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Amendement 21
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 4 april 2017 over 
vrouwen en hun rol in 
plattelandsgebieden,

Or. es

Amendement 22
John Stuart Agnew

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het programma van Europese 
enquêtes naar de structuur van de 
landbouwbedrijven, dat in de Unie is 
uitgevoerd sinds 1966, moet worden 
voortgezet om de ontwikkelingen van de 
structuur van de landbouwbedrijven op 
het niveau van de Unie te onderzoeken en 
om de statistische kennisbasis te 
verschaffen die nodig is om de daarmee 
samenhangende beleidsgebieden, 
namelijk het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en het beleid op het 
gebied van milieu en aanpassing aan en 
matiging van de klimaatverandering, te 
formuleren, uit te voeren, te monitoren en 
te evalueren.

(2) Het programma van Europese 
enquêtes naar de structuur van de 
landbouwbedrijven, dat in de Unie is 
uitgevoerd sinds 1966, moet worden 
stopgezet omdat het geen goede besteding 
van het geld van de belastingbetalers 
vormt.

Or. en

Amendement 23
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het programma van Europese 
enquêtes naar de structuur van de 
landbouwbedrijven, dat in de Unie is 
uitgevoerd sinds 1966, moet worden 
voortgezet om de ontwikkelingen van de 
structuur van de landbouwbedrijven op het 
niveau van de Unie te onderzoeken en om 
de statistische kennisbasis te verschaffen 
die nodig is om de daarmee 
samenhangende beleidsgebieden, namelijk 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en
het beleid op het gebied van milieu en 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering, te formuleren, uit te 
voeren, te monitoren en te evalueren.

(2) Het programma van Europese 
enquêtes naar de structuur van de 
landbouwbedrijven, dat in de Unie is 
uitgevoerd sinds 1966, moet worden 
voortgezet om de ontwikkelingen van de 
structuur van de landbouwbedrijven op het 
niveau van de Unie te onderzoeken en om 
de statistische kennisbasis te verschaffen 
die nodig is om de daarmee 
samenhangende beleidsgebieden, namelijk 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid,
het beleid op het gebied van milieu en 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering en het grondbeleid, 
met inbegrip van de effecten van deze 
beleidsgebieden op vrouwen die in 
landbouwbedrijven werken, te formuleren, 
uit te voeren, te monitoren en te evalueren.

Or. es

Amendement 24
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het programma van Europese 
enquêtes naar de structuur van de 
landbouwbedrijven, dat in de Unie is 
uitgevoerd sinds 1966, moet worden 
voortgezet om de ontwikkelingen van de 
structuur van de landbouwbedrijven op het 
niveau van de Unie te onderzoeken en om 
de statistische kennisbasis te verschaffen 
die nodig is om de daarmee 
samenhangende beleidsgebieden, namelijk 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
het beleid op het gebied van milieu en 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering, te formuleren, uit te 

(2) Het programma van Europese 
enquêtes naar de structuur van de 
landbouwbedrijven, dat in de Unie is 
uitgevoerd sinds 1966, moet worden 
voortgezet om de ontwikkelingen van de 
structuur van de landbouwbedrijven op het 
niveau van de Unie te onderzoeken en om 
de statistische kennisbasis te verschaffen 
die nodig is om de daarmee 
samenhangende beleidsgebieden, namelijk 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
het beleid op het gebied van milieu en 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering, te formuleren, uit te 
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voeren, te monitoren en te evalueren. voeren, te monitoren en te evalueren en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) te helpen verwezenlijken.

Or. en

Amendement 25
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het programma van Europese 
enquêtes naar de structuur van de 
landbouwbedrijven, dat in de Unie is 
uitgevoerd sinds 1966, moet worden 
voortgezet om de ontwikkelingen van de 
structuur van de landbouwbedrijven op het 
niveau van de Unie te onderzoeken en om 
de statistische kennisbasis te verschaffen 
die nodig is om de daarmee 
samenhangende beleidsgebieden, namelijk 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
het beleid op het gebied van milieu en 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering, te formuleren, uit te 
voeren, te monitoren en te evalueren.

(2) Het programma van Europese 
enquêtes naar de structuur van de 
landbouwbedrijven, dat in de Unie is 
uitgevoerd sinds 1966, moet worden 
voortgezet om de ontwikkelingen van de 
structuur van de landbouwbedrijven op het 
niveau van de Unie te onderzoeken en om 
de statistische kennisbasis te verschaffen 
die nodig is om de daarmee 
samenhangende beleidsgebieden, namelijk 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
het beleid op het gebied van milieu en 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering, te formuleren, uit te 
voeren, te monitoren, te evalueren en te 
herzien.

Or. en

Amendement 26
Michela Giuffrida

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het programma van Europese 
enquêtes naar de structuur van de 
landbouwbedrijven, dat in de Unie is 
uitgevoerd sinds 1966, moet worden 

(2) Het programma van Europese 
enquêtes naar de structuur van de 
landbouwbedrijven, dat in de Unie is 
uitgevoerd sinds 1966, moet worden 
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voortgezet om de ontwikkelingen van de 
structuur van de landbouwbedrijven op het 
niveau van de Unie te onderzoeken en om 
de statistische kennisbasis te verschaffen 
die nodig is om de daarmee 
samenhangende beleidsgebieden, namelijk 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
het beleid op het gebied van milieu en 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering, te formuleren, uit te 
voeren, te monitoren en te evalueren.

voortgezet om de ontwikkelingen van de 
structuur van de landbouwbedrijven op het 
niveau van de Unie te onderzoeken en om 
de statistische kennisbasis te verschaffen 
die nodig is om de daarmee 
samenhangende beleidsgebieden, namelijk 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
de acties voor plattelandsontwikkeling, het 
beleid op het gebied van milieu en 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering, te formuleren, uit te 
voeren, te monitoren en te evalueren.

Or. it

Amendement 27
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In de toekomst moet de 
verzameling van statistische gegevens 
over de structuur van de 
landbouwbedrijven worden 
gesynchroniseerd met de GLB-
hervormingscyclus, opdat er bij het 
besluitvormingsproces geactualiseerde 
gegevens voorhanden zijn.

Or. es

Amendement 28
John Stuart Agnew

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een internationale evaluatie van 
landbouwstatistieken heeft geleid tot de 
vaststelling van de mondiale strategie van 

Schrappen
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de Voedsel- en Landbouworganisatie van 
de VN (FAO) ter verbetering van de 
landbouw- en plattelandsstatistieken, die 
werd ondersteund door het 
statistiekcomité van de Verenigde Naties 
(United Nations Statistics Committee) in 
2010. Europese landbouwstatistieken 
moeten, voor zover van toepassing, 
voldoen aan de aanbevelingen van de 
mondiale strategie ter verbetering van de 
landbouw- en plattelandsstatistieken, en 
aan die van het mondiale programma 
voor landbouwtellingen 2020.

Or. en

Amendement 29
Michela Giuffrida

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het is essentieel voor de 
verwerking van de Europese 
landbouwstatistieken dat de gegevens 
coherent en compatibel zijn en er 
uniforme rapportageformaten worden 
gebruikt, met name voor de efficiënte 
verzameling, verwerking en verspreiding 
van de statistieken en de kwaliteit van de 
verkregen resultaten.

Or. it

Amendement 30
Michela Giuffrida

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De inhoud van de statistische 
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overzichten moet op een functionele 
manier worden gekozen om meer gerichte 
en krachtigere maatregelen te kunnen 
uitwerken op het gebied van 
landbouwbeleid en 
plattelandsontwikkeling. Hierbij moet in 
de eerste plaats rekening worden 
gehouden met de behoeften van de 
producenten en consumenten in de 
Europese Unie.

Or. it

Amendement 31
John Stuart Agnew

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor de komende tien jaar moet 
een multifunctioneel enquêteprogramma 
voor landbouwbedrijven worden 
vastgesteld om het kader voor 
geharmoniseerde, vergelijkbare en 
coherente statistieken te bieden.

Schrappen

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor de komende tien jaar moet 
een multifunctioneel enquêteprogramma 
voor landbouwbedrijven worden 
vastgesteld om het kader voor 
geharmoniseerde, vergelijkbare en 
coherente statistieken te bieden.

(4) Voor de komende tien jaar moet 
een multifunctioneel enquêteprogramma 
voor landbouwbedrijven worden 
vastgesteld om het kader voor 
geharmoniseerde, vergelijkbare en 
coherente statistieken te bieden. Teneinde 
crises in de landbouwsector te voorkomen 
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dient de Commissie landbouwstatistieken 
te verzamelen om prognoses op basis van 
het absorptievermogen van de interne 
markt mogelijk te maken.

Or. ro

Amendement 33
John Stuart Agnew

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uit hoofde van de strategie voor de 
landbouwstatistieken voor 2020 en 
daarna, die in november 2015 is 
vastgesteld door het Comité voor het 
Europees statistisch systeem (ESS-
comité), wordt voorgenomen twee 
kaderverordeningen vast te stellen die alle 
aspecten van landbouwstatistieken 
afdekken, met uitzondering van de 
Landbouwrekeningen. Deze verordening 
betreffende geïntegreerde 
landbouwstatistieken is een van die 
kaderrverordeningen.

Schrappen

Or. en

Amendement 34
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met het oog op de harmonisatie en 
vergelijkbaarheid van gegevens over de 
structuur van landbouwbedrijven en om 
tegemoet te komen aan de huidige 
behoeften van de gemeenschappelijke 

(6) Met het oog op de harmonisatie en 
vergelijkbaarheid van gegevens over de 
structuur van landbouwbedrijven en om 
tegemoet te komen aan de huidige 
behoeften van de gemeenschappelijke 
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marktordening, en met name de fruit- en 
wijnsector, moet Verordening (EU) nr. 
1337/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad7 worden geïntegreerd met de 
structurele gegevens op het niveau van de 
landbouwbedrijven vanaf 2023. Bijgevolg 
moet Verordening (EU) nr. 1337/2011 
worden ingetrokken.

marktordening, en met name de fruit- en 
wijnsector, moet Verordening (EU) nr. 
1337/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad7 worden geïntegreerd met de 
structurele gegevens op het niveau van de 
landbouwbedrijven vanaf 2020. Bijgevolg
moet Verordening (EU) nr. 1337/2011 
worden ingetrokken.

__________________ __________________

7 Verordening (EU) nr. 1337/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 december 2011 betreffende Europese 
statistieken van meerjarige teelten en 
houdende intrekking van Verordening 
(EEG) nr. 357/79 van de Raad en Richtlijn 
2001/109/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (PB L 347 van 30.12.2011, 
blz. 7).

7 Verordening (EU) nr. 1337/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 december 2011 betreffende Europese 
statistieken van meerjarige teelten en 
houdende intrekking van Verordening 
(EEG) nr. 357/79 van de Raad en Richtlijn 
2001/109/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (PB L 347 van 30.12.2011, 
blz. 7).

Or. en

Motivering

Om voor een betere aansluiting op het tijdschema van de volgende hervorming van het GLB 
te zorgen, en ook om de tienjaarlijkse tellingscyclus in overeenstemming te brengen met de 
SGD's voor 2030.

Amendement 35
John Stuart Agnew

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Vergelijkbare statistieken uit alle 
lidstaten over de structuur van de 
landbouwbedrijven zijn van belang om de 
ontwikkeling van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid vast te stellen. Daarom 
moet voor zover mogelijk voor 
enquêtekenmerken gebruik worden 
gemaakt van standaardclassificaties en 
gemeenschappelijke definities.

(7) Vergelijkbare statistieken uit alle 
lidstaten over de structuur van de 
landbouwbedrijven zijn vrijwel onmogelijk 
samen te stellen, gezien de tussen de 
lidstaten sterk uiteenlopende structuren 
en beheervormen. 

Or. en
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Amendement 36
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Vergelijkbare statistieken uit alle 
lidstaten over de structuur van de 
landbouwbedrijven zijn van belang om de 
ontwikkeling van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid vast te stellen. Daarom 
moet voor zover mogelijk voor 
enquêtekenmerken gebruik worden 
gemaakt van standaardclassificaties en 
gemeenschappelijke definities.

(7) Vergelijkbare statistieken uit alle 
lidstaten over de structuur van de 
landbouwbedrijven zijn van belang om de 
ontwikkeling van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid vast te stellen. De 
verzameling en evaluatie van statistische 
gegevens moet ten dienste staan van het 
volgen van de beleidsinspanningen om 
een eerlijke verdeling tussen landen, 
regio's en landbouwers binnen de Unie te 
bereiken. Daarom moet voor zover 
mogelijk voor enquêtekenmerken gebruik 
worden gemaakt van 
standaardclassificaties en 
gemeenschappelijke definities.

Or. en

Amendement 37
Georgios Epitideios

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Vergelijkbare statistieken uit alle 
lidstaten over de structuur van de 
landbouwbedrijven zijn van belang om de 
ontwikkeling van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid vast te stellen. Daarom 
moet voor zover mogelijk voor 
enquêtekenmerken gebruik worden 
gemaakt van standaardclassificaties en 
gemeenschappelijke definities.

(7) Vergelijkbare statistieken uit alle 
lidstaten over de structuur van de 
landbouwbedrijven zijn van belang om het 
toegepaste landbouwbeleid zo doeltreffend 
mogelijk te maken. Daarom moet voor 
zover mogelijk voor enquêtekenmerken 
gebruik worden gemaakt van 
standaardclassificaties en 
gemeenschappelijke definities.

Or. el
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Amendement 38
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het is voor de verwerking van de 
Europese landbouwstatistieken van 
cruciaal belang dat de gegevens coherent 
en vergelijkbaar zijn en er uniforme 
rapportageformaten worden gebruikt, met 
name om de efficiënte verzameling, 
verwerking en verspreiding van de 
statistieken en de kwaliteit van de 
verkregen resultaten te kunnen 
waarborgen.

Or. it

Amendement 39
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De lidstaten waarin de fase van het 
veldwerk voor de enquête van 2020 
samenvalt met die van de tienjaarlijkse 
telling kunnen de landbouwenquête met 
een jaar vervroegen om de zware last die 
de uitvoering van deze twee grote 
onderzoeken met zich meebrengt te 
verminderen.

Or. es

Amendement 40
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om onnodige last voor 
landbouwbedrijven en nationale overheden 
te voorkomen, moeten drempels worden 
vastgesteld op basis waarvan irrelevante 
statistische eenheden uit de basiseenheden 
waarvoor statistieken moeten worden 
verzameld, worden uitgesloten.

(9) Het is belangrijk om bij de 
uitvoering van deze verordening onnodige
lasten en kosten voor landbouwbedrijven 
en nationale overheden te voorkomen. In 
dit verband moeten drempels worden 
vastgesteld op basis waarvan irrelevante 
statistische eenheden uit de basiseenheden 
waarvoor statistieken moeten worden 
verzameld, worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 41
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om onnodige last voor 
landbouwbedrijven en nationale overheden 
te voorkomen, moeten drempels worden 
vastgesteld op basis waarvan irrelevante 
statistische eenheden uit de basiseenheden 
waarvoor statistieken moeten worden 
verzameld, worden uitgesloten.

(9) Om onnodige last voor 
landbouwbedrijven en nationale overheden 
te voorkomen, moeten drempels worden 
vastgesteld op basis waarvan irrelevante 
statistische eenheden uit de basiseenheden 
waarvoor statistieken moeten worden 
verzameld, worden uitgesloten. 
Tegelijkertijd is voor de doeltreffendheid 
van beleidsmaatregelen ter ondersteuning 
en instandhouding van kleine 
landbouwbedrijven belangrijk dat er 
gegevens over deze groottecategorie 
worden verzameld.

Or. en

Amendement 42
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het is van essentieel belang om de 
administratieve belasting voor micro-
ondernemingen en kmo's tot het 
minimum te beperken, aangezien zij 
mogelijkerwijs niet over de nodige 
materiële en organisatorische middelen 
beschikken om met geregelde en 
overdreven gedetailleerde 
gegevensverzameling om te gaan.

Or. it

Amendement 43
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de last voor de respondenten te 
verminderen, moeten de nationale bureaus 
voor de statistiek en andere nationale 
autoriteiten toegang hebben tot 
administratieve gegevens, voor zover deze 
noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, 
productie en verspreiding van Europese 
statistieken.

(11) Om de last voor de respondenten te 
verminderen, moeten de nationale bureaus 
voor de statistiek en andere nationale 
autoriteiten toegang hebben tot 
administratieve gegevens, voor zover deze 
noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, 
productie en verspreiding van Europese 
statistieken. De nationale bureaus voor de 
statistiek van de lidstaten moeten alle 
instrumenten inzetten om ervoor te zorgen 
dat de kosten van het verzamelen van de 
gegevens niet alleen worden gedragen 
door de geënquêteerde personen. De 
autoriteiten moeten de verzameling van 
gegevens vergemakkelijken door 
gespecialiseerd overheidspersoneel de 
betrokken personen thuis te laten 
enquêteren. 

Or. es



AM\1127455NL.docx 15/52 PE606.020v01-00

NL

Amendement 44
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de last voor de respondenten te 
verminderen, moeten de nationale bureaus 
voor de statistiek en andere nationale 
autoriteiten toegang hebben tot 
administratieve gegevens, voor zover deze 
noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, 
productie en verspreiding van Europese 
statistieken.

(11) Om de last voor de respondenten te 
verminderen, moeten de nationale bureaus 
voor de statistiek en andere nationale 
autoriteiten toegang hebben tot 
administratieve gegevens, voor zover deze 
noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, 
productie en verspreiding van Europese 
statistieken. Voor de inzameling van deze 
gegevens mogen de nationale bureaus 
voor de statistiek en andere nationale 
autoriteiten in geen geval gebruik maken 
van buitenproportionele middelen, zoals 
de invoering van boetes, wanneer 
agrariërs niet mee willen werken aan een 
enquête.

Or. nl

Amendement 45
Georgios Epitideios

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de last voor de respondenten te 
verminderen, moeten de nationale bureaus 
voor de statistiek en andere nationale 
autoriteiten toegang hebben tot 
administratieve gegevens, voor zover deze 
noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, 
productie en verspreiding van Europese 
statistieken.

(11) Om de last voor de respondenten te 
verminderen, moeten de nationale bureaus 
voor de statistiek en andere nationale 
autoriteiten, met instemming van de 
bevoegde instantie, toegang hebben tot 
administratieve gegevens, voor zover deze 
noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, 
productie en verspreiding van Europese 
statistieken.

Or. el
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Amendement 46
Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De lidstaten of de 
verantwoordelijke autoriteiten streven 
ernaar om de verzameling van statistische 
gegevens bij landbouwbedrijven zo veel 
mogelijk te vereenvoudigen. Daartoe dient 
het gebruik van digitale oplossingen te 
worden bevorderd.

Or. en

Amendement 47
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Met het oog op flexibiliteit voor het 
Europees statistisch systeem en 
vereenvoudiging en modernisering van de 
landbouwstatistieken, moeten de te 
verzamelen variabelen worden toegewezen 
aan verschillende inzamelingscategorieën 
(kerngegevens en modules) die onderling 
verschillen qua frequentie en 
representativiteit, of beide.

(12) Met het oog op flexibiliteit voor het 
Europees statistisch systeem en 
vereenvoudiging en modernisering van de 
landbouwstatistieken, moeten de te 
verzamelen variabelen worden toegewezen 
aan verschillende inzamelingscategorieën 
(kerngegevens en modules) die onderling 
verschillen qua frequentie en 
representativiteit, of beide. Om de 
representativiteit van enquêtes te 
waarborgen mogen agrariërs niet door de 
lidstaten worden gedwongen om deel te 
nemen aan enquêtes met behulp van 
buitenproportionele middelen zoals 
boetes.

Or. nl
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Amendement 48
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Met het oog op flexibiliteit voor het 
Europees statistisch systeem en 
vereenvoudiging en modernisering van de 
landbouwstatistieken, moeten de te 
verzamelen variabelen worden toegewezen 
aan verschillende inzamelingscategorieën 
(kerngegevens en modules) die onderling 
verschillen qua frequentie en 
representativiteit, of beide.

(12) Met het oog op flexibiliteit voor het 
Europees statistisch systeem en 
vereenvoudiging en modernisering van de 
landbouwstatistieken, moeten de te 
verzamelen variabelen worden toegewezen 
aan verschillende inzamelingscategorieën 
(kerngegevens en modules) die onderling 
verschillen qua frequentie en 
representativiteit, of beide. Het Europees 
statistisch systeem dient rekening te 
houden met de allernieuwste 
ontwikkelingen op digitaal gebied bij het 
vaststellen van hulpmiddelen en 
methoden voor het verzamelen van 
statistische gegevens.

Or. ro

Amendement 49
Georgios Epitideios

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het verzamelen van informatie over 
het gebruik van voedingstoffen en water en 
over landbouwproductiemethoden op 
landbouwbedrijven moet worden verbeterd 
om aanvullende statistieken te verschaffen 
ten behoeve van de ontwikkeling van agro-
ecologisch beleid en om de kwaliteit van 
de agromilieu-indicatoren te verbeteren.

(13) Het verzamelen van informatie over 
het gebruik van voedingstoffen en water en 
over landbouwproductiemethoden op 
landbouwbedrijven moet worden verbeterd 
om aanvullende en nauwkeurigere 
statistieken te verschaffen ten behoeve van 
de ontwikkeling van agro-ecologisch 
beleid en om de kwaliteit van de 
agromilieu-indicatoren te verbeteren.

Or. el
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Amendement 50
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De verzameling van 
gegevens over veranderingen in het 
grondgebruik, veranderingen in de 
eigendom van grond, voor de aanleg van 
infrastructuur onteigende landbouwgrond 
en de toegang tot grond voor personen die 
landbouwactiviteiten willen gaan 
ontplooien of die meer grond nodig 
hebben om hun kleine landbouwbedrijf 
uit te breiden, moet worden verbeterd.

Or. es

Amendement 51
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De verzameling van 
informatie over jonge landbouwers en 
nieuwkomers in de landbouw moet 
worden verbeterd met het oog op een 
betere formulering van landbouwbeleid in 
verband met nieuwe uitdagingen als 
verjonging en de ontvolking van 
plattelandsgebieden.

Or. en

Amendement 52
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) De verzameling van 
gegevens over de problemen die jongeren 
die landbouwactiviteiten willen gaan 
ontplooien ondervinden en het percentage 
van hen dat in de landbouw werkzaam 
blijft, moet worden verbeterd.

Or. es

Amendement 53
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quater) Om de gevolgen van 
Europees beleid voor vrouwelijke 
landbouwers te meten, moeten naar 
geslacht geaggregeerde gegevens worden 
verzameld.

Or. es

Amendement 54
Georgios Epitideios

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De Commissie moet zich houden 
aan de vertrouwelijkheid van de verstrekte 
gegevens in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad9. De 
noodzakelijke bescherming van de
vertrouwelijkheid van gegevens moet 
worden gewaarborgd, onder meer door het 
gebruik van de locatiegegevens voor 

(15) De Commissie moet zich houden 
aan de vertrouwelijkheid van de verstrekte 
gegevens in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad9. De 
noodzakelijke bescherming van de 
vertrouwelijkheid van gegevens moet 
worden gewaarborgd, onder meer door het 
gebruik van de locatiegegevens voor 
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ruimtelijke analyse te beperken en door 
middel van een passende aggregatie bij de 
bekendmaking van statistieken. Om die 
reden moeten een geharmoniseerde aanpak 
voor de bescherming van de 
vertrouwelijkheid en kwaliteitsaspecten 
voor de verspreiding van gegevens worden 
ontwikkeld.

ruimtelijke analyse te beperken en door 
middel van een passende aggregatie bij de 
bekendmaking van statistieken. Om die 
reden moeten een geharmoniseerde aanpak 
voor de bescherming van de 
vertrouwelijkheid en kwaliteitsaspecten 
voor de verspreiding van gegevens worden 
ontwikkeld. Basisvoorwaarde hiervoor is 
dat duidelijk wordt vastgesteld wie de 
vertrouwelijke informatie in verband met 
de procedures ter bescherming van de 
vertrouwelijkheid verwerkt en welke 
derden recht hebben om deze informatie 
op te vragen.

__________________ __________________

9 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek en tot intrekking van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende 
de toezending van onder de statistische 
geheimhoudingsplicht vallende gegevens 
aan het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen, Verordening 
(EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende 
de communautaire statistiek en 
Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad 
tot oprichting van een Comité statistisch 
programma van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, 
blz. 164).

9 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek en tot intrekking van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende 
de toezending van onder de statistische 
geheimhoudingsplicht vallende gegevens 
aan het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen, Verordening 
(EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende 
de communautaire statistiek en 
Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad 
tot oprichting van een Comité statistisch 
programma van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, 
blz. 164).

Or. el

Amendement 55
Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De economische aspecten 
van deze verordening moeten worden 
geëvalueerd voor de periode na 2020, 
rekening houdend met het nieuwe MFK 
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en andere relevante veranderingen in EU-
instrumenten. Op basis van deze evaluatie 
moet de Commissie voorstellen doen voor 
relevante veranderingen van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 56
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Verordening (EG) nr. 223/2009 
biedt een referentiekader voor Europese 
statistieken en verplicht de lidstaten te 
voldoen aan de statistische beginselen en 
kwaliteitscriteria die in die verordening 
worden uiteengezet. Kwaliteitsverslagen 
zijn essentieel voor het beoordelen en 
verbeteren van en het communiceren over 
de kwaliteit van de Europese statistieken. 
Het ESS-comité heeft zijn goedkeuring 
gehecht aan een ESS-norm voor de 
structuur van kwaliteitsverslagen in 
overeenstemming met artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 223/2009. Die ESS-
norm moet bijdragen aan de harmonisatie 
van de kwaliteitsverslagen uit hoofde van 
deze verordening.

(22) Verordening (EG) nr. 223/2009 
biedt een referentiekader voor Europese 
statistieken en verzoekt de lidstaten te 
voldoen aan de statistische beginselen en 
kwaliteitscriteria die in die verordening 
worden uiteengezet. Kwaliteitsverslagen 
zijn essentieel voor het beoordelen en 
verbeteren van en het communiceren over 
de kwaliteit van de Europese statistieken. 
Het ESS-comité heeft zijn goedkeuring 
gehecht aan een ESS-norm voor de 
structuur van kwaliteitsverslagen in 
overeenstemming met artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 223/2009. Die ESS-
norm moet bijdragen aan de harmonisatie 
van de kwaliteitsverslagen uit hoofde van 
deze verordening.

Or. fr

Amendement 57
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Met het oog op eenvormige (24) Met het oog op eenvormige 
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voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening moet de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden krijgen 
toegekend voor het vaststellen van de 
beschrijvingen van de in bijlage III 
opgenomen eigenschappen en de 
technische aspecten van de te verstrekken 
gegevens, met een definitie van de 
informatie die op ad-hocbasis moet worden 
verstrekt, alsmede tot vaststelling van de 
modaliteiten en de inhoud van de 
kwaliteitsverslagen. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad14 van 16 februari 2011.

voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening moet de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden krijgen 
toegekend voor het vaststellen van de 
beschrijvingen van de in bijlage III 
opgenomen eigenschappen en de 
technische aspecten van de te verstrekken 
gegevens, met een definitie van de 
informatie die op ad-hocbasis moet worden 
verstrekt, alsmede tot vaststelling van de 
modaliteiten en de inhoud van de 
kwaliteitsverslagen. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad14 van 16 februari 2011, rekening 
houdend met de kosten en administratieve 
lasten voor landbouwbedrijven en 
lidstaten.

__________________ __________________

14 182/2011 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 (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

14 182/2011 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 (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Or. en

Amendement 58
Georgios Epitideios

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Met het oog op eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening moet de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden krijgen 
toegekend voor het vaststellen van de 
beschrijvingen van de in bijlage III 
opgenomen eigenschappen en de 

(24) Met het oog op eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening moet de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden krijgen 
toegekend voor het vaststellen van de 
beschrijvingen van de in bijlage III 
opgenomen eigenschappen en de 
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technische aspecten van de te verstrekken 
gegevens, met een definitie van de 
informatie die op ad-hocbasis moet worden 
verstrekt, alsmede tot vaststelling van de 
modaliteiten en de inhoud van de 
kwaliteitsverslagen. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad14 van 16 februari 2011.

technische aspecten van de te verstrekken 
gegevens, met een definitie van de 
informatie die op ad-hocbasis moet worden 
verstrekt, alsmede tot vaststelling van de 
modaliteiten en de inhoud van de 
kwaliteitsverslagen. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad14 van 16 februari 2011. In dit 
verband moet het belang van 
samenwerking door de Commissie met de 
bevoegde instanties van de lidstaten 
worden beklemtoond.

__________________ __________________

14 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 (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

14 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 (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Or. el

Amendement 59
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om rekening te houden met 
opkomende behoeften aan gegevens die 
voortkomen uit nieuwe ontwikkelingen in 
de landbouw, herziene wetgeving en 
veranderende beleidsprioriteiten, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de wijziging van de 
lijst van gedetailleerde onderwerpen in 

(25) Om rekening te houden met 
opkomende behoeften aan gegevens die 
voortkomen uit nieuwe ontwikkelingen in 
de landbouw, herziene wetgeving en 
veranderende beleidsprioriteiten, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de wijziging van de 
lijst van gedetailleerde onderwerpen in 
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bijlage IV. Met het oog op compatibiliteit 
en een gemakkelijker gebruik van andere 
gegevensbronnen moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen toegekend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
ten aanzien van de wijziging van de lijst 
van gedetailleerde onderwerpen in bijlage 
III. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, in overeenstemming 
met de beginselen die zijn vastgelegd in het 
Interinstitutioneel akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 201615. Met name 
om te zorgen voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen moeten het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten 
ontvangen op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en moeten 
hun deskundigen systematisch toegang 
hebben tot de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen.

bijlage IV. Met het oog op compatibiliteit 
en een gemakkelijker gebruik van andere 
gegevensbronnen moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen toegekend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
ten aanzien van de wijziging van de lijst 
van gedetailleerde onderwerpen in bijlage 
III. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, in overeenstemming 
met de beginselen die zijn vastgelegd in het 
Interinstitutioneel akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 201615. Met name 
om te zorgen voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen moeten het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten 
ontvangen op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en moeten 
hun deskundigen systematisch toegang 
hebben tot de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen. Bij de 
uitoefening van die bevoegdheid moet de 
Commissie rekening houden met de 
kosten en administratieve lasten voor 
landbouwbedrijven en lidstaten.

__________________ __________________

15 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 15 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 60
John Stuart Agnew

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening strekt tot vaststelling Het programma van Europese enquêtes 
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van een kader voor Europese statistieken 
op het niveau van landbouwbedrijven en 
tot het integreren van informatie over de 
structuur met informatie over 
productiemethoden, 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen, 
agromilieuaspecten en andere daarmee 
verband houdende informatie.

inzake de structuur van 
landbouwbedrijven wordt stopgezet.
Verordening (EG) nr. 1166/20081 bis wordt 
ingetrokken. 

________________

1 bis Verordening (EG) nr. 1166/2008 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende enquêtes 
naar de structuur van de 
landbouwbedrijven en de enquête naar de 
productiemethoden in de landbouw en tot 
intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 571/88 van de Raad (PB L 321 van 
1.12.2008, blz. 14).

Or. en

Amendement 61
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "landbouwbedrijf": een technisch-
economische eenheid die onder één beheer 
is geplaatst en die als hoofd- of 
nevenactiviteit economische activiteiten in 
de landbouw in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1893/2006 verricht, die behoren 
tot de groepen A.01.1, A.01.2, A.01.3, 
A.01.4, A.01.5 of tot "het in goede 
landbouw- en milieuconditie houden van 
landbouwgrond" van groep A.01.6 op het 
economisch grondgebied van de Unie. Van 
de activiteiten van categorie A.01.49 
worden alleen de activiteiten "Fokken van 
semigedomesticeerde of andere levende 
dieren (met uitzondering van het kweken 
van insecten)" en "Bijenteelt en de 

a) "landbouwbedrijf": een technisch-
economische eenheid die onder één beheer 
is geplaatst en die als hoofd- of 
nevenactiviteit economische activiteiten in 
de landbouw in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1893/2006 verricht, die behoren 
tot de groepen A.01.1, A.01.2, A.01.3, 
A.01.4, A.01.5 of tot "het in goede 
landbouw- en milieuconditie houden van 
landbouwgrond" van groep A.01.6 op het 
economisch grondgebied van de Unie. Van 
de activiteiten van categorie A.01.49 
worden alleen de activiteiten "Fokken van 
semigedomesticeerde of andere levende 
dieren (met uitzondering van het kweken 
van insecten)" en "Bijenteelt en de 
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productie van honing en bijenwas" in 
aanmerking genomen;

productie van honing en bijenwas" in 
aanmerking genomen. Daarbij moeten 
multinationale landbouwbedrijven 
kunnen worden onderscheiden als 
afzonderlijke categorie, ongeacht of deze 
alleen binnen de Unie, d.w.z. in twee of 
meer lidstaten, of ook buiten de Unie 
actief zijn;

Or. en

Amendement 62
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "landbouwbedrijf": een technisch-
economische eenheid die onder één beheer 
is geplaatst en die als hoofd- of 
nevenactiviteit economische activiteiten in 
de landbouw in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1893/2006 verricht, die behoren 
tot de groepen A.01.1, A.01.2, A.01.3, 
A.01.4, A.01.5 of tot "het in goede 
landbouw- en milieuconditie houden van 
landbouwgrond" van groep A.01.6 op het 
economisch grondgebied van de Unie. Van 
de activiteiten van categorie A.01.49 
worden alleen de activiteiten "Fokken van 
semigedomesticeerde of andere levende 
dieren (met uitzondering van het kweken 
van insecten)" en "Bijenteelt en de 
productie van honing en bijenwas" in 
aanmerking genomen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)



AM\1127455NL.docx 27/52 PE606.020v01-00

NL

Amendement 63
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om aan die vereisten te voldoen, 
verstrekken de lidstaten gegevens die 
representatief zijn voor de 
landbouwbedrijven en de 
landbouweenheden op gemeenschappelijke 
grond die voldoen aan ten minste één van 
de in bijlage II vermelde fysieke drempels 
met betrekking tot de omvang van de 
landbouwgrond of het aantal dieren.

2. Om aan die vereisten te voldoen, 
verstrekken de lidstaten gegevens die 
representatief zijn voor de 
landbouwbedrijven en de 
landbouweenheden op gemeenschappelijke 
grond die voldoen aan ten minste één van 
de in bijlage II vermelde fysieke drempels 
met betrekking tot de omvang van de 
landbouwgrond of het aantal dieren. Bij de 
verzameling van die gegevens mogen 
lidstaten op geen enkele wijze gebruik 
maken van buitenproportionele 
maatregelen, zoals de invoering van 
boetes, om het gewenste 
representativiteitsniveau te behalen.

Or. nl

Amendement 64
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien het in lid 2 vastgestelde 
enquêtekader niet 98 % van de oppervlakte 
cultuurgrond en 98 % van de grootvee-
eenheden bestrijkt, breiden de lidstaten het 
kader uit door lagere drempelwaarden dan 
die bedoeld in lid 2, vast te stellen, of 
stellen zij aanvullende drempels vast, of 
beide.

4. Indien het in lid 2 vastgestelde 
enquêtekader niet 98 % van de oppervlakte 
cultuurgrond en 98 % van de grootvee-
eenheden bestrijkt, kunnen de lidstaten het 
kader uitbreiden door lagere 
drempelwaarden dan die bedoeld in lid 2, 
vast te stellen, of stellen zij aanvullende 
drempels vast, of beide.

Or. fr
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Amendement 65
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis

Om de situatie van vrouwen die in de 
landbouw werkzaam zijn beter te 
begrijpen en effectievere 
beleidsmaatregelen te kunnen treffen, 
worden de gegevens uitgesplitst naar 
geslacht.

Or. es

Amendement 66
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verzamelen en 
verstrekken structurele kerngegevens 
("kerngegevens") over de 
landbouwbedrijven als bedoeld in artikel 3, 
leden 2 en 3, voor de in bijlage III 
opgenomen referentiejaren 2020, 2023 en 
2026. Het verzamelen van kerngegevens 
voor het enquêtereferentiejaar 2020 
gebeurt in de vorm van een telling.

1. De lidstaten verzamelen en 
verstrekken structurele kerngegevens 
("kerngegevens") over de 
landbouwbedrijven als bedoeld in artikel 3, 
leden 2 en 3, voor de in bijlage III 
opgenomen referentiejaren 2020, 2023 en 
2026. Het verzamelen van kerngegevens 
voor het enquêtereferentiejaar 2020 
gebeurt in de vorm van een telling. De 
jaarlijkse aanvraagdatum zoals 
geverifieerd in het GBCS wordt eveneens 
beschouwd als een gegevensbron.

Or. en

Motivering

GBCS = geïntegreerd beheers- en controlesysteem: op basis van de datum van 
steunaanvragen van begunstigden van het GLB kunnen de gegevens worden vergeleken met 
referentiegebieden, en ook onderling, zodat de te gebruiken gegevens zelf worden geverifieerd 
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en niet simpelweg de aangiften van de aanvragers.

Amendement 67
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Gegevens afkomstig van de betalingen 
van GLB-steun

De lidstaten verzamelen via de organen 
die de betalingen van het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (Elfpo) beheren, 
de administratieve gegevens van de 
besluiten tot het verlenen van directe 
steun om de gebruikte instrumenten goed 
te kunnen evalueren en over een basis 
voor toekomstige beleidsbeslissingen te 
beschikken.

De organen die de betalingen van het 
ELGF en het Elfpo in elke lidstaat 
beheren:

a) zorgen voor de statistische 
verwerking van de gegevens met 
betrekking tot de betalingen door de 
gegevens over de omvang van de steun, de 
betrokken oppervlakte en het aantal 
begunstigden in elke regio samen te 
voegen, afhankelijk van het type 
maatregel en voor de verschillende 
steunniveaus;

b) delen deze geaggregeerde 
resultaten met de statistische diensten van 
de lidstaten en de Commissie.

Or. it

Motivering

De gegevens van de betalingen van GLB-steun vormen een waardevolle statistische bron die 
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momenteel amper wordt benut en waarvan de benutting nauwelijks extra kosten met zich 
meebrengt.

Amendement 68
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gegevens over de bij de 
uitbreiding betrokken landbouwbedrijven 
kunnen worden verzameld door middel van 
steekproefenquêtes. In dat geval zorgen de 
lidstaten ervoor dat de gewogen 
enquêteresultaten statistisch representatief 
zijn voor de landbouwbedrijven in elke 
regio en zo zijn ontworpen dat zij voldoen 
aan de nauwkeurigheidseisen in bijlage V.

2. De gegevens over de bij de 
uitbreiding betrokken landbouwbedrijven 
kunnen worden verzameld door middel van 
steekproefenquêtes. In dat geval zorgen de 
lidstaten ervoor dat de gewogen 
enquêteresultaten statistisch representatief 
zijn voor de landbouwbedrijven in elke 
regio en zo zijn ontworpen dat zij voldoen 
aan de nauwkeurigheidseisen in bijlage V. 
Bij de verzameling van die gegevens 
mogen lidstaten op geen enkele wijze 
gebruik maken van buitenproportionele 
maatregelen, zoals de invoering van 
boetes, om het gewenste 
representativiteitsniveau te behalen.

Or. nl

Amendement 69
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) module "vrouwen in de 
landbouw" in 2020, 2023 en 2026; 

Or. es

Amendement 70
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) module "schuldenniveau van 
landbouwbedrijven" in 2020 en 2026;

Or. es

Amendement 71
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) module "eigendom van het 
kapitaal van het landbouwbedrijf";

Or. en

Motivering

D.w.z. wie de eigenaar(s) van het kapitaal van het bedrijf is/zijn.

Amendement 72
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) module "eigendom van de 
vermogensbestanddelen", onderverdeeld 
in landbouwgrond, weilanden, 
plantages/permanente gewassen, en 
gebouwen.

Or. en
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Amendement 73
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de jaren 2013 en 2026 is de 
Commissie bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 16 ten aanzien van wijzigingen van 
de in bijlage IV opgenomen onderwerpen. 
Bij de uitoefening van haar bevoegdheid 
ziet de Commissie erop toe dat dergelijke 
gedelegeerde handelingen niet leiden tot 
aanzienlijke extra lasten of kosten voor de 
lidstaten of de respondenten, en dat 
maximaal 25 %, afgerond tot op het 
dichtstbijzijnde gehele getal, van de in 
bijlage IV genoemde gedetailleerde 
onderwerpen kan worden gewijzigd.

3. Voor de jaren 2013 en 2026 is de 
Commissie bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 16 ten aanzien van wijzigingen van 
de in bijlage IV opgenomen onderwerpen. 
Bij de uitoefening van haar bevoegdheid 
ziet de Commissie erop toe dat dergelijke 
gedelegeerde handelingen niet leiden tot 
aanzienlijke extra lasten of kosten voor de 
lidstaten of de respondenten, ten aanzien 
waarvan zij een volledige rechtvaardiging
verstrekt, en dat maximaal 25 %, afgerond 
tot op het dichtstbijzijnde gehele getal, van 
de in bijlage IV genoemde gedetailleerde 
onderwerpen kan worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 74
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
uitvoeringshandelingen vast te stellen voor 
het specificeren van de informatie die op 
ad-hocbasis moet worden verstrekt, door 
het verschaffen van:

1. De Commissie is bevoegd 
uitvoeringshandelingen vast te stellen voor 
het specificeren van de informatie die op 
ad-hocbasis moet worden verstrekt, indien 
dergelijke informatie nodig wordt geacht, 
door het verschaffen van:

Or. en



AM\1127455NL.docx 33/52 PE606.020v01-00

NL

Amendement 75
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een lijst van kenmerken, maximaal 
40 variabelen, die moeten worden 
doorgegeven aan de Commissie (Eurostat) 
en de desbetreffende meeteenheden;

a) een lijst van kenmerken, maximaal 
40 variabelen, plus de redenen voor deze 
aanvullende statistische behoefte, die 
moeten worden doorgegeven aan de 
Commissie (Eurostat) en de desbetreffende 
meeteenheden;

Or. en

Amendement 76
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze uitvoeringshandelingen 
worden uiterlijk twaalf maanden vóór het 
begin van de enquêtereferentiejaar 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 17, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

2. Deze uitvoeringshandelingen 
worden uiterlijk twaalf maanden vóór het 
begin van het enquêtereferentiejaar 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 17, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. Bij het ontwerpen 
van deze uitvoeringshandelingen wordt 
rekening gehouden met potentiële extra 
kosten en administratieve lasten voor 
landbouwbedrijven en lidstaten.

Or. en

Amendement 77
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) Voor alle andere kenmerken stelt 
elke lidstaat een gemeenschappelijke 
peildatum binnen het enquêtereferentiejaar 
vast.

f) Voor alle andere kenmerken stelt 
elke lidstaat een gemeenschappelijke 
peildatum binnen het enquêtereferentiejaar 
vast. Deze datum sluit aan bij het 
tijdschema voor de areaalaangiften in het 
GBCS.

Or. en

Amendement 78
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie ziet erop toe dat bij 
de verzameling en publicatie van deze 
statistische gegevens dezelfde normen 
voor kwaliteit en transparantie worden 
gehanteerd.

Or. en

Amendement 79
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie zorgt voor de tijdige 
ordening en publicatie van de ontvangen 
gegevens. Deze gegevens worden 
gepresenteerd met een uitsplitsing naar 
lidstaat en een weergave van algemene 
trends.

Or. en
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Amendement 80
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De gegevens en statistieken 
worden gepubliceerd en op een 
transparante wijze beschikbaar gesteld 
aan beleidsmakers en het algemene 
publiek.

Or. en

Amendement 81
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor het verzamelen van de in 
artikel 9 bedoelde ad-hocgegevens kan de 
Unie financiële steun toekennen aan de 
nationale bureaus voor de statistiek en 
andere nationale instanties als bedoeld in 
artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
223/2009, om de kosten van de verrichting 
van een ad-hocgegevensverzameling te 
dekken. Die financiële bijdrage van de 
Unie mag niet meer bedragen dan 90 % 
van de subsidiabele kosten.

6. Voor het verzamelen van de in 
artikel 9 bedoelde ad-hocgegevens kent de 
Unie financiële steun toe aan de nationale 
bureaus voor de statistiek en andere 
nationale instanties als bedoeld in artikel 5, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. 223/2009, 
om de kosten van de verrichting van een 
ad-hocgegevensverzameling te dekken. Die 
financiële bijdrage van de Unie mag niet 
meer bedragen dan 90 % van de 
subsidiabele kosten.

Or. en

Amendement 82
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) kan in het 
kader van deze verordening verificaties ter 
plaatse en inspecties uitvoeren bij 
marktdeelnemers die direct of indirect bij 
dergelijke financiering betrokken zijn, 
overeenkomstig de procedures van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
van het Europees Parlement en de Raad22

en Verordening (Euratom, EG) nr. 
2185/96 van de Raad23, om vast te stellen 
of er sprake is van fraude, corruptie of 
andere onwettige activiteiten in verband 
met uit hoofde van deze verordening 
direct of indirect gefinancierde 
subsidieovereenkomsten, -besluiten of -
contracten, waardoor de financiële 
belangen van de Unie zijn geschaad.

Schrappen

__________________

22 Verordening (EU, Euratom) nr. 
883/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 
(PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

23 Verordening (Euratom, EG) nr. 
2185/96 van de Raad van 11 november 
1996 betreffende de controles en 
verificaties ter plaatse die door de 
Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen tegen 
fraudes en andere onregelmatigheden 
(PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).

Or. fr

Amendement 83
Georgios Epitideios
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uit deze verordening 
voortvloeiende 
samenwerkingsovereenkomsten met derde 
landen en internationale organisaties, 
subsidieovereenkomsten en -besluiten 
verlenen de Commissie, de Rekenkamer en 
OLAF uitdrukkelijk de bevoegdheid om 
dergelijke audits en controles en 
verificaties ter plaatse uit te voeren.

4. De uit deze verordening 
voortvloeiende 
samenwerkingsovereenkomsten met derde 
landen en internationale organisaties, 
subsidieovereenkomsten en -besluiten 
verlenen de Commissie, de Rekenkamer en 
OLAF uitdrukkelijk de bevoegdheid om 
dergelijke audits en controles en 
verificaties ter plaatse uit te voeren. Voorts 
krijgt de Commissie de bevoegdheid erop 
toe te zien dat overeenkomsten die met 
derde landen op het gebied van agrarische 
en dierlijke producten worden aangegaan, 
voorzien in gedetailleerde controles met 
betrekking tot de juiste teelt van de 
landbouwproducten, gezonde voeding 
voor de dieren evenals onderzoek van de 
dieren en de producten die zij leveren. Dit 
is noodzakelijk om te voorkomen dat er 
oneerlijke concurrentie ontstaat ten koste 
van producenten in de EU-lidstaten. 

Or. el

Amendement 84
Michela Giuffrida

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 5, lid 6, en artikel 8, 
lid 3, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling 
van gedelegeerde handelingen wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd vanaf [Publications Office: please 
insert exact date of entry into force of the 
Regulation].

2. De in artikel 5, lid 6, en artikel 8, 
lid 3, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling 
van gedelegeerde handelingen wordt aan 
de Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar vanaf [Publications Office: 
please insert exact date of entry into force 
of the Regulation].

Or. it
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Motivering

De bevoegdheid van de Europese Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
moet voor bepaalde tijd worden toegekend.

Amendement 85
Georgios Epitideios

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 5, lid 6, en artikel 8, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 5, lid 6, en artikel 8, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie, op 
verzoek van een lidstaat, te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. el

Amendement 86
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis

Niettegenstaande het bepaalde in artikel 
5, leden 1 en 5, artikel 6, lid 1, artikel 7, 
lid 1, artikel 8, lid 2, artikel 12, lid 1, 
artikel 13, lid 4, en artikel 14, lid 1, wordt 
de verwijzing naar de enquête van 2020 
voor Spanje, Griekenland en Portugal 
vervangen door een verwijzing naar de 
enquête van 2019.

Or. es
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Amendement 87
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – diersoort 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Paardachtigen Jonger dan een jaar 0,400

Tussen een en twee jaar 
oud

0,700

Twee jaar en ouder 1,000

Or. en

Amendement 88
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – diersoort 4 – kenmerk van dier 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Kwartels

Or. en

Amendement 89
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – post 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Oppervlakte cultuurgrond 5 ha

Amendement

Oppervlakte cultuurgrond 1 ha

Or. en

Motivering

Door de drempel te verlagen tot 1 ha neemt de beschikbare landbouwgrond toe, omdat 
landbouwactiviteiten niet worden belemmerd door gebruiksrechten. (Niet-
landbouwactiviteiten kunnen worden gebruikt om areaal te blokkeren dat anders zou kunnen 
worden aangewend; op deze manier wordt dat risico geminimaliseerd).

Amendement 90
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – post 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bouwland 2 ha

Amendement

Bouwland 1 ha

Or. en

Motivering

Door de drempel te verlagen tot 1 ha neemt de beschikbare landbouwgrond toe, omdat 
landbouwactiviteiten niet worden belemmerd door gebruiksrechten. (Niet-
landbouwactiviteiten kunnen worden gebruikt om areaal te blokkeren dat anders zou kunnen 
worden aangewend; op deze manier wordt dat risico geminimaliseerd).

Amendement 91
Bronis Ropė



AM\1127455NL.docx 41/52 PE606.020v01-00

NL

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – algemeen kenmerk 3 – rijen -1 t/m -1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderscheiden worden:

– de eigenaars van de productie-
eenheid (de verdeling van het kapitaal van 
de landbouwproductie-eenheid)

– de betrekkingen tussen de 
eigenaars van de productie-eenheid en de 
(bezoldigde en onbezoldigde) agrarische 
arbeidskrachten

– de betrekkingen tussen de houders 
(eigenaars) van de productie-eenheid en 
de eigenaars van de gronden, de 
gebouwen of zelfs de gewassen, en de 
(bezoldigde en onbezoldigde) agrarische 
arbeidskrachten

Or. fr

Amendement 92
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – algemeen kenmerk 3 – rij 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het bedrijfshoofd is een jonge 
landbouwer of nieuwkomer in de 
landbouw in de zin van artikel 50, leden 2 
en 3, van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013

ja/neen

Or. en
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Amendement 93
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – algemeen kenmerk 3 – Rechtspersoon – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– Zo ja, maakt het bedrijf deel uit 
van een uit juridisch onafhankelijke 
eenheden bestaande groep van 
ondernemingen?

ja/neen

Or. en

Motivering

Uit diverse studies blijkt dat het aantal en het economisch belang van groepen van 
ondernemingen die de zeggenschap over individuele landbouwbedrijven uitoefenen 
voortdurend toeneemt. Tot nu toe laten landbouwstatistieken echter niet zien of individuele 
bedrijven onderdeel zijn van dergelijke groepsstructuren. Om beleidsmakers in staat te stellen 
geïnformeerde keuzes te maken, moeten gegevens worden verzameld waarin duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen wettelijke eigenaars en operationele bedrijfsleiders.

Amendement 94
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – algemeen kenmerk 3 – rij 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gedeelde eigendom ja/neen
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Or. es

Amendement 95
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – algemeen kenmerk 4 – rij 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Jaar van aanstelling als bedrijfsleider Jaar

Or. en

Amendement 96
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – algemeen kenmerk 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bezitsvorm van de cultuurgrond (met 
betrekking tot het bedrijfshoofd)

Bezitsvorm van de cultuurgrond (met 
betrekking tot de houder van de productie-
eenheid)

Or. fr

Amendement 97
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – algemeen kenmerk 5 – rijen -1 en -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement

– Indien geen grond wordt gepacht, 
wie is de eigenaar van de grond?

ja/neen

– Indien grond wordt gepacht, is de 
eigenaar van de grond een rechtspersoon?

ja/neen

Or. en

Motivering

Het in kaart brengen van veranderingen in grondeigendomsstructuren is een urgente taak in 
tijden waarin landbouwgrond in toenemende mate het voorwerp van een "vlucht in reële 
activa" en speculatie door niet-agrarische beleggers is. Hierdoor kunnen beleidsmakers 
nagaan in hoeverre het doel van een brede verdeling van grondeigendom binnen de 
landbouwgemeenschap wordt bereikt.

Amendement 98
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – algemeen kenmerk 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bezitsvorm van de cultuurgrond (met betrekking tot het 
bedrijfshoofd)

Landbouw op eigen grond ha

Landbouw op gepachte grond ha

Deelpacht of andere exploitatievorm ha

Gemeenschappelijke grond ha

Amendement

Bezitsvorm van de cultuurgrond (met betrekking tot het bedrijfshoofd)

Landbouw op eigen grond ha

Landbouw op gepachte grond ha

Deelpacht of andere exploitatievorm ha

Gemeenschappelijke grond ha

Toegang tot grond

Behoefte aan meer grond ja/neen
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Mogelijkheden voor toegang tot grond ja/neen

Prijs van de toegang tot grond

– In eigendom EUR/ha

– Gepacht EUR/ha

– Gemeenschappelijke grond EUR/ha

– Overig EUR/ha

Veranderingen in het grondgebruik gedurende de afgelopen 
12 maanden

ja/neen

In de afgelopen 12 maanden voor de aanleg van 
infrastructuur onteigende landbouwgrond 

ja/neen

Or. es

Amendement 99
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 2 – kenmerk van de grond 2 – rij 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Berg- of heuvelachtige grond ha

Or. en

Amendement 100
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 3 – veekenmerk 1 – rijen 10 bis, 10 ter en 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Buffelkoeien stuks
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Melkbuffelkoeien stuks

Niet voor melkproductie 
bestemde buffelkoeien

stuks

Or. en

Amendement 101
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 3 – veekenmerk 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Paardachtigen stuks

Paardachtigen jonger dan een jaar stuks

Paardachtigen tussen een en twee jaar 
oud

stuks

Mannelijke paardachtigen 
tussen een en twee jaar oud

stuks

Vrouwelijke paardachtigen 
tussen een en twee jaar oud

stuks

Paardachtigen van twee jaar en ouder stuks

Mannelijke paardachtigen van 
twee jaar en ouder

stuks

Vrouwelijke paardachtigen van 
twee jaar en ouder

stuks

Or. en

Amendement 102
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 3 – veekenmerk 3

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Varkens stuks

Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg stuks

Fokzeugen met een levend gewicht van 50 kg of meer stuks

Andere varkens stuks

Amendement

Varkens stuks

Gedomesticeerde 
varkens

Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg stuks

Fokzeugen met een levend gewicht van 50 kg of meer stuks

Scharrelvarkens 
(halfwild)

Biggen met een levend gewicht van minder dan 
20 kg

stuks

Fokzeugen met een levend gewicht van 50 kg of meer stuks

Andere varkens stuks

Or. en

Amendement 103
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 3 – veekenmerk 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijen bijenkorven

Amendement

Bijen bijenfamilies

Or. en
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Amendement 104
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 3 – veekenmerk 9 – rijen 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Veehouderij met integratiecontracten ja/neen

Integrerend bedrijf

Or. es

Amendement 105
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – module 1 – onderwerp 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Toetredingen/generatiewisselin
g

Toetreding van jongeren

In het kader van plattelandsontwikkeling 
gesubsidieerde toetreding

Verblijf op het landbouwbedrijf na 
toetreding (jaren)

Or. es

Amendement 106
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
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Bijlage IV – module 1 – onderwerp 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deelname door arbeidskrachten aan 
opleidingen op het gebied van veiligheid op 
het landbouwbedrijf

Or. en

Amendement 107
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – module 1 – onderwerp 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met het landbouwbedrijf verband houdende
ongevallen

Soort incident:

Ernst van het incident

Demografische achtergrond

Or. en

Motivering

Veiligheid op landbouwbedrijven is een zeer belangrijk onderwerp. Het aantal ongevallen op 
landbouwbedrijven is te hoog. Beleidsmakers hebben nauwkeurige informatie nodig over de 
oorzaken van ongevallen en de mate waarin risico's worden genomen op landbouwbedrijven 
om beleid te kunnen ontwikkelen tegen dit verschijnsel, dat bijzonder hoge sociale en 
economische kosten met zich meebrengt.

Amendement 108
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – module 3 – onderwerp 3 – gedetailleerd onderwerp 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veiligheidsmaatregelen

Or. en

Motivering

Veiligheid op landbouwbedrijven is een zeer belangrijk onderwerp. Het aantal ongevallen op 
landbouwbedrijven is te hoog. Beleidsmakers hebben nauwkeurige informatie nodig over de 
oorzaken van ongevallen en de mate waarin risico's worden genomen op landbouwbedrijven 
om beleid te kunnen ontwikkelen tegen dit verschijnsel, dat bijzonder hoge sociale en 
economische kosten met zich meebrengt.

Amendement 109
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – module 6 – onderwerp 1 – gedetailleerd onderwerp 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veiligheidsmaatregelen

Or. en

Motivering

Veiligheid op het landbouwbedrijf is een zeer belangrijk onderwerp. Het aantal ongevallen op 
landbouwbedrijven is te hoog. Beleidsmakers hebben nauwkeurige informatie nodig over de 
oorzaken van ongevallen en de mate waarin risico's worden genomen op landbouwbedrijven 
om beleid te kunnen ontwikkelen tegen dit verschijnsel, dat bijzonder hoge sociale en 
economische kosten met zich meebrengt.

Amendement 110
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
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Bijlage IV – module 6 – onderwerp 2 – gedetailleerd onderwerp 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veiligheidsmaatregelen

Or. en

Motivering

Veiligheid op het landbouwbedrijf is een zeer belangrijk onderwerp. Het aantal ongevallen op 
landbouwbedrijven is te hoog. Beleidsmakers hebben nauwkeurige informatie nodig over de 
oorzaken van ongevallen en de mate waarin risico's worden genomen op landbouwbedrijven 
om beleid te kunnen ontwikkelen tegen dit verschijnsel, dat bijzonder hoge sociale en 
economische kosten met zich meebrengt.

Amendement 111Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – module 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vrouwen in de landbouw Eigendom Individueel/gedeeld/aande
elhoudster

Familiearbeidskrachten 
(ja/neen)

Grond Eigen/gepachte/gemeensc
happelijke grond

Toegang tot grond

Oppervlakte

Steunmaatregelen Hoeveelheid in het 
afgelopen jaar

Beschikking over positieve 
steunmaatregelen om 
landbouwactiviteiten te 
bevorderen

Andere positieve 
steunmaatregelen

Or. es
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Amendement 112
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – module 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Schulden van 
landbouwbedrijven

Schulden Leningen voor de 
financiering van vaste activa 
(ja/neen) Rentesubsidie 
(ja/neen)

Leningen voor de 
financiering van vlottende 
activa (ja/neen) 
Rentesubsidie (ja/neen)

Herfinanciering in het 
afgelopen jaar

Or. es
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