie en de 

vergroening, opnieuw berekend en aan de landbouwers meegedeeld. Een aanpassing van de 

betalingen en niet van de waarde van de rechten voor het overgangsjaar 2014 zou een 

vereenvoudiging betekenen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 40 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. In afwijking van lid 2 en artikel 51, 

lid 2, laatste alinea, kunnen de lidstaten 

een lineaire verlaging van de 

rechtstreekse betalingen voor het 

kalenderjaar 2014 toepassen om de in 

bijlage VIII vastgestelde maxima na te 

leven. Indien tot zo'n verlaging wordt 

overgegaan, kunnen de lidstaten een 

vergoeding van maximaal 5 000 EUR 

toekennen wanneer er aan een eigenaar 

van een landbouwonderneming 

rechtstreekse betalingen worden 

toegekend naar aanleiding van een voor 

2014 ingediende steunaanvraag. 

Motivering 

Hierdoor krijgen de lidstaten meer manoeuvreerruimte bij de naleving van de in bijlage VIII 

vastgestelde maxima en wordt een en ander vereenvoudigd. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 40 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Onverminderd artikel 25 van 

Verordening (EU) nr. [HV] van het 

Europees Parlement en de Raad, zijn de 

bedragen van rechtstreekse betalingen die 

in een lidstaat voor het kalenderjaar 2014 

kunnen worden verleend in het kader van 

de artikelen 34, 52, 53 en 68 van deze 

verordening, niet hoger dan de in bijlage 

VIII bij deze verordening vastgestelde 

maxima voor dat jaar. Ter naleving van de 

in bijlage VIII vastgestelde maxima passen 

de lidstaten zo nodig een lineaire verlaging 

toe op de bedragen van de rechtstreekse 

betalingen voor het kalenderjaar 2014. 

3. Onverminderd artikel 25 van 

Verordening (EU) nr. [HV] van het 

Europees Parlement en de Raad, zijn de 

bedragen van rechtstreekse betalingen die 

in een lidstaat voor het kalenderjaar 2014 

kunnen worden verleend in het kader van 

de artikelen 34, 52, 53 en 68 van deze 

verordening, en die als steun in de sector 

zijderupsen kunnen worden verleend in het 

kader van artikel 111 van Verordening 

(EG) nr. 1234/2007 niet hoger dan de in 

bijlage VIII bij deze verordening 

vastgestelde maxima voor dat jaar, 

verminderd met de bedragen die voor het 

kalenderjaar voortvloeien uit de 

toepassing van artikel 136 ter 2015 in 

overeenstemming met bijlage VIII bis bij 

deze verordening. Ter naleving van de in 

bijlage VIII vastgestelde maxima passen de 

lidstaten zo nodig een lineaire verlaging 

toe op de bedragen van de rechtstreekse 

betalingen voor het kalenderjaar 2014, 

verminderd met de bedragen die voor het 

kalenderjaar 2015 voortvloeien uit de 

toepassing van artikel 136 ter in 

overeenstemming met bijlage VIII bis bij 

deze verordening. 

Motivering 

Opname van een regeling die de lidstaten die destijds niet uitgegeven middelen van de eerste 

pijler naar de tweede pijler hebben overgeheveld, in staat stelt deze praktijk ook in het jaar 

2014 toe te passen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – punt 3 
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Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 51 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In artikel 51, lid 2, wordt de volgende 

alinea toegevoegd: 

Aan artikel 51, lid 2, worden de volgende 

alinea's toegevoegd: 

"Voor 2014 zijn de maxima voor de in de 

artikelen 52 en 53 bedoelde rechtstreekse 

betalingen gelijk aan de voor 2013 

vastgestelde maxima, vermenigvuldigd met 

een coëfficiënt die voor elke betrokken 

lidstaat wordt berekend door het in bijlage 

VIII vastgestelde nationale maximum voor 

2014 te delen door het nationale maximum 

voor 2013. Deze vermenigvuldiging is 

uitsluitend van toepassing op lidstaten 

waarvan het in bijlage VIII vastgestelde 

nationale maximum voor 2014 lager is dan 

het nationale plafond voor 2013." 

"Voor 2014 zijn de maxima voor de in de 

artikelen 52 en 53 bedoelde rechtstreekse 

betalingen gelijk aan de voor 2013 

vastgestelde maxima, vermenigvuldigd met 

een coëfficiënt die voor elke betrokken 

lidstaat wordt berekend door het in bijlage 

VIII vastgestelde nationale maximum voor 

2014 te delen door het nationale maximum 

voor 2013. Deze vermenigvuldiging is 

uitsluitend van toepassing op lidstaten 

waarvan het in bijlage VIII vastgestelde 

nationale maximum voor 2014 lager is dan 

het nationale plafond voor 2013. 

 In afwijking van de vorige alinea kunnen 

de lidstaten vóór ...* besluiten dat de 

maxima voor de in de artikelen 52 en 53 

bedoelde rechtstreekse betalingen voor 

2014 gelijk zijn aan de maxima voor 2013. 

 Dit besluit wordt uiterlijk op de in die 

alinea genoemde datum aan de 

Commissie gemeld. 

 __________________ 

 *PB Gelieve de datum in te voegen – 7 

dagen na de datum van inwerkingtreding 

van deze verordening. 

Motivering 

Dit amendement heeft tot doel benadeling te voorkomen van kleine rundvleesproducenten die 

een steunbedrag ontvangen dat onder de drempel van 5 000 EUR voor de activering van de 

huidige modulatievoorziening ligt, welke in de toekomst zal verdwijnen. Een dergelijke sterke 

daling van de steun voor de veehouderij zou in de huidige economische context voor 

problemen zorgen, en daarom is het nodig om de wetgeving aan te passen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – punt 5 – letter a bis 
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Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 69 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) de volgende leden worden 

toegevoegd: 

 "1 bis. In afwijking van lid 1 kunnen de 

lidstaten besluiten om ten hoogste 13 % 

van het in artikel 40 bedoelde jaarlijkse 

nationale maximum te gebruiken, mits: 

 a) zij tot en met 31 december 2013 de bij 

titel V van deze verordening ingestelde 

regeling inzake een enkele areaalbetaling 

toepasten of maatregelen op grond van 

artikel 111 van deze verordening 

financierden of onder de afwijking vielen 

die was vastgesteld bij artikel 69, lid 5, of 

in het geval van Malta bij artikel 69, lid 1, 

van deze verordening, of 

 b) zij in de periode 2010-2013 ten minste 

één jaar meer dan 5 % van hun bedrag 

dat beschikbaar was voor de toekenning 

van de rechtstreekse betalingen waarin 

was voorzien in de titels III, IV en V, met 

uitzondering van titel IV, hoofdstuk 1, 

afdeling 6, van deze verordening, hebben 

toegewezen aan de financiering van de 

maatregelen die waren vastgesteld bij titel 

III, hoofdstuk 2, afdeling 2, van deze 

verordening, de steun waarin was 

voorzien in artikel 68, lid 1, onder a), 

punten i) tot en met iv), en lid 1, onder b) 

en e), van deze verordening, of de 

maatregelen op grond van titel IV, 

hoofdstuk 1, met uitzondering van 

afdeling 6, van deze verordening. 

 1 ter. In afwijking van lid 1 bis kunnen de 

lidstaten die in de periode 2010-2013 ten 

minste één jaar meer dan 10 % van hun 

bedrag dat beschikbaar was voor de 

toekenning van de rechtstreekse 

betalingen waarin was voorzien in de 

titels III, IV en V, met uitzondering van 

titel IV, hoofdstuk 1, afdeling 6, van deze 

verordening, hebben toegewezen aan de 
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financiering van de maatregelen die 

waren vastgesteld bij titel III, hoofdstuk 2, 

afdeling 2, van deze verordening, de steun 

waarin was voorzien in artikel 68, lid 1, 

onder a), punten i) tot en met iv), en lid 1, 

onder b) en e), van deze verordening, of 

de maatregelen op grond van titel IV, 

hoofdstuk 1, met uitzondering van 

afdeling 6, van deze verordening, 

besluiten om meer dan 13 % van het in 

bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 

maximum te gebruiken nadat de 

Commissie daarvoor overeenkomstig 

artikel 41 van deze verordening 

goedkeuring heeft verleend." 

Motivering 

Als gevolg van de MFK-besluiten zullen de middelen voor rechtstreekse betalingen in 2014 

voor de meeste lidstaten geringer zijn dan in 2013. Het bedrag aan rechtstreekse betalingen 

dat aan gekoppelde steun kan worden toegewezen, zal in 2014 dus ook aanzienlijk lager 

uitvallen dan in 2013. Daarom is het nodig hogere percentages gekoppelde betalingen zoals 

voorzien in artikel 39, leden 1, 2 en 3, van de nieuwe ontwerpverordening inzake 

rechtstreekse betalingen toe te staan. Deze nieuwe percentages zouden reeds vanaf 1 januari 

2014 moeten gelden. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – punt 5 – letter b bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 69 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) Lid 4 wordt als volgt gewijzigd: 

 "4. De in artikel 68, lid 1, onder a) i), ii), 

iii) en iv), en onder b) en e) bedoelde 

steun wordt beperkt tot 6,5 % van de in 

artikel 40 bedoelde nationale maxima, of 

in het geval van Malta, tot het in artikel 

69, lid 1, van deze verordening bedoelde 

bedrag van 2 miljoen EUR, te gebruiken 

voor de financiering van de in artikel 68, 

lid 1, onder b), bedoelde maatregelen in 

de zuivelsector." 
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Motivering 

De verhoging van het maximaal toegestane bedrag aan gekoppelde steun kan reeds in 2014 

worden ingevoerd door het momenteel toegestane percentage specifieke steun van 3,5 % te 

verhogen naar 6,5 % van de nationale maxima die in artikel 69 van Verordening 73/2009 

worden genoemd. Aldus kunnen de lidstaten die zulks wensen reeds een deel van het nieuwe 

GLB toepassen en al eerder hulp bieden aan bepaalde sectoren, zoals de veeteelt, die met een 

moeilijke economische situatie en inkomensproblemen kampen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1– punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Hoofdstuk 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  In titel III wordt na artikel 72 het 

volgende hoofdstuk 5 bis toegevoegd: 

 "HOOFDSTUK 5 bis 

 HERVERDELINGSPREMIE voor 2014 

 Artikel 72 bis 

 Algemene bepalingen 

 1. De lidstaten kunnen tot en met … * 

besluiten om voor het jaar 2014 aan 

landbouwers die aanspraak maken op een 

betaling in het kader van de 

bedrijfstoeslagregeling in 

overeenstemming met hoofdstuk 1 en/of 

hoofdstuk 2, afdeling 1 van deze titel, of 

in het kader van de in titel 5 bedoelde 

regeling inzake een enkele areaalbetaling, 

een premie toe te kennen. 

 De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 

op de in de eerste alinea vermelde datum 

in kennis van hun besluit. 

 2. De lidstaten die hebben besloten de 

bedrijfstoeslagregeling op regionaal 

niveau toe te passen, kunnen de in dit 

hoofdstuk bedoelde betaling op regionaal 

niveau toepassen. 

 3. De in lid 1 bedoelde betaling wordt 

alleen toegekend aan landbouwers die in 
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het jaar 2014 betalingsrechten activeren 

of betalingen in het kader van de regeling 

inzake een enkele areaalbetaling 

ontvangen. 

 4. De in lid 1 bedoelde betaling wordt door 

de lidstaten berekend door een door de 

lidstaat vast te stellen getal dat niet hoger 

is dan 65 % van de nationale of regionale 

gemiddelde toeslag per hectare te 

vermenigvuldigen met het aantal 

toeslagrechten dat de landbouwer 

overeenkomstig artikel 35, lid 1, heeft 

geactiveerd of met het aantal subsidiabele 

hectaren dat de landbouwer in het kader 

van de regeling inzake een enkele 

areaalbetaling heeft aangegeven. Het 

aantal betalingsrechten of subsidiabele 

hectaren mag niet hoger zijn dan 30 

hectare of, indien deze gemiddelde 

omvang in de betrokken lidstaat meer dan 

30 hectare bedraagt, niet groter dan de 

gemiddelde omvang van 

landbouwbedrijven volgens bijlage XII 

bis. 

" Mits de in de eerste alinea vastgestelde 

maxima in acht worden genomen, kunnen 

de lidstaten op nationaal niveau voorzien 

in een gradatie binnen het 

overeenkomstig die alinea vastgestelde 

aantal hectaren, op voorwaarde dat die 

gradatie op dezelfde manier op alle 

landbouwers wordt toegepast. 

 De in de eerste alinea bedoelde nationale 

gemiddelde betaling per hectare wordt 

door de lidstaten vastgesteld op basis van 

het voor het kalenderjaar 2014 in bijlage 

VIII vastgestelde nationale maximum en 

het aantal subsidiabele hectaren dat in 

2014 volgens artikel 35 of in het kader 

van de regeling inzake een enkele 

areaalbetaling is aangemeld. 

 De in de eerste alinea bedoelde regionale 

gemiddelde betaling per hectare wordt 

door de lidstaten vastgesteld op basis van 

objectieve criteria. 
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 5. De lidstaten dragen er zorg voor dat er 

geen premies worden betaald aan 

landbouwers van wie is aangetoond dat ze 

hun land na 19 oktober 2011 hebben 

opgesplitst enkel en alleen om de 

herverdelingspremie te kunnen genieten. 

Dit geldt ook voor landbouwers wier 

bedrijf uit deze opsplitsing is ontstaan. 

 Artikel 72 ter 

 Financiële bepalingen 

 1. De lidstaten kunnen 30 % van het in 

bijlage VIII vermelde jaarlijkse nationale 

maximum voor het kalenderjaar 2014 

gebruiken voor de financiering van de in 

dit hoofdstuk bedoelde betaling. 

 2. Op basis van het door de lidstaten 

conform lid 1 gebruikte percentage van 

het nationale maximum stelt de 

Commissie door middel van gedelegeerde 

handelingen overeenkomstig artikel 

141 bis de bijbehorende maxima voor de 

respectieve betaling vast en past zij deze 

maxima conform bijlage VIII aan." 

 ______________ 

 * PB: gelieve datum in te vullen - drie 

maanden na de inwerkingtreding van deze 

verordening. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1– punt 6 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 111 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) In artikel 111, lid 5, wordt de derde 

alinea als volgt gewijzigd: 

 "Voor bedrijven op het gehele 

grondgebied van een lidstaat waarvan het 

koeienbeslag gekenmerkt wordt door een 

hoog aandeel zoogkoeien dat ten minste 

30 % van het totale aantal koeien 
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uitmaakt, en waarvan ten minste 30 % 

van de geslachte mannelijke runderen tot 

de vleesklassen S, E en U behoren, wordt 

de aanvullende premie geheel door het 

ELFPO gefinancierd. Of deze percentages 

zijn overschreden wordt vastgesteld op 

basis van het gemiddelde van de twee 

jaren voorafgaande aan het jaar waarvoor 

de premie wordt toegekend." 

Motivering 

De overgangsverordening moet benut worden om te anticiperen op de afschaffing van de 

aanvullende nationale zoogkoeienpremie door art. 111 van de huidige Verordening 73/2009 

aan te passen (via uitbreiding van het indelingsschema voor geslachte mannelijke runderen 

tot de vleesklasse U), zodat de rundvleessector in 2014 door het ELFPO kan worden 

gesteund. Deze eenvoudige technische wijziging vormt een middel om snel hulp te bieden aan 

veeteeltregio’s die zich in een moeilijke economische situatie bevinden. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1– punt 7 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 124 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) In artikel 124 worden de leden 1 en 

2 vervangen door: 

 "1. Het landbouwareaal van een nieuwe 

lidstaat, behoudens Bulgarije en 

Roemenië, is in het kader van de regeling 

inzake een enkele areaalbetaling het deel 

van zijn oppervlakte cultuurgrond dat in 

goede landbouwconditie verkeert, 

ongeacht of het in productie is, zo nodig 

aangepast op basis van objectieve en niet-

discriminerende criteria die na 

goedkeuring door de Commissie door die 

nieuwe lidstaat worden vastgesteld. 

 Voor de toepassing van deze titel wordt 

onder "oppervlakte cultuurgrond" 

verstaan de totale door bouwland, blijvend 

grasland, blijvende gewassen en tuinen 

voor eigen gebruik ingenomen 
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oppervlakte zoals door de Commissie 

bepaald voor haar statistische doeleinden. 

 Voor Bulgarije en Roemenië is het 

landbouwareaal in het kader van de 

regeling inzake een enkele areaalbetaling 

het deel van hun oppervlakte 

cultuurgrond dat in goede 

landbouwconditie verkeert, ongeacht of 

het in productie is, waar nodig bijgesteld 

op basis van objectieve en niet-

discriminerende criteria die na 

goedkeuring door de Commissie door 

Bulgarije of Roemenië worden 

vastgesteld. 

 2. Met het oog op de toekenning van 

betalingen in het kader van de regeling 

inzake een enkele areaalbetaling komen 

alle landbouwpercelen die voldoen aan de 

in lid 1 vastgestelde criteria, alsmede 

landbouwpercelen beplant met hakhout 

met korte omlooptijd (GN-code 

ex 0602 90 41), in aanmerking. Voor 

Bulgarije en Roemenië komen evenwel 

alle landbouwpercelen die voldoen aan de 

in lid 1 vastgestelde criteria, alsmede 

landbouwpercelen beplant met hakhout 

met korte omlooptijd (GN-code ex 0602 90 

41), in aanmerking. 

 Behalve in geval van overmacht of in 

uitzonderlijke omstandigheden zijn de in 

de eerste alinea bedoelde percelen op de 

door de lidstaat vastgestelde datum, maar 

niet later dan de door die lidstaat 

vastgestelde datum voor wijziging van een 

steunaanvraag, ter beschikking van de 

landbouwer. 

 De minimumgrootte van de in 

aanmerking komende oppervlakte per 

bedrijf waarvoor betalingen kunnen 

worden aangevraagd, is 0,3 ha. Elke 

nieuwe lidstaat kan echter op basis van 

objectieve criteria en na goedkeuring door 

de Commissie besluiten die 

minimumgrootte tot maximaal 1 ha te 

verhogen." 
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Motivering 

In artikel 124 van Verordening (EG) nr. 73/2009 worden de leden 1 en 2 vervangen om de 

tekst aan te passen aan het onderhandelingsmandaat van het Europees Parlement voor de 

verordening inzake rechtstreekse betalingen (besluit van 13 maart 2013). 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1– punt 8 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 133 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) In titel V wordt het volgende artikel 

toegevoegd: 

 "Artikel 133 ter 

 Nationale overgangssteun in 2014 

 1. De nieuwe lidstaten die de regeling 

inzake een enkele areaalbetaling 

overeenkomstig artikel 122 toepassen, 

kunnen besluiten om in 2014 nationale 

overgangssteun toe te kennen. 

 2. Bulgarije en Roemenië kunnen 

krachtens dit artikel uitsluitend steun 

toekennen indien zij uiterlijk op [een 

maand na de datum waarop deze 

verordening in werking treedt] besluiten 

in 2014 geen aanvullende nationale 

rechtstreekse betalingen krachtens artikel 

132 toe te kennen. 

 3. De steun uit hoofde van dit artikel kan 

worden toegekend aan landbouwers in 

sectoren met betrekking waartoe in 2013 

nationale overgangssteun krachtens 

artikel 133 bis, of in het geval van 

Bulgarije en Roemenië, aanvullende 

nationale rechtstreekse betalingen 

krachtens artikel 132 zijn toegekend. 

 4. De voorwaarden voor de toekenning 

van de steun uit hoofde van dit artikel zijn 

identiek aan die welke zijn toegestaan 

voor de toekenning van betalingen 

overeenkomstig artikel 132 of artikel 133 
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bis met betrekking tot 2013, met 

uitzondering van de verlagingen als 

gevolg van de toepassing van artikel 132, 

lid 2, juncto de artikelen 7 en 10 van deze 

verordening. De lidstaten kunnen de 

voorwaarden voor de toekenning van 

ontkoppelde steun echter wijzigen, nadat 

de Commissie daar toestemming voor 

heeft verleend. 

 5. Het totale bedrag aan steun dat kan 

worden toegekend aan landbouwers in 

een van de in lid 2 bedoelde sectoren 

bedraagt maximaal 80 % van de 

sectorspecifieke financiële middelen voor 

2013 zoals door de Commissie 

goedgekeurd overeenkomstig artikel 133 

bis, lid 5, of voor Bulgarije en Roemenië 

als goedgekeurd overeenkomstig artikel 

132, lid 7. 

 Wat betreft Cyprus zijn de specifieke 

totaalbedragen per sector vermeld in 

bijlage XVII bis bij deze verordening. 

 6. De nieuwe lidstaten stellen de 

Commissie uiterlijk op 31 maart 2014 in 

kennis van de in de leden 1 en 2 bedoelde 

besluiten. De in lid 1 bedoelde 

kennisgeving van het besluit bevat onder 

meer: 

 a) het totaalbedrag per sector; 

 b) in voorkomend geval het 

maximumpercentage voor de nationale 

overgangssteun. 

 7. Nieuwe lidstaten kunnen op basis van 

objectieve criteria en binnen de grenzen 

die overeenkomstig lid 5 door de 

Commissie zijn vastgesteld, beslissen 

welke bedragen aan nationale 

overgangssteun worden toegekend." 

Motivering 

In artikel 124 van Verordening (EG) nr. 73/2009 wordt artikel 133 ter ingevoegd om de tekst 

aan te passen aan het onderhandelingsmandaat van het Europees Parlement voor de 

verordening inzake rechtstreekse betalingen (besluit van 13 maart 2013). 
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Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – punt 9 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 136 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Vóór …1 kunnen de lidstaten besluiten 

om tot [15] % van hun jaarlijkse nationale 

maxima voor de kalenderjaren 2014 tot en 

met 2019 zoals vastgesteld in bijlage VIII 

bij deze verordening voor 2014 en in 

bijlage II bij Verordening (EU) nr. [RB] 

van het Europees Parlement en de Raad** 

voor de jaren 2015-2019, beschikbaar te 

stellen als aanvullende steun voor 

maatregelen in het kader van 

plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] 

[PO] van het Europees Parlement en de 

Raad* worden gefinancierd met middelen 

uit het ELFPO. Het desbetreffende bedrag 

is daardoor niet meer beschikbaar voor de 

verlening van rechtstreekse betalingen. 

1. Vóór …1kunnen de lidstaten besluiten 

om tot 15 % van hun jaarlijkse nationale 

maxima voor de kalenderjaren 2014 tot en 

met 2019 zoals vastgesteld in bijlage VIII 

bij deze verordening voor 2014 en in 

bijlage II bij Verordening (EU) nr. [RB] 

van het Europees Parlement en de Raad 

voor de jaren 2015-2019, beschikbaar te 

stellen als aanvullende steun voor 

maatregelen in het kader van 

plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] 

[PO] van het Europees Parlement en de 

Raad worden gefinancierd met middelen 

uit het ELFPO. Het desbetreffende bedrag 

is daardoor niet meer beschikbaar voor de 

verlening van rechtstreekse betalingen. 

Het in de eerste alinea bedoelde besluit 

wordt uiterlijk op de in die alinea 

genoemde datum aan de Commissie 

gemeld. 

Het in de eerste alinea bedoelde besluit 

wordt uiterlijk op de in die alinea 

genoemde datum aan de Commissie 

gemeld.  

Het percentage dat overeenkomstig de 

tweede alinea wordt gemeld, is een en 

hetzelfde percentage voor de in de eerste 

alinea bedoelde jaren. 

Het besluit vermeldt het in die alinea 

bedoelde percentage, dat per kalenderjaar 

kan variëren. 

 Lidstaten die voor het begrotingsjaar 2014 

geen gebruik maken van de bepalingen in 

de eerste alinea kunnen het in die alinea 

vermelde besluit wat betreft de 

kalenderjaren 2015-2019 vóór 1 augustus 

2014 nemen en de Commissie uiterlijk op 

1 augustus 2014 in kennis stellen van dit 

besluit.  

 De lidstaten kunnen besluiten om hun in 

dit lid bedoelde besluiten met ingang van 

het kalenderjaar 2018 te herzien. Deze 

herziening leidt niet tot een afname van 
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het percentage dat overeenkomstig de 

eerste, tweede en derde alinea aan de 

Commissie is gemeld. De betrokken 

lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 

1 augustus 2017 in kennis van besluiten 

tot herziening." 

______________ ______________ 

1 PB gelieve de datum in te voegen – 7 

dagen na de datum van inwerkingtreding 

van deze verordening. 

1 PB gelieve de datum in te voegen - drie 

maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

Motivering 

Compromisamendement waarmee de op de jongste trialoog van 24 september 2013 

overeengekomen tekst wordt opgenomen. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – punt 9 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 136 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. [Lidstaten] die geen gebruik maken van 

de mogelijkheid van lid 1, [kunnen vóór 

…1  besluiten om tot [15 %] van het bedrag 

dat is toegewezen voor steun voor 

maatregelen in het kader van 

plattelandsontwikkelingsprogramma's die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. […] 

[PO] in de periode 2015-2020 uit het 

ELFPO worden gefinancierd, beschikbaar 

te stellen als rechtstreekse betalingen in het 

kader van deze verordening en 

Verordening (EU) nr. [RB]]. Bulgarije, 

Estland, Finland, Letland, Litouwen, Polen, 

Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, 

Zweden en het Verenigd Koninkrijk 

kunnen besluiten een [aanvullende] [10 

%] van het in het kader van 

plattelandsontwikkeling toegewezen 

bedrag beschikbaar te stellen als 

rechtstreekse betalingen. Het 

desbetreffende bedrag is daardoor niet 

2. Vóór ...1 mogen lidstaten die geen 

gebruik maken van de in lid 1 vermelde 

mogelijkheid, besluiten om in het kader 

van deze verordening ten hoogste 15 % of, 

in het geval van Bulgarije, Estland, 

Finland, Letland, Litouwen, Polen, 

Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, 

Zweden en het Verenigd Koninkrijk, ten 

hoogste 25 % 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. Het 

desbetreffende bedrag is daardoor niet 

meer beschikbaar voor steunmaatregelen in 

het kader van 

plattelandsontwikkelingsprogramma's. 
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meer beschikbaar voor steunmaatregelen in 

het kader van 

plattelandsontwikkelingsprogramma's. 

Het in de eerste alinea bedoelde besluit 

wordt uiterlijk op de in die alinea 

genoemde datum aan de Commissie 

gemeld. 

Het in de eerste alinea bedoelde besluit 

wordt uiterlijk op de in die alinea 

genoemde datum aan de Commissie 

gemeld. 

Het percentage dat overeenkomstig de 

tweede alinea wordt gemeld, is een en 

hetzelfde percentage voor de in lid 1, 

eerste alinea, bedoelde jaren. 

Het besluit vermeldt het in die alinea 

bedoelde percentage, dat per kalenderjaar 

kan variëren. 

 De lidstaten die voor het begrotingsjaar 

2015 geen gebruik maken van de 

bepalingen in de eerste alinea kunnen het 

in de eerste alinea vermelde besluit wat 

betreft de periode 2016-2020 vóór 1 

augustus 2014 nemen en de Commissie 

uiterlijk op 1 augustus 2014 in kennis 

stellen van dit besluit. 

 De lidstaten kunnen besluiten om hun in 

dit lid bedoelde besluiten te herzien met 

het oog op de begrotingsjaren 2019 en 

2020. Deze herziening leidt niet tot een 

toename van het percentage dat 

overeenkomstig de eerste, tweede en derde 

alinea aan de Commissie is gemeld. De 

betrokken lidstaten stellen de Commissie 

uiterlijk op 1 augustus 2017 in kennis van 

besluiten tot herziening." 

______________ ______________ 

1 PB gelieve de datum in te voegen – 7 

dagen na de datum van inwerkingtreding 

van deze verordening. 

1 PB gelieve de datum in te voegen - drie 

maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

(De woorden "Bulgarije, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, 

Slowakije, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk" en  "het bedrag dat toegewezen wordt 

in het kader van plattelandsontwikkeling welke in de periode 2015-2020 uit het ELFPO wordt 

gefinancierd  overeenkomstig Verordening (EU) nr. [RB] beschikbaar te stellen als 

rechtstreekse betalingen" zijn omgekeerd en "tot 25 %" is toegevoegd.) 

Motivering 

Compromisamendement waarmee de op de jongste trialoog van 24 september 2013 

overeengekomen tekst wordt opgenomen. 
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Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1– punt 9 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 136 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  9 bis. Het volgende artikel 136 ter wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 136 ter 

 Lidstaten die in overeenstemming met 

artikel 136 hebben besloten vanaf het 

begrotingsjaar 2011 een bedrag voor de 

gemeenschapssteun in het kader van 

plattelandsontwikkelings- en 

financieringsprogramma’s van het 

ELFPO ter beschikking te stellen, stellen 

de bedragen conform bijlage VIII bis voor 

het begrotingsjaar 2015 verder ter 

beschikking voor de gemeenschapssteun 

in het kader van 

plattelandsontwikkelings- en 

financieringsprogramma’s van het 

ELFPO." 

Motivering 

Opname van een regeling die de lidstaten die destijds niet uitgegeven middelen van de eerste 

pijler naar de tweede pijler hebben overgeheveld, in staat stelt deze praktijk ook in het jaar 

2014 toe te passen. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 bis (nieuw) 

Regulation (EC) Nr. 1698/2005 

Artikel 70 – lid 4 quater 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Wijziging van Verordening (EG) nr. 

1698/2005 
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 Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt 

als volgt gewijzigd: 

 1. Artikel 70, lid 4 quater,  wordt als volgt 

gewijzigd:  

 a) in de eerste alinea wordt het inleidende 

gedeelte vervangen door: 

 In afwijking van de in de leden 3, 4 en 5 

vastgestelde maxima kan de bijdrage uit 

het ELFPO worden verhoogd tot 

maximaal 95 % van de subsidiabele 

overheidsuitgaven in de regio's die uit 

hoofde van de convergentiedoelstelling 

voor steun in aanmerking komen en in de 

regio's in de ultraperifere gebieden en op 

de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, 

en tot maximaal 85 % van de subsidiabele 

overheidsuitgaven in andere regio's. Deze 

percentages zijn van toepassing op de 

subsidiabele uitgaven die voor het eerst 

worden opgegeven in elke gecertificeerde 

declaratie van de uitgaven, indien een 

lidstaat na ...1 aan één van de volgende 

voorwaarden voldoet: " 

 b) de tweede alinea wordt vervangen door: 

 "Lidstaten die gebruik willen maken van 

de in de eerste alinea bedoelde afwijking, 

dienen bij de Commissie een verzoek in tot 

overeenkomstige wijziging van hun 

plattelandsontwikkelingsprogramma. De 

afwijking wordt van toepassing zodra de 

Commissie de wijziging van het 

programma goedkeurt." 

 ___________________ 

 1 PB Gelieve de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening in 

te voegen. 

Motivering 

Het voorstel van de Commissie COM(2013)0521 ter verlenging van een afwijking betreffende 

een hoger cofinancieringspercentage voor lidstaten die ten aanzien van hun financiële 

stabiliteit ernstige moeilijkheden dreigen te ondervinden, dient in onderhavig juridisch kader 

te worden opgenomen. 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 ter (nieuw) 

 Regulation (EC) Nr. 1234/2007 

Artikel 182 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 ter 

 Wijziging van Verordening (EG) nr. 

1234/2007 

 Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt 

als volgt gewijzigd: 

 Artikel 182, lid 7, wordt vervangen door: 

 "De lidstaten kunnen tot en met 31 maart 

2015 landbouwers in de zuivelsector 

bovenop de Gemeenschapssteun die is 

toegekend overeenkomstig artikel 68, lid 

1, onder b, van Verordening (EG) nr. 

73/2009, overheidssteun toekennen voor 

een jaarlijks totaalbedrag ten belope van 

ten hoogste 55 % van het in artikel 69, lid 

4 en lid 5, van genoemde verordening 

vastgestelde maximum. Het totale bedrag 

van de steun van de Unie uit hoofde van 

de in artikel 69, lid 4, van die verordening 

bedoelde maatregelen en van de 

staatssteun mag evenwel in geen geval het 

in artikel 69, leden 4 en 5, bedoelde 

maximum overschrijden." 

Motivering 

Ook in het overgangsjaar 2014 dient, vooral voor ernstige gevallen, overheidssteun 

overeenkomstig artikel 182, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 te kunnen worden 

betaald, die in aanvulling op de specifieke steun overeenkomstig artikel 68, lid 1, onder b), 

van Verordening (EG) nr. 73/2009 kan worden toegekend. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 2 

Regulation (EU) No [....] [DP] 

Artikel 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Flexibiliteit tussen de pijlers Schrappen 

"1. Vóór … kunnen de lidstaten besluiten 

om tot [15] % van hun jaarlijkse nationale 

maxima voor de kalenderjaren 2014 tot en 

met 2019 zoals vastgesteld in bijlage VIII 

bij Verordening (EG) nr. 73/2009 voor 

2014 en in bijlage II bij deze verordening 

voor de jaren 2015-2019 beschikbaar te 

stellen als aanvullende steun voor 

maatregelen in het kader van 

plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

[…] [PO] worden gefinancierd met 

middelen uit het ELFPO. Het 

desbetreffende bedrag is daardoor niet 

meer beschikbaar voor de verlening van 

rechtstreekse betalingen. 

 

Het in de eerste alinea bedoelde besluit 

wordt uiterlijk op de in die alinea 

genoemde datum aan de Commissie 

gemeld. 

 

Het percentage dat overeenkomstig de 

tweede alinea wordt gemeld, is een en 

hetzelfde percentage voor de in de eerste 

alinea bedoelde jaren. 

 

2. [Lidstaten] die geen gebruik maken van 

de mogelijkheid van lid 1, [kunnen vóór 

… besluiten om tot [15 %] van het bedrag 

dat is toegewezen voor steun voor 

maatregelen in het kader van 

plattelandsontwikkelingsprogramma's die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

[…] [PO] in de periode 2015-2020 uit het 

ELFPO worden gefinancierd, 

beschikbaar te stellen als rechtstreekse 

betalingen in het kader van Verordening 

(EG) nr. 73/2009 en deze verordening]. 

Bulgarije, Estland, Finland, Letland, 

Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, 

Slowakije, Spanje, Zweden en het 

Verenigd Koninkrijk kunnen besluiten 

een [aanvullende] [10 %] van het in het 

kader van plattelandsontwikkeling 

 



 

RR\1005938NL.doc 31/50 PE513.119v02-00 

 NL 

toegewezen bedrag beschikbaar te stellen 

als rechtstreekse betalingen. Het 

desbetreffende bedrag is daardoor niet 

meer beschikbaar voor steunmaatregelen 

in het kader van 

plattelandsontwikkelingsprogramma's. 

Het in de eerste alinea bedoelde besluit 

wordt uiterlijk op de in die alinea 

genoemde datum aan de Commissie 

gemeld. 

 

Het percentage dat overeenkomstig de 

tweede alinea wordt gemeld, is een en 

hetzelfde percentage voor de in lid 1, 

eerste alinea, genoemde jaren." 

 

(3) In artikel 57, lid 2, wordt na de eerste 

alinea de volgende alinea ingevoegd: 

 

"Zij blijven evenwel van toepassing voor 

steunaanvragen met betrekking tot de 

aanvraagjaren die vóór 1 januari 2015 

ingaan." 

 

(4) In artikel 59 worden de tweede en 

derde alinea vervangen door: 

 

"Zij is van toepassing met ingang van 1 

januari 2015. 

 

Artikel 20, lid 5, artikel 22, lid 6, artikel 

35, lid 1, artikel 37, lid 1, en artikel 39 zijn 

evenwel van toepassing vanaf de datum 

van inwerkingtreding van deze 

verordening." 

 

Motivering 

Compromisamendement waarmee het akkoord over de DP-Verordening dat op de jongste 

trialoog van 24 september 2013 is bereikt, wordt verwoord. Dat moet niet door de 

overgangsverordening worden gewijzigd. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 4 

Regulation (EU) No [....] [DP] 

Artikel 59 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In artikel 59 worden de tweede en derde 

alinea vervangen door: 

In artikel 59 worden de tweede en derde 

alinea vervangen door: 

"Zij is van toepassing met ingang van 1 

januari 2015. 

"Zij is van toepassing met ingang van 1 

januari 2015. 

Artikel 20, lid 5, artikel 22, lid 6, artikel 

35, lid 1, artikel 37, lid 1, en artikel 39 zijn 

evenwel van toepassing vanaf de datum 

van inwerkingtreding van deze 

verordening." 

Artikel 18, lid 2, artikel 20, lid 5, artikel 

22, lid 6, artikel 28 bis, lid 1, artikel 35, lid 

1, artikel 37, lid 1, en artikel 39 zijn 

evenwel van toepassing vanaf de datum 

van inwerkingtreding van deze 

verordening. 

Motivering 

Dit sluit aan bij de politieke overeenkomst van 26 juni 2013 en is afhankelijk van de formele 

goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea -1 bis (nieuw) 

Regulation (EU) No [...] [HZ] 

Artikel 113 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In artikel 113, lid 1, van Verordening 

(EU) nr. […] [HV] wordt na de eerste 

alinea de volgende alinea ingevoegd: 

 "Artikel 44 bis van Verordening (EG) 

1290/2005 en de desbetreffende 

uitvoeringsbepalingen blijven evenwel van 

toepassing op betalingen die voor de 

begrotingsjaren 2013 en 2014 zijn 

gedaan." 

Motivering 

De landbouwers dienen in kennis te worden gesteld van de publicatie van hun persoonlijke 

gegevens voordat zij hun steunaanvraag indienen. Tevens moeten de autoriteiten voldoende 

tijd krijgen om de publicatie van de gegevens zodanig voor te bereiden dat het doel van een 

beter begrip van het landbouwbeleid en de legitimiteit van steun voor de landbouwsector 

bereikt wordt. De nieuwe transparantieregels moeten dan ook vanaf het begrotingsjaar 2015 

worden toegepast. 
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Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea -1 ter (nieuw) 

Regulation (EU) No [...] [HZ] 

Artikel 114 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het volgende artikel 114 bis wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 114 bis 

 Afwijkingen 

 In afwijking van artikel 59, lid 5, van 

Verordening (EU) nr. 966/2012 en artikel 

9, lid 1, van deze verordening behoeft het 

advies van de verklarende instantie niet de 

bevestiging van de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen voor de jaren 2014 en 2015 

te omvatten." 

Motivering 

Het is allesbehalve kosteneffectief als de verklarende instanties inspecties ter plaatse 

tweemaal moeten uitvoeren en de subsidiabiliteitsvoorschriften binnen zeer korte tijd en in 

zeer gedetailleerde mate moeten leren alvorens deze voorschriften opnieuw worden gewijzigd 

in verband met het GLB. Daarom dient de controle van de wettigheid en regelmatigheid (art. 

59, lid 5, van Verordening 966/2012 en artikel 9, lid 1, van de horizontale verordening) pas 

vanaf het begrotingsjaar 2016 van toepassing te zijn. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 

Verordening (EU) Nr [...] [HV] 

Artikel 115 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening treedt in werking op de 

zevende dag na die van de bekendmaking 

ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

1. Deze verordening treedt in werking op 

de zevende dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie. 
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Zij is van toepassing met ingang van 

1 januari 2014, met uitzondering van: 

Zij is van toepassing met ingang van 

1 januari 2014. 

 2. Echter: 

a) de artikelen 7, 8 en 9, die met ingang 

van 16 oktober 2013 van toepassing zijn; 

a) de artikelen 7, 8, 16, 24 bis en 25 zijn 

van toepassing met ingang van 16 oktober 

2013; 

b) de artikelen 18, 42, 43 en 45 die met 

ingang van 16 oktober 2013 van toepassing 

zijn voor op of na 16 oktober 2013 

verrichte uitgaven; 

b) onverminderd artikel 114 bis, zijn de 

artikelen 9, 18, 42 en 45 met ingang van 16 

oktober 2013 van toepassing op na die 

datum verrichte uitgaven; 

c) titel III, titel V, hoofdstuk II, en titel VI 

die met ingang van 1 januari 2015 van 

toepassing zijn. 

c) artikel 54, titel III, titel IV en titel V zijn 

van toepassing met ingang van 1 januari 

2015 van toepassing, met uitzondering van 

titel V van Verordening [iGMO] die met 

ingang van 1 januari 2014 van toepassing 

is; 

 c bis) artikel 110 is van toepassing op 

betalingen vanaf het begrotingsjaar 2016 

en de artikelen 110 bis t/m 110 quinquies 

op betalingen vanaf het begrotingsjaar 

2015. 

Motivering 

Wat punt c) betreft, moet Titel V, om verkeerde interpretaties en onnodige administratieve 

lasten en kosten te vermijden, in zijn geheel van toepassing zijn met ingang van 1 januari 

2015, met uitzondering van de toepassing van de Verordening [iGMO]. Momenteel wordt in 

artikel 115, onder c), bepaald dat alleen hoofdstuk II van titel V (d.w.z. GBCS) met ingang 

van 1 januari 2015 van toepassing is, terwijl andere bepalingen, zoals de artikelen 60 t/m 67 

inzake algemene beginselen voor controles, al vanaf 20014 van toepassing zouden zijn. Met 

betrekking tot punt d): om gegevens en resultaten te kunnen vergelijken moeten de monitoring 

en evaluatie van het GLB (art. 110) met ingang van 16 oktober 2015 van toepassing zijn 

(d.w.z. van de GLB-hervorming). Met betrekking tot de transparantiebepalingen (art. 110 bis 

t/m 110 quinquies) wordt in artikel 110 quater van de HV-verordening verklaard dat de 

landbouwers geïnformeerd moeten worden indien hun naam, gemeente, steunbedrag, enz., 

bekend worden gemaakt. Betalingen voor het boekjaar 2014 zijn al vroeg in 2013 

aangevraagd, voordat het thans voorgestelde tijdschema in de ontwerpverordening inzake de 

overgangsbepalingen stond. De landbouwers zijn derhalve niet geïnformeerd over de 

publicatie op het moment waarop zij steun voor het boekjaar 2014 aanvroegen. Daarom kan 

deze infomatie over betalingen die voor 2014 zijn verricht (en in 2013 zijn aangevraagd) niet 

worden gepubliceerd. De publicatie kan dus hoogstens geschieden voor betalingen die met 

ingang van 2015 worden verricht. 
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Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid -1 (nieuw) 

Verordening (EU) Nr [...] [iCMO]  

Artikel 149 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) Aan artikel 149, lid 1, van 

Verordening (EU) nr. […][iGMO], wordt 

het volgende punt 149 bis toegevoegd: 

 "149a. Overheidssteun voor bepaalde 

sectoren in Finland 

 Na toestemming van de Commissie kan 

Finland in de jaren 2014 t/m 2020 

degressieve nationale betalingen 

verrichten aan de sectoren genoemd in de 

Beschikking van de Commissie van 27 

februari 2008 inzake een nationale 

programma voor overgangssteun aan 

landbouwers in het zuiden van Finland1. 

De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen vast ter 

goedkeuring van deze betalingen en ter 

bepaling van meer gedetailleerde 

voorwaarden voor de steunverlening. Die 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld zonder gebruikmaking van de 

in artikel 162 bedoelde comitéprocedure. 

 ____________ 

 1  COM(2008) 696 def.". 

Motivering 

Teneinde een gediversifieerde landbouwproductie in Zuid-Finland te handhaven dient de 

Commissie de bevoegdheid te krijgen om toestemming te verlenen voor overheidssteun aan 

verschillende landbouwsectoren die sinds de toetreding van Finland tot de EU in aanmerking 

komen voor steun op basis van beschikkingen van de Commissie. 
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Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 

Verordening (EU) Nr [...] [PO] 

Artikel 64 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In artikel 64 van Verordening (EU) nr. 

[…] [PO] worden de leden 4 en 5 

vervangen door: 

Schrappen 

"4. Door de Commissie wordt middels een 

uitvoeringshandeling een verdeling per 

lidstaat en per jaar verricht van de in lid 1 

genoemde bedragen, na aftrek van het in 

lid 2 genoemde bedrag en rekening 

houdend met de in artikel 136 bis, lid 2, 

van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de 

Raad bedoelde overdrachten van 

middelen. 

 

Bij het maken van de jaarlijkse verdeling 

houdt de Commissie rekening met: 

 

(a) objectieve criteria die gekoppeld zijn 

aan de in artikel 4 bedoelde 

doelstellingen,  en 

 

(b) in het verleden behaalde resultaten.  

5. Naast de in lid 4 bedoelde bedragen 

omvat de in dat lid bedoelde 

uitvoeringshandeling ook de op grond van 

artikel 136 bis, lid 1, van Verordening 

(EG) nr. 73/2009 en artikel 7, lid 2, van 

Verordening (EU) nr. [RB] aan het 

ELFPO overgedragen middelen en de 

middelen die met betrekking tot het 

kalenderjaar 2013 aan het ELFPO 

worden overgedragen op grond van de 

artikelen 10 ter en 136 van Verordening 

(EG) nr. 73/2009." 

 

_______  

* PB L 30, 31.1.2009, blz. 16.  

Motivering 

Compromisamendement waarmee het akkoord over de PO-verordening dat op de jongste 
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trialoog van 24 september 2013 is bereikt, wordt verwoord. Dat moet niet door de 

overgangsverordening worden gewijzigd. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Overeenstemming van artikelen in dier- en 

areaalgebonden maatregelen in het kader 

van de programmeringsperioden 2007-

2013 en 2014-2020 

Overeenstemming van artikelen in 

maatregelen in het kader van de 

programmeringsperioden 2007-2013 en 

2014-2020. 

Motivering 

De concordantietabel dient ook de investeringsmaatregelen te bevatten. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – segment -1 (nieuw) tot -1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

  

 

Amendement 

Verordening (EG) nr. 1698/2005 Verordening (EU) nr. [...] [PO] 

Artikel 20, onder b), punt i) - de 

modernisering van landbouwbedrijven 

Artikel 18 - Investeringen in materiële 

activa 

Artikel 20, onder b), punt iii) - verhoging 

van de toegevoegde waarde van land- en 

bosbouwproducten 

Artikel 18 - Investeringen in materiële 

activa en artikel 27 – Investeringen in 

nieuwe technieken in de bosbouw en in de 

verwerking en het in de handel brengen 

van bosbouwproducten 

Artikel 20, onder b), punt iv) - 

samenwerking ter bevordering van de 

ontwikkeling van nieuwe producten, 

procédés en technologieën in de 

landbouw-, de voedsel- en de 

bosbouwsector 

Artikel 36 - Samenwerking 
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Artikel 20, onder b), punt v) - verbetering 

en ontwikkeling van infrastructuur die 

verband houdt met de ontwikkeling en 

aanpassing van de land- en de bosbouw 

Artikel 18 - Investeringen in materiële 

activa en artikel 27 – Investeringen in 

nieuwe technieken in de bosbouw en in de 

verwerking en het in de handel brengen 

van bosbouwproducten 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – inleidende formule 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bijlagen II, III en VIII bij Verordening 

(EG) nr. 73/2009 worden als volgt 

gewijzigd: 

De bijlagen II, III en VIII bij Verordening 

(EG) nr. 73/2009 worden als volgt 

gewijzigd en de nieuwe bijlagen VIII bis 

en XII bis worden toegevoegd: 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) In bijlage II, punt B. 

'Volksgezondheid, gezondheid van dieren 

en planten’, wordt punt 9 vervangen door 

het volgende: 

 9. Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 betreffende het op de 

markt brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen en tot 

intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 

en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 

van 24.11.2009, blz. 1) 

 Artikel 55, eerste en tweede zin 
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Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

2. Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:  

a) De vermelding voor "Waterbescherming en waterbeheer" wordt vervangen door: 

"Waterbescherming en waterbeheer - Het aanleggen van bufferstroken langs 

waterlopen (1) 

 - Naleving van vergunningsprocedures 

wanneer voor het gebruik van water voor 

bevloeiingsdoeleinden een vergunning 

nodig is 

Bescherming van water tegen vervuiling 

en afspoeling, en beheer van het 

watergebruik 

De in het aanhangsel vastgestelde 

maatregelen 

(1) Opmerking: De GLMC-bufferstroken moeten zowel binnen als buiten voor verontreiniging 

kwetsbare zones aangewezen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 91/676/EEG ten 

minste voldoen aan de eisen in verband met de voorwaarden voor het op of in de bodem 

brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen, genoemd in punt A.4 van bijlage II 

bij Richtlijn 91/676/EEG. Die eisen moeten worden toegepast overeenkomstig de 

actieprogramma's van de lidstaten die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 5, lid 4, van 

Richtlijn 91/676/EEG." 

 

Amendement 

2. Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:  

a) De vermelding voor "Waterbescherming en waterbeheer" wordt vervangen door: 

"Waterbescherming en waterbeheer - Het aanleggen van bufferstroken langs 

waterlopen (1) 

 - Naleving van vergunningsprocedures 

wanneer voor het gebruik van water voor 

bevloeiingsdoeleinden een vergunning 

nodig is 

Bescherming van grondwater tegen 

verontreiniging 

De in het aanhangsel vastgestelde 

maatregelen in zoverre ze typisch voor de 

landbouwpraktijken relevant zijn (2) 

(1) Opmerking: De GLMC-bufferstroken moeten zowel binnen als buiten voor verontreiniging 

kwetsbare zones aangewezen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 91/676/EEG ten 

minste voldoen aan de eisen in verband met de voorwaarden voor het op of in de bodem 

brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen, genoemd in punt A.4 van bijlage II 
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bij Richtlijn 91/676/EEG. Die eisen moeten worden toegepast overeenkomstig de 

actieprogramma's van de lidstaten die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 5, lid 4, van 

Richtlijn 91/676/EEG." 

(2) De GLMC-norm is niet van toepassing wanneer meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen volgens de codes voor goede landbouwpraktijken worden 

gebruikt. 

Motivering 

De formulering van de GLMC-norm voor de bescherming van het grondwater is in het 

voorstel van de Commissie zeer ruim opgevat en zou ook voor de reglementaire 

landbouwpraktijken onevenredige beperkingen met zich meebrengen. Daarom moet 

uitdrukkelijk worden gesteld dat 

- de norm betrekking heeft op de bescherming van het grondwater (geen uitbreiding naar het 

oppervlaktewater); 

- alleen maatregelen moeten worden vastgesteld die voor de typische landbouwpraktijken een 

rol spelen; en 

- de reglementaire toepassing van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen verder 

toegestaan blijft. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 3 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Bijlage VIII bis (nieuw) 

 

Amendement 

(4) De volgende bijlage VIII bis wordt toegevoegd na bijlage VIII: 

Bijlage VIII bis (1000 EUR) 

Lidstaat  2014 

Duitsland  42 600 

Zweden  9 000 

Motivering 

Opname van een regeling die de lidstaten die destijds niet uitgegeven middelen van de eerste 

pijler naar de tweede pijler hebben overgeheveld, in staat stelt deze praktijk ook in het jaar 

2014 toe te passen. 
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Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 3 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 73/2009 

Bijlage XII bis (nieuw) 

 

Amendement 

De volgende bijlage XII bis wordt toegevoegd na bijlage XII: 

Bijlage XII bis 

Gemiddelde omvang van een landbouwbedrijf die op grond van artikel 72 bis moet worden 

toegepast 

Lidstaat Gemiddelde omvang van een 

landbouwbedrijf (in hectare) 

België 

Bulgarije 

Tsjechië 

Denemarken 

Duitsland 

Estland 

Ierland 

Griekenland 

Spanje 

Frankrijk 

Croatia 

Italië 

Cyprus 

Letland 

Litouwen 

Luxemburg 

Hongarije 

Malta 

Nederland 

Oostenrijk 

Polen 

Portugal 

Roemenië 

Slovenië 

Slowakije 

Finland 

Zweden 

Verenigd Koninkrijk 

29 

6 

89 

60 

46 

39 

32 

5 

24 

52 

5.9 

8 

4 

16 

12 

57 

7 

1 

25 

19 

6 

13 

3 

6 

28 

34 

43 

54 
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TOELICHTING 

 

Het Europees Parlement levert inspanningen om er, in overeenstemming met de andere EU-

instellingen, voor te zorgen dat het hervormde GLB vanaf 1 januari 2014 in werking kan 

treden. Dit veronderstelt echter dat in de herfst van 2013 tussen de instellingen een 

overeenkomst over het meerjarig financieel kader 2014-2020 en een overeenkomst over het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet worden bereikt opdat de rechtsgrondslagen 

voor het hervormde GLB op 1 januari 2014 in werking kunnen treden. 

 

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat alle aspecten van het hervormde GLB vanaf 1 januari 

2014 zullen kunnen worden toegepast. Daarom zijn er overgangsregels nodig om technische 

regelingen vast te stellen die een soepele aanpassing aan de nieuwe omstandigheden mogelijk 

maken en tegelijk de continuïteit van de verschillende vormen van steun in het kader van het 

GLB waarborgen. Wat rechtstreekse betalingen betreft, moeten de lidstaten, hun 

betaalorganen en de landbouwers voldoende tijd krijgen om zich goed voor te bereiden en 

zich bijtijds uitvoerig te informeren over de nieuwe regels. De belangrijkste elementen van de 

bestaande regelingen worden derhalve voor aanvraagjaar 2014 verlengd of door de 

overgangsregeling aangepast. Behoudens goedkeuring van het MFK door het Europees 

Parlement omvat de overgangsregeling het proces van externe convergentie en de flexibiliteit 

tussen de twee pijlers van het GLB. De invoering van overgangsmaatregelen houdt in dat 

bepaalde datums in het voorstel van de Commissie voor rechtstreekse steun na 2013 

dienovereenkomstig zullen moeten worden aangepast om samenhang met deze 

ontwerpverordening te waarborgen. 

 

Voor plattelandsontwikkeling zijn overgangsregels de standaardpraktijk, om regels te bepalen 

voor de overgang tussen beide programmeringsperioden, maar ook om te bepalen hoe de 

huidige maatregelen, met inbegrip van de financiering ervan uit de nieuwe financiële 

enveloppe, naar de volgende programmeringsperiode worden overgedragen. Tussen twee 

opeenvolgende programmeringsperioden moet een overbrugging worden gemaakt. Aangezien 

de plattelandsontwikkeling voor nieuwe uitdagingen staat, is er deze keer echter ook behoefte 

aan enkele specifieke overgangsregelingen, met name om de gevolgen aan te pakken die de 

vertraging van de nieuwe regeling voor rechtstreekse betalingen heeft voor bepaalde 

plattelandsontwikkelingsmaatregelen, in het bijzonder wat de uitgangssituatie voor 

agromilieu- en klimaatmaatregelen en de toepassing van de randvoorwaarden betreft. 

Overgangsregelingen zijn ook nodig om ervoor te zorgen dat de lidstaten in 2014 nieuwe 

verbintenissen kunnen blijven aangaan, zelfs wanneer de middelen voor de huidige periode 

zijn opgebruikt. Deze nieuwe verbintenissen, alsook de overeenkomstige lopende 

verbintenissen, komen in aanmerking voor financiering uit de nieuwe financiële enveloppes 

voor de plattelandsontwikkelingsprogramma's van de volgende programmeringsperiode.  

 

Deze overgangsmaatregelen omvatten ook een flexibiliteitsmechanisme met betrekking tot de 

mogelijkheid voor de lidstaten om middelen van de ene pijler naar de andere over te dragen. 

Voorgesteld wordt om deze overdracht van middelen te beperken tot 15 % voor 

overhevelingen van de eerste naar de tweede pijler, en tot 10 % voor overdrachten van de 

tweede naar de eerste pijler, waarbij dit laatste enkel zou worden toegestaan aan lidstaten met 

een gemiddeld percentage rechtstreekse betalingen van minder dan 90 % van het EU-
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gemiddelde. Om niet vooruit te lopen op het definitieve besluit over dit specifieke element, 

zijn de in de overgangsmaatregelen opgenomen delen van het artikel die verschillen van 

artikel 14 van het voorstel van de Commissie voor rechtstreekse steun na 2013, tussen rechte 

haken geplaatst. 

 

In het licht van het voorgaande moeten de Raad en het Europees Parlement vóór het einde van 

het jaar specifieke overgangsregels vaststellen en de huidige GLB-basisbesluiten waar nodig 

wijzigen. 
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ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE 

aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende 

bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van 

Verordening (EU) nr. [...] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014 en 

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen 

(EU) nr. [...] [RB], (EU) nr. [...] [HV] en (EU) nr. [...] [iGMO] wat betreft de toepassing ervan 

in 2014 

(COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) 

Rapporteur voor advies: Giovanni La Via 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Europees Parlement stelt, net zoals de andere EU-instellingen, alles in het werk om 

ervoor te zorgen dat de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op 

1 januari 2014 van kracht kan worden. Hiertoe moeten de instellingen evenwel in het najaar 

van 2013 overeenstemming bereiken over het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 

en over de hervorming van het GLB opdat de rechtsgronden voor het hervormde GLB op 

1 januari 2014 in werking kunnen treden. 

 

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat alle aspecten van het GLB op 1 januari 2014 kunnen 

worden uitgevoerd. Daarom zijn er overgangsbepalingen nodig om technische regelingen vast 

te stellen die een soepele aanpassing aan de nieuwe omstandigheden mogelijk maken en 

tegelijk de continuïteit van de verschillende vormen van steun in het kader van het GLB 

waarborgen. Voor rechtstreekse betalingen moeten de lidstaten, de betaalorganen en de 

landbouwers voldoende tijd krijgen om zich goed voor te bereiden en zich tijdig in te lichten 

over de details van de hervorming. Bijgevolg worden de voornaamste elementen van de 

bestaande verordeningen in de overgangsregeling verlengd of aangepast voor het 

uitvoeringsjaar 2014. Onder voorbehoud dat het Europees Parlement het MFK goedkeurt, 

omvatten de overgangsbepalingen een proces van externe convergentie en een 

flexibiliteitsmechanisme tussen de twee pijlers. De invoering van overgangsmaatregelen 

houdt in dat bepaalde elementen in het voorstel van de Commissie voor rechtstreekse 

betalingen na 2013 dienovereenkomstig moeten worden aangepast om samenhang met deze 

ontwerpverordening te waarborgen. 
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Voor plattelandsontwikkeling zijn overgangsregels voor de overgang tussen de twee 

programmeringsperioden een standaardpraktijk, en dit geldt ook om te bepalen hoe de 

activiteiten in de nieuwe programmeringsperiode zullen worden voortgezet, inclusief de 

financiering ervan met een nieuwe begroting. Het is noodzakelijk twee opeenvolgende 

programmeringsperioden aan elkaar te koppelen. Het platteland staat voor nieuwe uitdagingen 

en daarom is er behoefte aan enkele specifieke overgangsregelingen, met name om de 

gevolgen aan te pakken die de vertraging van de nieuwe regeling voor rechtstreekse 

betalingen heeft voor bepaalde steunmaatregelen voor het platteland wat de referentiewaarden 

voor agromilieu- en klimaatmaatregelen en de toepassing van de randvoorwaarden betreft. 

Overgangsbepalingen zijn ook nodig om ervoor te zorgen dat de lidstaten in 2014 nieuwe 

verbintenissen kunnen aangaan, zelfs wanneer de middelen voor de huidige periode zijn 

opgebruikt. Deze nieuwe verbintenissen, evenals lopende verbintenissen, kunnen worden 

gefinancierd uit de nieuwe begroting voor steun aan het platteland van de volgende 

programmeringsperiode. 

 

Deze overgangsbepalingen omvatten een flexibiliteitsmechanisme waardoor de lidstaten 

middelen kunnen overdragen van de ene pijler naar de andere. Er wordt voorgesteld deze 

overdracht van middelen te beperken tot 15 % voor overdrachten van de eerste naar de tweede 

pijler, en tot 10 % voor overdrachten van de tweede naar de eerste pijler, waarbij dit laatste 

enkel zou worden toegestaan aan lidstaten met een gemiddeld percentage rechtstreekse 

betalingen van minder dan 90 % van het EU-gemiddelde. Om niet vooruit te lopen op het 

definitieve besluit over dit specifieke element, zijn de in de overgangsmaatregelen 

opgenomen delen van de artikelen die verschillen van artikel 14 van het voorstel van de 

Commissie voor rechtstreekse betalingen na 2013, tussen rechte haken geplaatst. 

 

In het licht van het voorgaande moeten de Raad en het Europees Parlement vóór het einde van 

het jaar specifieke overgangsregels vaststellen en de huidige GLB-basishandelingen waar 

nodig wijzigen. 

AMENDEMENTEN 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In afwijking van artikel 94 van 

Verordening (EU) nr. […] [PO] kunnen de 

lidstaten, voor de maatregelen als bedoeld 

in artikel 36, onder a) i) tot en met v), en 

onder b) iv) en v), van Verordening (EG) 

In afwijking van artikel 94 van 

Verordening (EU) nr. […] [PO] kunnen de 

lidstaten, voor de maatregelen als bedoeld 

in de artikelen 20, 36, 52 en 63 van 

Verordening (EG) nr. 1698/2005, in 2014 
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nr. 1698/2005, in 2014 nieuwe juridische 

verbintenissen ten aanzien van 

begunstigden blijven aangaan uit hoofde 

van de overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1698/2005 vastgestelde 

plattelandsontwikkelingsprogramma's, 

zelfs nadat de financiële middelen voor de 

programmeringsperiode 2007-2013 zijn 

opgebruikt, tot de vaststelling van het 

respectieve 

plattelandsontwikkelingsprogramma voor 

de programmeringsperiode 2014-2020. Op 

basis van deze verbintenissen verrichte 

uitgaven zijn subsidiabel overeenkomstig 

artikel 3 van deze verordening. 

nieuwe juridische verbintenissen ten 

aanzien van begunstigden blijven aangaan 

uit hoofde van de overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1698/2005 

vastgestelde 

plattelandsontwikkelingsprogramma's, 

zelfs nadat de financiële middelen voor de 

programmeringsperiode 2007-2013 zijn 

opgebruikt, tot de vaststelling van het 

respectieve 

plattelandsontwikkelingsprogramma voor 

de programmeringsperiode 2014-2020 of 

tot eind 2014, en dit door deze te 

financieren met middelen voor de periode 

2014-2020. Op basis van deze 

verbintenissen verrichte uitgaven zijn 

subsidiabel overeenkomstig artikel 3 van 

deze verordening. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in het tweede streepje van artikel 14, 

lid 2, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 

van de Raad vervatte voorwaarde is niet 

van toepassing op nieuwe juridische 

verbintenissen die de lidstaten in 2014 

aangaan in het kader van artikel 36, onder 

a) i) en ii), van Verordening (EG) nr. 

1698/2005. 

2. De in het tweede streepje van artikel 14, 

lid 2, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 

van de Raad vastgestelde voorwaarde is 

niet van toepassing op nieuwe juridische 

verbintenissen die de lidstaten in 2014 

aangaan in het kader van artikel 36, onder 

a) i) en ii), van Verordening (EG) nr. 

1698/2005. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In afwijking van artikel 7, lid 1, van 

Verordening (EU) nr. […][PO] komen 

uitgaven met betrekking tot juridische 

verbintenissen ten aanzien van 

1. In afwijking van artikel 7, lid 1, van 

Verordening (EU) nr. […][PO] komen 

uitgaven met betrekking tot juridische 

verbintenissen ten aanzien van 
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begunstigden, die zijn aangegaan in het 

kader van de maatregelen als bedoeld in 

artikel 36, onder a), i) tot en met v), en 

onder b), iv) en v), van Verordening (EG) 

nr. 1698/2005 en als bedoeld in artikel 36, 

onder b), i) en iii), van die verordening in 

verband met de jaarlijkse premie, in de 

volgende gevallen in de 

programmeringsperiode 2014-2020 in 

aanmerking voor een ELFPO-bijdrage: 

begunstigden, die zijn aangegaan in het 

kader van de maatregelen als bedoeld in de 

artikelen 20, 36, 52 en 63 van Verordening 

(EG) nr. 1698/2005, in de volgende 

gevallen in de programmeringsperiode 

2014-2020 in aanmerking voor een 

ELFPO-bijdrage: 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) voor betalingen verricht na 31 december 

2015. 

b) voor betalingen verricht na 31 december 

2015 voor alle verbintenissen die 

overeenkomstig artikel 36 van 

Verordening (EU) nr. [...] [PO] zijn 

aangegaan. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – punt 2 – punt 3 
Verordening (EG) nr. 73/2009 

Artikel 40 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendement 

Onverminderd artikel 25 van Verordening 

(EU) nr. [HV] van het Europees Parlement 

en de Raad*, zijn de bedragen van 

rechtstreekse betalingen die in een lidstaat 

voor het kalenderjaar 2014 kunnen worden 

verleend in het kader van de artikelen 34, 

52, 53 en 68 van deze verordening, niet 

hoger dan de in bijlage VIII bij deze 

verordening vastgestelde maxima voor dat 

jaar. Ter naleving van de in bijlage VIII 

vastgestelde maxima passen de lidstaten zo 

nodig een lineaire verlaging toe op de 

bedragen van de rechtstreekse betalingen 

Onverminderd artikel 25 van Verordening 

(EU) nr. [HV] van het Europees Parlement 

en de Raad*, zijn de bedragen van 

rechtstreekse betalingen die in een lidstaat 

voor het kalenderjaar 2014 in het kader van 

de artikelen 34, 52, 53 en 68 van deze 

verordening en als steun voor 

zijderupsentelers uit hoofde van artikel 

111 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 

kunnen worden verleend, niet hoger dan 

de in bijlage VIII bij deze verordening 

vastgestelde maxima voor dat jaar, 

verminderd met de bedragen als gevolg 
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voor het kalenderjaar 2014. van de toepassing van artikel 136 voor het 

begrotingsjaar 2015. Ter naleving van de 

in bijlage VIII vastgestelde maxima, 

verminderd met de bedragen als gevolg 

van de toepassing van artikel 136 voor het 

begrotingsjaar 2015, passen de lidstaten zo 

nodig een lineaire verlaging toe op de 

bedragen van de rechtstreekse betalingen 

voor het kalenderjaar 2014. 
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