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Amendement 315
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 17 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Aan artikel 17 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
“6 bis. De lidstaten mogen nieuwe 
juridische verbintenissen aangaan jegens 
begunstigden tijdens de in Verordening 
(EU) .../... van het Europees Parlement en 
de Raad [overgangsverordening] 
genoemde overgangsperiode. Verzoeken 
om steun die vóór 2021 zijn ingediend en 
niet zijn goedgekeurd vanwege een gebrek 
aan financiële middelen voor deze 
maatregel in het betreffende programma, 
blijven tijdens de overgangsperiode 
subsidiabel.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

In deze verordening moet worden verduidelijkt dat het mogelijk is om verzoeken betreffende 
investeringen in materiële activa die in de huidige programmeringsperiode niet zijn 
goedgekeurd vanwege een gebrek aan financiële middelen, over te dragen naar de 
overgangsperiode.

Amendement 316
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
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hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig 
de eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, 
bedraagt de verlenging vanaf 2021 niet 
meer dan één jaar. Vanaf 2021 leggen de 
lidstaten voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een 
verbintenis van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een periode van vijf tot zeven jaar vast. Dit 
doen zij op voorwaarde dat wanneer de in 
Verordening (EU) .../... [verordening 
strategische GLB-plannen] vermelde 
voorschriften van kracht zijn en deze 
uitgaven zijn voorzien in het strategische 
GLB-plan voor [2022-2027], personen die 
zich ertoe verbinden concrete acties in het 
kader van dit artikel uit te voeren, hun 
praktijken aanpassen aan de nieuwe 
regels. Indien de steun aan begunstigden 
lager is dan het in de vorige 
programmeringsperiode toegekende 
niveau, hebben begunstigden de 
mogelijkheid om vóór de oorspronkelijke 
einddatum van de juridische 
verbintenissen af te zien.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 317
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 
2021 worden aangegaan, leggen de 
lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
kortere periode van één tot drie jaar vast. 
Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 

Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.
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periode van één jaar vast.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 318
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot vijf jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één tot vijf jaar vast.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Door de periode voor verbintenissen vanaf 2021 te verkorten naar vijf jaar, wordt een 
buitensporige administratieve last gecreëerd, met name in combinatie met de parallelle 
werkzaamheden aan het strategisch plan. De verbintenissen op het gebied van landbouw, 
milieu, klimaat en ecologie die deel uitmaken van de plattelandsontwikkelingsprogramma‘s 
2014-2020 zijn meerjarig. De beste oplossing is om de lidstaten de mogelijkheid te bieden om 
de duur van de in 2021 aangegane verbintenissen vast te stellen op een periode van één tot 
vijf jaar.

Amendement 319
Eric Andrieu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, kunnen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vastleggen. Indien een lidstaat 
overeenkomstig de eerste alinea na afloop 
van de initiële periode voorziet in een 
jaarlijkse verlenging van de verbintenissen, 
bedraagt de verlenging vanaf 2021 niet 
meer dan één jaar. Vanaf 2021 leggen de 
lidstaten voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Het verkorten van de duur van de agromilieu- en klimaatmaatregelen vermindert de 
milieuambitie van deze verordening en leidt tot complexiteit voor de lidstaten, waardoor zij 
worden gedwongen nieuwe maatregelen te nemen. Het voorstel van de Commissie sluit het 
risico van overlappingen voor externe verbintenissen niet uit. Het concept van de 
herzieningsclausule in artikel 48 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 is de passende 
oplossing om de verbintenissen aan het toekomstige rechtskader aan te passen. Deze clausule 
is echter niet van toepassing op alle eerdere toezeggingen, met name die welke niet zijn 
opgenomen in de toekomstige ecoregeling.

Amendement 320
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 –alinea 1 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
drie jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van drie jaar vast.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 321
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot vijf jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. it



PE648.384v01-00 8/127 AM\1199800NL.docx

NL

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

De lidstaten moet de mogelijkheid worden geboden om zelf te beslissen over de duur van de 
nieuwe verbintenissen vanaf 2021, door een periode van één tot vijf jaar in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s vast te stellen.

Amendement 322
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot vijf jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 323
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 –alinea 1 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
twee jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van twee jaar vast.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 324
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een periode van vijf tot zeven jaar vast. 
Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 325
Paolo De Castro, Pina Picierno

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een periode van één tot zeven jaar vast. 
Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Met dit amendement wordt de lidstaten de mogelijkheid geboden zelf te beslissen over de duur 
van de nieuwe verbintenissen vanaf 2021, met een periode van één tot zeven jaar in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s.

Amendement 326
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 – alinea 1 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, kunnen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode vastleggen. Indien een 
lidstaat overeenkomstig de eerste alinea na 
afloop van de initiële periode voorziet in 
een jaarlijkse verlenging van de 
verbintenissen, bedraagt de verlenging 
vanaf 2021 niet meer dan één jaar. Vanaf 
2021 leggen de lidstaten voor nieuwe 
verbintenissen die onmiddellijk aansluiten 
op een verbintenis van de initiële periode, 
in hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een periode van één jaar vast.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 327
Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – lid 5 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op een verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, kunnen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode vastleggen. Indien een 
lidstaat overeenkomstig de eerste alinea na 
afloop van de initiële periode voorziet in 
een jaarlijkse verlenging van de 
verbintenissen, bedraagt de verlenging 
vanaf 2021 niet meer dan één jaar. Vanaf 
2021 leggen de lidstaten voor nieuwe 
verbintenissen die onmiddellijk aansluiten 
op een verbintenis van de initiële periode, 
in hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een periode van één jaar vast.

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Het verkorten van de duur van de agromilieu- en klimaatmaatregelen zorgt er mede voor dat 
de milieuambitie van deze verordening vermindert. Bovendien zijn deze maatregelen vaak 
gebaseerd op een geleidelijke verandering van de landbouwpraktijken (bijv. een geleidelijke 
vermindering van pesticiden), die niet worden aangepast voor een duur van minder dan 
5 jaar.

Amendement 328
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 
2021 worden aangegaan, leggen de 
lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
kortere periode van één tot drie jaar vast. 
Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 329
Álvaro Amaro
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig 
de eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een periode van vijf tot zeven jaar vast. Dit 
doen zij op voorwaarde dat wanneer de in 
Verordening (EU) .../... [verordening 
strategische GLB-plannen] vermelde 
voorschriften van kracht zijn en deze 
uitgaven zijn voorzien in het strategische 
GLB-plan voor [2022-2027], personen die 
zich ertoe verbinden concrete acties in het 
kader van dit artikel uit te voeren, hun 
praktijken aanpassen aan de nieuwe 
regels. Indien de steun aan begunstigden 
lager is dan het in de vorige 
programmeringsperiode toegekende 
niveau, hebben begunstigden de 
mogelijkheid om vóór de oorspronkelijke 
einddatum van de juridische 
verbintenissen af te zien.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 330
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot vijf jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
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verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één tot vijf jaar vast.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Door de periode voor verbintenissen vanaf 2021 te verkorten naar vijf jaar, wordt een 
buitensporige administratieve last gecreëerd, met name in combinatie met de parallelle 
werkzaamheden aan het strategisch plan. De verbintenissen op het gebied van landbouw, 
milieu, klimaat en ecologie die deel uitmaken van de plattelandsontwikkelingsprogramma‘s 
2014-2020 zijn meerjarig. De beste oplossing is om de lidstaten de mogelijkheid te bieden om 
de duur van de in 2021 aangegane verbintenissen vast te stellen op een periode van één tot 
vijf jaar.

Amendement 331
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, kunnen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vastleggen. Indien een lidstaat 
overeenkomstig de eerste alinea na afloop 
van de initiële periode voorziet in een 
jaarlijkse verlenging van de voortzetting 
van biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
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plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Het verkorten van de duur van de agromilieu- en klimaatmaatregelen vermindert de 
milieuambitie van deze verordening en leidt tot complexiteit voor de lidstaten, waardoor zij 
worden gedwongen nieuwe maatregelen te nemen. Het voorstel van de Commissie sluit het 
risico van overlappingen voor externe verbintenissen niet uit. Het concept van de 
herzieningsclausule in artikel 48 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 is de passende 
oplossing om de verbintenissen aan het toekomstige rechtskader aan te passen. Deze clausule 
is echter niet van toepassing op alle eerdere toezeggingen, met name die welke niet zijn 
opgenomen in de toekomstige ecoregeling.

Amendement 332
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan drie 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van drie jaar vast.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Amendement 333
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe verbintenissen die onmiddellijk 
aansluiten op een verbintenis van de 
initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot vijf jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe verbintenissen die onmiddellijk 
aansluiten op een verbintenis van de 
initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

De lidstaten moet de mogelijkheid worden geboden om zelf te beslissen over de duur van de 
nieuwe verbintenissen vanaf 2021, door hun een langere toepassingsperiode te bieden.

Amendement 334
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
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hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe verbintenissen die onmiddellijk 
aansluiten op een verbintenis van de 
initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot vijf jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe verbintenissen die onmiddellijk 
aansluiten op een verbintenis van de 
initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

De lidstaten moet de mogelijkheid worden geboden om zelf te beslissen over de duur van de 
nieuwe verbintenissen vanaf 2021, met een periode van één tot vijf jaar in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s.

Amendement 335
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan twee 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
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van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van twee jaar vast.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 336
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een periode van vijf tot zeven jaar vast. 
Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 337
Paolo De Castro, Pina Picierno

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 – alinea 1 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe verbintenissen die onmiddellijk 
aansluiten op een verbintenis van de 
initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een periode van één tot zeven jaar vast. 
Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe verbintenissen die onmiddellijk 
aansluiten op een verbintenis van de 
initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Met dit amendement wordt de lidstaten de mogelijkheid geboden zelf te beslissen over de duur 
van de nieuwe verbintenissen vanaf 2021, met een periode van één tot zeven jaar in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s.

Amendement 338
Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, kunnen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode vastleggen. Indien een 
lidstaat overeenkomstig de eerste alinea na 
afloop van de initiële periode voorziet in 
een jaarlijkse verlenging van de 
voortzetting van biologische landbouw, 
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biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

bedraagt de verlenging vanaf 2021 niet 
meer dan één jaar. Vanaf 2021 leggen de 
lidstaten voor nieuwe 
voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Het verkorten van de duur van de maatregelen voor biologische landbouw zorgt er mede voor 
dat de milieuambitie van deze regeling vermindert. Bovendien zijn deze maatregelen vaak 
gebaseerd op een geleidelijke verandering van de landbouwpraktijken (bijv. een geleidelijke 
vermindering van pesticiden), die niet worden aangepast voor een duur van minder dan 
5 jaar.

Amendement 339
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – lid 3 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de voortzetting van 
biologische landbouw, bedraagt de 
verlenging vanaf 2021 niet meer dan één 
jaar. Vanaf 2021 leggen de lidstaten voor 
nieuwe voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, kunnen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode vastleggen. Indien een 
lidstaat overeenkomstig de eerste alinea na 
afloop van de initiële periode voorziet in 
een jaarlijkse verlenging van de 
voortzetting van biologische landbouw, 
bedraagt de verlenging vanaf 2021 niet 
meer dan één jaar. Vanaf 2021 leggen de 
lidstaten voor nieuwe 
voortzettingsverbintenissen die 
onmiddellijk aansluiten op de verbintenis 
van de initiële periode, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
periode van één jaar vast.

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 340
Asim Ademov, Atidzhe Alieva-Veli, Daniel Buda, Michaela Šojdrová

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 31 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) In artikel 31 wordt lid 5 vervangen 
door:

5. Naast de in lid 2 bedoelde betalingen 
kunnen de lidstaten in het kader van deze 
maatregel in de periode 2014-2020 
betalingen toekennen aan begunstigden in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005. Voor 
begunstigden in gebieden die niet langer 
voor steun in aanmerking komen na de 
nieuwe afbakening, bedoeld in artikel 32, 
lid 3, zijn die betalingen degressief over 
een periode van ten hoogste vier jaar. Deze 
periode vangt aan op de datum waarop de 
afbakening overeenkomstig artikel 32, lid 
3, is voltooid en uiterlijk in 2019. Die 
betalingen bedragen bij hun aanvang niet 
meer dan 80 % van de gemiddelde betaling 
die overeenkomstig artikel 36, onder a), ii), 
van Verordening (EG) nr. 1698/2005 in het 
programma voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 is 
vastgesteld, en zij bedragen uiteindelijk in 
2020 niet meer dan 20 %. Wanneer 
ingevolge de degressiviteit het 
betalingsniveau van 25 EUR per hectare 
per jaar is bereikt, kunnen de lidstaten deze 
betalingen blijven toekennen totdat de 
periode van geleidelijke afschaffing is 
verstreken.

“5. Naast de in lid 2 bedoelde betalingen 
kunnen de lidstaten in het kader van deze 
maatregel in de periode 2014-2020 
betalingen toekennen aan begunstigden in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005. Voor 
begunstigden in gebieden die niet langer 
voor steun in aanmerking komen na de 
nieuwe afbakening, bedoeld in artikel 32, 
lid 3, zijn die betalingen degressief over 
een periode van ten hoogste vier jaar. Deze 
periode vangt aan op de datum waarop de 
afbakening overeenkomstig artikel 32, lid 
3, is voltooid en uiterlijk in 2019. Die 
betalingen bedragen bij hun aanvang niet 
meer dan 80 % van de gemiddelde betaling 
die overeenkomstig artikel 36, onder a), ii), 
van Verordening (EG) nr. 1698/2005 in het 
programma voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 is 
vastgesteld, en zij bedragen uiteindelijk 
aan het eind van de in Verordening (EU) 
.../... [overgangsverordening] genoemde 
overgangsperiode niet meer dan 20 %. 
Wanneer ingevolge de degressiviteit het 
betalingsniveau van 25 EUR per hectare 
per jaar is bereikt, kunnen de lidstaten deze 
betalingen blijven toekennen totdat de 
periode van geleidelijke afschaffing is 
verstreken.
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In afwijking van de eerste alinea bedragen 
de degressieve betalingen, indien die pas in 
het jaar 2019 van start gaan, bij hun 
aanvang niet meer dan 80 % van de 
gemiddelde betaling die in de 
programmeringsperiode 2014-2020 is 
vastgesteld. Het betalingsniveau wordt op 
zodanige wijze vastgesteld dat het 
uiteindelijke niveau in 2020 de helft van 
het aanvangsniveau bedraagt.

In afwijking van de eerste alinea bedragen 
de degressieve betalingen, indien die pas in 
het jaar 2019 van start gaan, bij hun 
aanvang niet meer dan 80 % van de 
gemiddelde betaling die in de 
programmeringsperiode 2014-2020 is 
vastgesteld. Het betalingsniveau wordt op 
zodanige wijze vastgesteld dat het 
uiteindelijke niveau in 2020 de helft van 
het aanvangsniveau bedraagt. De lidstaten 
kunnen tijdens de in Verordening (EU) 
.../... [overgangsverordening] genoemde 
overgangsperiode hun steun op dit niveau 
blijven verlenen.

Na de afbakening ontvangen begunstigden 
in de gebieden die voor steun in 
aanmerking blijven komen, volledige 
betalingen in het kader van deze maatregel.

Na de afbakening ontvangen begunstigden 
in de gebieden die voor steun in 
aanmerking blijven komen, volledige 
betalingen in het kader van deze 
maatregel.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

De verlengde overgangsperiode voor gebieden met natuurlijke beperkingen, die niet langer 
voor steun in aanmerking komen na de nieuwe afbakening, zorgt voor een soepele aanpassing 
aan de nieuwe voorwaarden voor de landbouwers in deze gebieden. Het amendement 
waarborgt zekerheid en continuïteit van steun voor Europese landbouwers in benadeelde 
gebieden tijdens de overgangsperiode.

Amendement 341
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 
2021 worden aangegaan, leggen de 
lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma een 
kortere periode van één tot drie jaar vast. 

Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan de 
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Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

duur van de overgangsperiode.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 342
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, kunnen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vastleggen. Indien een lidstaat 
overeenkomstig de eerste alinea na afloop 
van de initiële periode voorziet in een 
jaarlijkse verlenging van de verbintenissen, 
bedraagt de verlenging vanaf 2021 niet 
meer dan één jaar.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Het verkorten van de duur van de agromilieu- en klimaatmaatregelen vermindert de 
milieuambitie van deze verordening en leidt tot complexiteit voor de lidstaten, waardoor zij 
worden gedwongen nieuwe maatregelen te nemen. Het voorstel van de Commissie sluit het 
risico van overlappingen voor externe verbintenissen niet uit. Het concept van de 
herzieningsclausule in artikel 48 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 is de passende 
oplossing om de verbintenissen aan het toekomstige rechtskader aan te passen. Deze clausule 
is echter niet van toepassing op alle eerdere toezeggingen, met name die welke niet zijn 
opgenomen in de toekomstige ecoregeling.



PE648.384v01-00 24/127 AM\1199800NL.docx

NL

Amendement 343
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
drie jaar.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 344
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot vijf jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Amendement 345
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
twee jaar.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 346
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een periode van één tot zeven jaar vast. 
Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Amendement 347
Paolo De Castro, Pina Picierno

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een periode van één tot zeven jaar vast. 
Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Met dit amendement wordt de lidstaten de mogelijkheid geboden zelf te beslissen over de duur 
van de nieuwe verbintenissen vanaf 2021, met een periode van één tot zeven jaar in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s.

Amendement 348
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, kunnen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode vastleggen. Indien een 
lidstaat overeenkomstig de eerste alinea na 
afloop van de initiële periode voorziet in 
een jaarlijkse verlenging van de 
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verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

verbintenissen, bedraagt de verlenging 
vanaf 2021 niet meer dan één jaar.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 349
Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, leggen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode van één tot drie jaar 
vast. Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea na afloop van de initiële 
periode voorziet in een jaarlijkse 
verlenging van de verbintenissen, bedraagt 
de verlenging vanaf 2021 niet meer dan 
één jaar.

Voor nieuwe verbintenissen die vanaf 2021 
worden aangegaan, kunnen de lidstaten in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma 
een kortere periode vastleggen. Indien een 
lidstaat overeenkomstig de eerste alinea na 
afloop van de initiële periode voorziet in 
een jaarlijkse verlenging van de 
verbintenissen, bedraagt de verlenging 
vanaf 2021 niet meer dan één jaar.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Het verkorten van de duur van de dierenwelzijnsmaatregelen zorgt er mede voor dat de 
milieuambitie van deze verordening vermindert. Bovendien zijn deze maatregelen vaak 
gebaseerd op een geleidelijke verandering van de landbouwpraktijken (bijv. een geleidelijke 
vermindering van pesticiden), die niet worden aangepast voor een duur van minder dan 
5 jaar.

Amendement 350
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 38 – lid 3 – alinea 2
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Bestaande tekst Amendement

(3 bis) In artikel 38, lid 3, wordt de tweede 
alinea vervangen door:

In het kader van artikel 36, lid 1, onder b), 
wordt slechts steun verleend ter dekking 
van verliezen door ongunstige 
weersomstandigheden, dier- of 
plantenziekten of een plaag, of een 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregel om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen waarbij meer dan 30 % van de 
gemiddelde jaarproductie van de laatste 
drie jaar of van de gemiddelde productie 
van drie van de laatste vijf jaar verloren is 
gegaan, de hoogste en de laagste productie 
in laatstgenoemd geval niet meegerekend. 
Indexen kunnen worden gebruikt voor het 
berekenen van de jaarproductie van de 
landbouwer. De gehanteerde 
berekeningsmethode maakt het mogelijk 
het feitelijke verlies van een landbouwer in 
een bepaald jaar te bepalen.

“In het kader van artikel 36, lid 1, onder b), 
wordt slechts steun verleend ter dekking 
van verliezen door ongunstige 
weersomstandigheden, dier- of 
plantenziekten of een plaag, of een 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregel om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen waarbij meer dan 20 % van de 
gemiddelde jaarproductie van de laatste 
drie jaar of van de gemiddelde productie 
van drie van de laatste vijf jaar verloren is 
gegaan, de hoogste en de laagste productie 
in laatstgenoemd geval niet meegerekend. 
Indexen kunnen worden gebruikt voor het 
berekenen van de jaarproductie van de 
landbouwer. De gehanteerde 
berekeningsmethode maakt het mogelijk 
het feitelijke verlies van een landbouwer in 
een bepaald jaar te bepalen. ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Dit amendement heeft tot doel te anticiperen op verliezen van ten minste 20 % als aanleiding 
voor de verstrekking van vergoedingen in verband met risicobeheer. Het ligt in het verlengde 
van de in het kader van de omnibusverordening aangenomen wijzigingen en bouwt voort op 
het voorstel van de Commissie in artikel 70 van de verordening GLB-strategische plannen.

Amendement 351
Paolo De Castro, Pina Picierno

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3 bis
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 39 – lid 1
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Bestaande tekst Amendement

(3 bis) In artikel 39 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. De in artikel 36, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 36, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Betalingen uit het 
onderlinge fonds aan landbouwers 
compenseren minder dan 70 % van de 
gederfde inkomsten van de producent in 
het jaar waarin hij recht krijgt op deze 
steun. Indexen kunnen worden gebruikt 
voor het berekenen van het jaarlijks 
gederfde inkomen van de landbouwer.

“1. De in artikel 36, lid 1, onder c), 
bedoelde steun wordt slechts verleend 
indien het inkomen van een individuele 
landbouwer is gedaald met meer dan 20 % 
van het gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 36, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Betalingen uit het 
onderlinge fonds aan landbouwers 
compenseren minder dan 70 % van de 
gederfde inkomsten van de producent in 
het jaar waarin hij recht krijgt op deze 
steun. Indexen kunnen worden gebruikt 
voor het berekenen van het jaarlijks 
gederfde inkomen van de landbouwer.”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Het amendement heeft tot doel de drempels voor gederfde inkomsten (20 %) gelijk te stellen 
met alle inkomensstabiliseringsinstrumenten en in lijn te brengen met de bepalingen van de 
ontwerpverordening strategische GLB-plannen.

Amendement 352
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 39 – lid 1
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Bestaande tekst Amendement

(3 ter) In artikel 39 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. De in artikel 36, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 36, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Betalingen uit het 
onderlinge fonds compenseren minder dan 
70 % van de gederfde inkomsten van de 
producent in het jaar waarin hij recht krijgt 
op deze steun.

“1. De in artikel 36, lid 1, onder c), 
bedoelde steun wordt slechts verleend 
indien het inkomen van een individuele 
landbouwer is gedaald met meer dan 20 % 
van het gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 36, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Betalingen uit het 
onderlinge fonds compenseren minder dan 
70 % van de gederfde inkomsten van de 
producent in het jaar waarin hij recht krijgt 
op deze steun.”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Dit amendement heeft tot doel te anticiperen op verliezen van ten minste 20 % als aanleiding 
voor de verstrekking van vergoedingen in verband met risicobeheer. Het ligt in het verlengde 
van de in het kader van de omnibusverordening aangenomen wijzigingen en bouwt voort op 
het voorstel van de Commissie in artikel 70 van de verordening GLB-strategische plannen.

Amendement 353
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 51 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In artikel 51 wordt na de tweede 
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alinea de volgende alinea ingevoegd:
“In het jaar 2021 van de in Verordening 
(EU) .../... [overgangsverordening] 
genoemde overgangsperiode kunnen de 
lidstaten taken financieren die verband 
houden met de uitvoering van ELGF-
maatregelen betreffende de 
programmeringsperiode 2021-2027 via 
technische bijstand van het Elfpo van de 
programmeringsperiode 2014-2020.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Het moet mogelijk zijn om technische bijstand van de periode 2014-2020 toe te kennen aan 
activiteiten die verband houden met de uitvoering van de instrumenten van de eerste pijler 
van het GLB voor de periode 2021-2027 in de overgangsperiode. Het moet mogelijk zijn om 
maatregelen voor de uitvoering van het Elfpo 2014-2020 te financieren vanuit de eerste pijler 
van 2021-2027 via technische bijstand.

Amendement 354
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 58 – lid 1 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de leden 5, 6 en 7 is het 
totale bedrag van de steun van de Unie 
voor plattelandsontwikkeling in het kader 
van deze verordening voor de periode van 
1 januari 2021 tot en met 31 december 
2021, ten hoogste 11 258 707 816 EUR, in 
lopende prijzen, overeenkomstig het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 
2021 tot en met 2027.

Onverminderd de leden 5, 6 en 7 is het 
totale bedrag van de steun van de Unie 
voor plattelandsontwikkeling in het kader 
van deze verordening voor de 
overgangsperiode, ten hoogste X EUR*, in 
lopende prijzen, overeenkomstig het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 
2021 tot en met 2027.

______________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 355
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 58 – lid 1 –alinea 1 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de leden 5, 6 en 7 is het 
totale bedrag van de steun van de Unie 
voor plattelandsontwikkeling in het kader 
van deze verordening voor de periode van 
1 januari 2021 tot en met 31 december 
2021, ten hoogste 11 258 707 816 EUR, in 
lopende prijzen, overeenkomstig het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 
2021 tot en met 2027.

Onverminderd de leden 5, 6 en 7 is het 
totale bedrag van de steun van de Unie 
voor plattelandsontwikkeling in het kader 
van deze verordening voor de periode van 
1 januari 2021 tot en met 31 december 
2021, ten hoogste X EUR*, in lopende 
prijzen, overeenkomstig het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021 tot en 
met 2027.

__________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 356
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 59 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

(6 bis) In artikel 59 wordt lid 5 vervangen 
door:

5. Ten minste 5 %, en in het geval van 
Kroatië 2,5 %, van de totale ELFPO-
bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma wordt 

“5. Ten minste 5 %, en in het geval van 
Kroatië 2,5 %, van de totale ELFPO-
bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma mag 
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voorbehouden voor LEADER. worden voorbehouden voor LEADER.”.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=NL)

Amendement 357
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 6 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 59 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

(6 ter) In artikel 59 wordt lid 5 vervangen 
door:

5. Ten minste 5 %, en in het geval van 
Kroatië 2,5 %, van de totale ELFPO-
bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma wordt 
voorbehouden voor LEADER.

“5. Ten minste 5 %, en in het geval van 
Kroatië 2,5 %, van de totale ELFPO-
bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de periode 2014-2020 wordt voorbehouden 
voor LEADER.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=NL)

Amendement 358
Martin Hlaváček

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 59 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

(6 bis) In artikel 59 wordt lid 5 vervangen 
door:

5. Ten minste 5 %, en in het geval van 
Kroatië 2,5 %, van de totale ELFPO-
bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma wordt 
voorbehouden voor LEADER.

“5. Ten minste 5 %, en in het geval van 
Kroatië 2,5 %, van de totale ELFPO-
bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma mag 
worden voorbehouden voor LEADER.”.
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

De lidstaten moeten zelf kunnen beslissen of het nodig is om de nieuwe bijdrage voor Leader 
te gebruiken volgens de overgangsbepaling.

Amendement 359
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Artikel 82 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Aan het eind van titel VIII wordt 
het volgende artikel ingevoegd:
“Artikel 82 bis
Nationale begrotingsmaatregelen
Ter beperking van de gevolgen van 
inkomensschommelingen, zijn de 
artikelen 107, 108 en 109 VWEU niet van 
toepassing op nationale 
begrotingsmaatregelen waarmee de 
lidstaten besluiten om van de algemene 
belastingregels af te wijken door de voor 
landbouwers geldende heffingsgrondslag 
voor de inkomstenbelasting te berekenen 
op basis van een meerjarige periode, 
evenals door een deel van de 
belastinggrondslag uit te stellen of door 
toe te staan dat bedragen die op een 
speciale spaarrekening voor landbouwers 
zijn geplaatst, worden uitgesloten. ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Dit amendement heeft tot doel te anticiperen op de inwerkingtreding van een nieuwe 
regelgevende maatregel die is voorgesteld in artikel 133 van Verordening COM(2018) 392 
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inzake strategische GLB-plannen en die in april 2019 door de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling is goedgekeurd. Het heeft tot doel landbouwers in staat te stellen om 
regelingen voor voorzorgssparen op te zetten zonder dat deze onder de staatssteunregeling 
vallen.

Amendement 360
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 25

Bestaande tekst Amendement

(-1) Artikel 25 wordt vervangen door:
Artikel 25 “Artikel 25

Reserve voor crises in de landbouwsector Reserve voor crises in de landbouwsector

Een reserve met als doel het beschikbaar 
stellen van aanvullende steun voor de 
landbouwsector in geval van ernstige 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen (“de reserve voor crises 
in de landbouwsector”), wordt aangelegd 
door aan het begin van elk jaar een 
vermindering op de rechtstreekse 
betalingen toe te passen door middel van 
het in artikel 26 bedoelde mechanisme 
voor financiële discipline.

Een reserve met als doel het beschikbaar 
stellen van aanvullende steun voor de 
landbouwsector in geval van ernstige 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen (“de reserve voor crises 
in de landbouwsector”), wordt aan het 
begin van elk jaar in het kader van het 
ELGF aangelegd.

De reserve bedraagt in totaal 
2 800 miljoen EUR met gelijke jaarlijkse 
termijnbetalingen van 400 miljoen EUR (in 
prijzen 2011) voor de periode 2014-2020, 
en wordt opgenomen in hoofdstuk 2 van 
het Meerjarig financieel kader als 
opgenomen in de bijlage bij Verordening 
(EU, Euratom) nr. 1311/2013.

De reserve bedraagt in totaal 
2 800 miljoen EUR met gelijke jaarlijkse 
termijnbetalingen van 400 miljoen EUR (in 
prijzen 2011) voor de periode 2014-2020, 
en wordt opgenomen in hoofdstuk 2 van 
het Meerjarig financieel kader als 
opgenomen in de bijlage bij Verordening 
(EU, Euratom) nr. 1311/2013.

Voor 2021 bedraagt de reserve 
400 miljoen EUR (in prijzen van 2011) en 
dit bedrag wordt, bovenop de ELGF- en 
de Elfpo-begroting, opgenomen in 
hoofdstuk 3 van het meerjarig financieel 
kader zoals vastgelegd in de bijlage bij 
Verordening (EU) [xxxx/xxxx] van de 
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Raad [MFK].
Aan het begin van de daaropvolgende 
jaren is het bedrag van de reserve ten 
minste gelijk aan het in 2021 toegewezen 
initiële bedrag en wordt het aangepast 
door de jaarlijkse begrotingsprocedure of, 
in voorkomend geval, tijdens het jaar gelet 
op de ontwikkeling van marktcrises of de 
vooruitzichten van het lopende jaar of het 
volgende jaar en rekening houdend met 
de beschikbare bestemmingsontvangsten 
voor het ELGF of de beschikbare marges 
onder het ELGF-submaximum.
Indien deze beschikbare kredieten niet 
toereikend zijn, mag de financiële 
discipline in laatste instantie worden 
gebruikt om de reserve te financieren tot 
maximaal het in de derde alinea 
genoemde bedrag voor het jaar 2021.
In afwijking van artikel 12, lid 2, onder 
d), van het financieel reglement worden 
niet-vastgelegde kredieten van de reserve 
zonder beperking in de tijd overgedragen 
voor het financieren van de reserve in de 
volgende begrotingsjaren. ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=NL)

Motivering

Overeenkomstig het standpunt van het Europees Parlement over het meerjarig financieel 
kader heeft dit amendement tot doel in het artikel over de reserve voor crises aan te geven dat 
het initiële kapitaal van deze reserve voor de periode 2021-2027 bovenop de GLB-begroting 
moet komen en aan het begin van de programmeringsperiode in de reserve moet worden 
opgenomen. Bovendien moet, om dit geld niet te verliezen na afloop van het eerste jaar, bij de 
hervorming van de werking van de reserve worden geanticipeerd op de overdracht van niet-
vastgelegde middelen van 2021 naar de volgende jaren.

Amendement 361
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 1
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Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 25 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Aan artikel 25 wordt de volgende 
derde alinea toegevoegd:

Schrappen

“Voor 2021 bedraagt de reserve 
400 miljoen EUR (in prijzen van 2011) en 
dit bedrag wordt opgenomen in hoofdstuk 
3 van het meerjarig financieel kader zoals 
vastgelegd in de bijlage bij Verordening 
(EU) [xxxx/xxxx] van de Raad* [MFK].
____________
* Verordening (EU) [...] van de Raad van 
[...] tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021-2027 
(PB …) ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=NL)

Amendement 362
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 25 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor 2021 bedraagt de reserve 400 miljoen 
EUR (in prijzen van 2011) en dit bedrag 
wordt opgenomen in hoofdstuk 3 van het 
meerjarig financieel kader zoals vastgelegd 
in de bijlage bij Verordening (EU) 
[xxxx/xxxx] van de Raad* [MFK].

Voor 2021 en 2022 bedraagt de reserve 
400 miljoen EUR (in prijzen van 2011) en 
dit bedrag wordt opgenomen in 
hoofdstuk 3 van het meerjarig financieel 
kader zoals vastgelegd in de bijlage bij 
Verordening (EU) [xxxx/xxxx] van de 
Raad* [MFK].

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=NL

Amendement 363
Ivan David
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 25 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor 2021 bedraagt de reserve 400 miljoen 
EUR (in prijzen van 2011) en dit bedrag 
wordt opgenomen in hoofdstuk 3 van het 
meerjarig financieel kader zoals vastgelegd 
in de bijlage bij Verordening (EU) 
[xxxx/xxxx] van de Raad* [MFK].

Voor 2021, 2022 en 2023 bedraagt de 
reserve 400 miljoen EUR (in prijzen van 
2011) en dit bedrag wordt opgenomen in 
hoofdstuk 3 van het meerjarig financieel 
kader zoals vastgelegd in de bijlage bij 
Verordening (EU) [xxxx/xxxx] van de 
Raad* [MFK].

Or. en

Amendement 364
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 1 – alinea 1 – letter b – punt iii

Bestaande tekst Amendement

(-1) In artikel 1, eerste alinea, onder 
b), wordt punt iii), vervangen door:

iii) een vrijwillige herverdelingsbetaling; “iii) een verplichte herverdelingsbetaling; 
”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=nl#d1553e1319-608-1)

Amendement 365
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 1 – alinea 1 – letter b – punt ix



AM\1199800NL.docx 39/127 PE648.384v01-00

NL

Bestaande tekst Amendement

(-1 bis)In artikel 1, eerste alinea, onder 
b), wordt punt ix), vervangen door:

ix) een vrijwillige vereenvoudigde regeling 
voor kleine landbouwbedrijven;

“ix) een verplichte vereenvoudigde 
regeling voor kleine landbouwbedrijven; ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=nl#d1553e1319-608-1)

Amendement 366
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt -1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 11 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(-1 ter) In artikel 11 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. De lidstaten verlagen het bedrag aan 
rechtstreekse betalingen dat in het kader 
van Titel III, hoofdstuk 1, voor een bepaald 
kalenderjaar aan een landbouwer moet 
worden toegekend met minstens 5 % voor 
het deel van het bedrag dat 150 000 EUR 
overschrijdt.

“1. De lidstaten verlagen het bedrag aan 
rechtstreekse betalingen dat in het kader 
van Titel III, hoofdstuk 1, voor een bepaald 
kalenderjaar aan een landbouwer moet 
worden toegekend met 100 % voor het deel 
van het bedrag dat 60 000 EUR 
overschrijdt. ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=nl#d1553e1319-608-1)

Amendement 367
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt -1 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 11 – lid 2



PE648.384v01-00 40/127 AM\1199800NL.docx

NL

Bestaande tekst Amendement

(-1 quater) In artikel 11, wordt lid 2 
vervangen door:

2. Voordat zij lid 1 toepassen, kunnen de 
lidstaten de aan een landbouwactiviteit 
gekoppelde lonen die de landbouwer 
daadwerkelijk over het voorgaande 
kalenderjaar heeft betaald en heeft 
aangegeven, met inbegrip van belastingen 
en sociale bijdragen die verband houden 
met de arbeid, in mindering brengen op het 
bedrag van de uit hoofde van titel III, 
hoofdstuk 1, voor een bepaald kalenderjaar 
aan de landbouwer toe te kennen 
rechtstreekse betalingen. Indien geen 
informatie over de daadwerkelijk door de 
landbouwer betaalde en aangegeven lonen 
in het voorgaande kalenderjaar beschikbaar 
is, worden de meest recente beschikbare 
gegevens gebruikt.

“2. Voordat zij lid 1 toepassen, kunnen de 
lidstaten, binnen de grenzen van 5 
arbeidsjaareenheden zoals aangegeven 
door de betrokken landbouwer, de aan een 
landbouwactiviteit gekoppelde lonen die de 
landbouwer daadwerkelijk over het 
voorgaande kalenderjaar heeft betaald en 
heeft aangegeven, met inbegrip van 
belastingen en sociale bijdragen die 
verband houden met de arbeid, in 
mindering brengen op het bedrag van de uit 
hoofde van titel III, hoofdstuk 1, voor een 
bepaald kalenderjaar aan de landbouwer 
toe te kennen rechtstreekse betalingen. 
Indien geen informatie over de 
daadwerkelijk door de landbouwer 
betaalde en aangegeven lonen in het 
voorgaande kalenderjaar beschikbaar is, 
worden de meest recente beschikbare 
gegevens gebruikt. ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=nl#d1553e1319-608-1)

Amendement 368
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt -1 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quinquies) In artikel 11 wordt lid 3 
geschrapt.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)
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Amendement 369
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 11 – lid 6 –alinea 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het jaar 2021 stellen de lidstaten de 
Commissie uiterlijk op 1 augustus 2020 in 
kennis van de overeenkomstig dit artikel 
genomen besluiten en van de geraamde 
opbrengst van de verlagingen.

Voor het jaar 2021 stellen de lidstaten de 
Commissie uiterlijk op 1 augustus 2020 in 
kennis van de overeenkomstig dit artikel 
genomen besluiten en van de geraamde 
opbrengst van de verlagingen, en voor het 
jaar 2022 uiterlijk op 1 augustus 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 370
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 11 – lid 6 –alinea 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het jaar 2021 stellen de lidstaten de 
Commissie uiterlijk op 1 augustus 2020 in 
kennis van de overeenkomstig dit artikel 
genomen besluiten en van de geraamde 
opbrengst van de verlagingen.

Voor het jaar 2021 stellen de lidstaten de 
Commissie uiterlijk op 1 augustus 2020 in 
kennis van de overeenkomstig dit artikel 
genomen besluiten en van de geraamde 
opbrengst van de verlagingen, voor het 
jaar 2022 uiterlijk op 1 augustus 2021 en 
voor het jaar 2023 uiterlijk op 1 augustus 
2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 371
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 14 – lid 1 – alinea 6 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 augustus 2020 kunnen de 
lidstaten besluiten om tot 15 % van hun 
jaarlijkse nationale maxima die in bijlage II 
bij deze verordening voor het kalenderjaar 
2021 zijn vastgesteld, beschikbaar te 
stellen als aanvullende steun voor het 
begrotingsjaar 2022 die uit het Elfpo wordt 
gefinancierd. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor de 
toekenning van rechtstreekse betalingen. 
Dat besluit, waarin het gekozen percentage 
wordt vermeld, wordt uiterlijk op 1 
augustus 2020 aan de Commissie 
meegedeeld.

Uiterlijk op 31 december 2020 kunnen de 
lidstaten besluiten om tot 15 % van hun 
jaarlijkse nationale maxima die in bijlage II 
bij deze verordening voor het kalenderjaar 
2021 zijn vastgesteld, beschikbaar te 
stellen als aanvullende steun voor het 
begrotingsjaar 2022 die uit het Elfpo wordt 
gefinancierd. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor de 
toekenning van rechtstreekse betalingen. 
Dat besluit, waarin het gekozen percentage 
wordt vermeld, wordt uiterlijk op 31 
december 2020 aan de Commissie 
meegedeeld.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

De noodzakelijke wetgevingsprocedure kan niet voor 1 augustus 2020 worden afgerond.

Amendement 372
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 14 – lid 1 – alinea 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd: 
“De lidstaten kunnen uiterlijk op 
1 augustus 2021 besluiten om tot 15 % 
van hun jaarlijkse nationale maxima voor 
kalenderjaar 2022, zoals uiteengezet in 
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bijlage II bij deze verordening, 
beschikbaar te stellen als aanvullende 
steun gefinancierd uit het Elfpo in 
begrotingsjaar 2023. Het desbetreffende 
bedrag is daardoor niet meer beschikbaar 
voor de toekenning van rechtstreekse 
betalingen. Dat besluit, waarin het 
gekozen percentage wordt vermeld, wordt 
uiterlijk op 1 augustus 2021 aan de 
Commissie meegedeeld.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 373
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 14 – lid 1 – alinea 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
“Indien artikel -1, lid 2, van Verordening 
(EU) .../... [overgangsverordening] van 
toepassing is, kunnen de lidstaten uiterlijk 
op 31 december 2021 besluiten om tot 
15 % van hun jaarlijkse nationale 
maxima die in bijlage II bij deze 
verordening voor het kalenderjaar 2022 
zijn vastgesteld, beschikbaar te stellen als 
aanvullende steun voor het begrotingsjaar 
2023 die uit het Elfpo wordt gefinancierd. 
Het desbetreffende bedrag is daardoor 
niet meer beschikbaar voor de toekenning 
van rechtstreekse betalingen. Dat besluit, 
waarin het gekozen percentage wordt 
vermeld, wordt uiterlijk op 31 december 
2021 aan de Commissie meegedeeld.”.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)
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Amendement 374
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 14 – lid 1 – alinea 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
“De lidstaten kunnen uiterlijk op 
1 augustus 2022 besluiten om tot 15 % 
van hun jaarlijkse nationale maxima voor 
kalenderjaar 2023, zoals uiteengezet in 
bijlage II bij deze verordening, 
beschikbaar te stellen als aanvullende 
steun gefinancierd uit het Elfpo in 
begrotingsjaar 2023. Het desbetreffende 
bedrag is daardoor niet meer beschikbaar 
voor de toekenning van rechtstreekse 
betalingen. Dat besluit, waarin het 
gekozen percentage wordt vermeld, wordt 
uiterlijk op maandag 1 augustus 2022 aan 
de Commissie meegedeeld.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 375
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 14 – lid 2 – alinea 6 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 augustus 2020 kunnen 
lidstaten die voor begrotingsjaar 2022 geen 
besluit als bedoeld in lid 1 nemen, 
besluiten om tot 15 % of, in het geval van 

Uiterlijk op 31 december 2020 kunnen 
lidstaten die voor begrotingsjaar 2022 geen 
besluit als bedoeld in lid 1 nemen, 
besluiten om tot 15 % of, in het geval van 
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Bulgarije, Estland, Spanje, Letland, 
Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, 
Slowakije, Finland en Zweden, tot 25 % 
van het bedrag dat op grond van wetgeving 
van de Unie die wordt vastgesteld na de 
vaststelling van Verordening (EU) 
[xxxx/xxxx] van de Raad* [MFK], wordt 
toegewezen voor steun voor begrotingsjaar 
2022 die uit het Elfpo wordt gefinancierd, 
beschikbaar te stellen als rechtstreekse 
betalingen. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor steun 
die uit het Elfpo wordt gefinancierd. Dat 
besluit, waarin het gekozen percentage 
wordt vermeld, wordt uiterlijk op 1 
augustus 2020 aan de Commissie 
meegedeeld.

Bulgarije, Estland, Spanje, Letland, 
Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, 
Slowakije, Finland en Zweden, tot 25 % 
van het bedrag dat op grond van wetgeving 
van de Unie die wordt vastgesteld na de 
vaststelling van Verordening (EU) 
[xxxx/xxxx] van de Raad* [MFK], wordt 
toegewezen voor steun voor begrotingsjaar 
2022 die uit het Elfpo wordt gefinancierd, 
beschikbaar te stellen als rechtstreekse 
betalingen. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor steun 
die uit het Elfpo wordt gefinancierd. Dat 
besluit, waarin het gekozen percentage 
wordt vermeld, wordt uiterlijk op 31 
december 2020 aan de Commissie 
meegedeeld.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

De noodzakelijke wetgevingsprocedure kan niet voor 1 augustus 2020 worden afgerond.

Amendement 376
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 14 – lid 2 – alinea 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
“Uiterlijk op 1 augustus 2021 kunnen 
lidstaten die voor begrotingsjaar 2023 
geen besluit als bedoeld in lid 1 nemen, 
besluiten om tot 15 % of, in het geval van 
Bulgarije, Estland, Spanje, Letland, 
Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, 
Slowakije, Finland en Zweden, tot 25 % 
van het bedrag dat op grond van 
wetgeving van de Unie die wordt 
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vastgesteld na de vaststelling van 
Verordening (EU) [xxxx/xxxx] van de 
Raad* [MFK], wordt toegewezen voor 
steun voor begrotingsjaar 2023 die uit het 
Elfpo wordt gefinancierd, beschikbaar te 
stellen als rechtstreekse betalingen. Het 
desbetreffende bedrag is daardoor niet 
meer beschikbaar voor steun die uit het 
Elfpo wordt gefinancierd. Dat besluit, 
waarin het gekozen percentage wordt 
vermeld, wordt uiterlijk op 1 augustus 
2021 aan de Commissie meegedeeld.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 377
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 14 – lid 2 – alinea 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
“Indien artikel -1, lid 2, van Verordening 
(EU) .../... [overgangsverordening] van 
toepassing is, kunnen de lidstaten die voor 
het begrotingsjaar 2023 geen besluit als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel nemen, 
uiterlijk op 31 december 2021 besluiten 
om tot 15 % of, in het geval van Bulgarije, 
Estland, Spanje, Letland, Litouwen, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, 
Finland en Zweden, tot 25 % van het 
bedrag dat in het begrotingsjaar 2023 op 
grond van wetgeving van de Unie die 
wordt vastgesteld na de vaststelling van 
Verordening (EU) [xxxx/xxxx] van de 
Raad [MFK], wordt toegewezen voor 
steun die uit het Elfpo wordt gefinancierd, 
beschikbaar te stellen als rechtstreekse 
betalingen. Het desbetreffende bedrag is 
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daardoor niet meer beschikbaar voor 
steun die uit het Elfpo wordt gefinancierd. 
Dat besluit, waarin het gekozen 
percentage wordt vermeld, wordt uiterlijk 
op 31 december 2021 aan de Commissie 
meegedeeld.”.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 378
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2 – letter b ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 14 – lid 2 – alinea 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
“Uiterlijk op 1 augustus 2022 kunnen 
lidstaten die voor begrotingsjaar 2024 
geen besluit als bedoeld in lid 1 nemen, 
besluiten om tot 15 % of, in het geval van 
Bulgarije, Estland, Spanje, Letland, 
Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, 
Slowakije, Finland en Zweden, tot 25 % 
van het bedrag dat op grond van 
wetgeving van de Unie die wordt 
vastgesteld na de vaststelling van 
Verordening (EU) [xxxx/xxxx] van de 
Raad* [MFK], wordt toegewezen voor 
steun voor begrotingsjaar 2024 die uit het 
Elfpo wordt gefinancierd, beschikbaar te 
stellen als rechtstreekse betalingen. Het 
desbetreffende bedrag is daardoor niet 
meer beschikbaar voor steun die uit het 
Elfpo wordt gefinancierd. Dat besluit, 
waarin het gekozen percentage wordt 
vermeld, wordt uiterlijk op 1 augustus 
2022 aan de Commissie meegedeeld.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
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20190301&from=NL)

Amendement 379
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 15 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgevingen voor kalenderjaar 2021 Kennisgevingen voor de kalenderjaren 
2021 en 2022

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 380
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 15 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgevingen voor kalenderjaar 2021 Kennisgevingen voor de kalenderjaren 
2021, 2022 en 2023

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 381
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 15 bis – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 augustus 2020 delen de 
lidstaten voor kalenderjaar 2021 de 
percentages van het jaarlijkse nationaal 
maximum mee als bedoeld in artikel 22, lid 
2, artikel 42, lid 1, artikel 49, lid 1, artikel 
51, lid 1, en artikel 53, lid 6.

Uiterlijk op 1 augustus 2021 delen de 
lidstaten voor kalenderjaar 2022 de 
percentages van het jaarlijkse nationaal 
maximum mee als bedoeld in artikel 22, lid 
2, artikel 42, lid 1, artikel 49, lid 1, artikel 
51, lid 1, en artikel 53, lid 6.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 382
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 15 bis – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 augustus 2022 delen de 
lidstaten voor kalenderjaar 2023 de 
percentages van het jaarlijkse nationaal 
maximum mee als bedoeld in artikel 22, 
lid 2, artikel 42, lid 1, artikel 49, lid 1, 
artikel 51, lid 1, en artikel 53, lid 6.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 383
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 22 – lid 5 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het maximum voor een lidstaat, 
zoals vastgesteld door de Commissie uit 

Indien het maximum voor een lidstaat, 
zoals vastgesteld door de Commissie uit 
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hoofde van lid 1, voor kalenderjaar 2021 
verschilt van dat van het voorgaande jaar 
als gevolg van een wijziging in het bedrag 
dat in bijlage II is vermeld, of als gevolg 
van een besluit dat die lidstaat heeft 
genomen overeenkomstig lid 3 van dit 
artikel, artikel 14, lid 1 of lid 2, artikel 42, 
lid 1, artikel 49, lid 1, artikel 51, lid 1, of 
artikel 53, verlaagt of verhoogt die lidstaat 
de waarde van alle betalingsrechten lineair 
en/of verlaagt of verhoogt hij de nationale 
reserve of regionale reserves lineair om aan 
het bepaalde in lid 4 van dit artikel te 
voldoen.

hoofde van lid 1, voor de kalenderjaren 
2021 en 2022 verschilt van dat van het 
voorgaande jaar als gevolg van een 
wijziging in het bedrag dat in bijlage II is 
vermeld, of als gevolg van een besluit dat 
die lidstaat heeft genomen overeenkomstig 
lid 3 van dit artikel, artikel 14, lid 1 of lid 
2, artikel 42, lid 1, artikel 49, lid 1, artikel 
51, lid 1, of artikel 53, verlaagt of verhoogt 
die lidstaat de waarde van alle 
betalingsrechten lineair en/of verlaagt of 
verhoogt hij de nationale reserve of 
regionale reserves lineair om aan het 
bepaalde in lid 4 van dit artikel te voldoen.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 384
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 22 – lid 5 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het maximum voor een lidstaat, 
zoals vastgesteld door de Commissie uit 
hoofde van lid 1, voor kalenderjaar 2021 
verschilt van dat van het voorgaande jaar 
als gevolg van een wijziging in het bedrag 
dat in bijlage II is vermeld, of als gevolg 
van een besluit dat die lidstaat heeft 
genomen overeenkomstig lid 3 van dit 
artikel, artikel 14, lid 1 of lid 2, artikel 42, 
lid 1, artikel 49, lid 1, artikel 51, lid 1, of 
artikel 53, verlaagt of verhoogt die lidstaat 
de waarde van alle betalingsrechten lineair 
en/of verlaagt of verhoogt hij de nationale 
reserve of regionale reserves lineair om aan 
het bepaalde in lid 4 van dit artikel te 
voldoen.

Indien het maximum voor een lidstaat, 
zoals vastgesteld door de Commissie uit 
hoofde van lid 1, voor de kalenderjaren 
2021, 2022 en 2023 verschilt van dat van 
het voorgaande jaar als gevolg van een 
wijziging in het bedrag dat in bijlage II is 
vermeld, of als gevolg van een besluit dat 
die lidstaat heeft genomen overeenkomstig 
lid 3 van dit artikel, artikel 14, lid 1 of 
lid 2, artikel 42, lid 1, artikel 49, lid 1, 
artikel 51, lid 1, of artikel 53, verlaagt of 
verhoogt die lidstaat de waarde van alle 
betalingsrechten lineair en/of verlaagt of 
verhoogt hij de nationale reserve of 
regionale reserves lineair om aan het 
bepaalde in lid 4 van dit artikel te voldoen.

Or. en
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Amendement 385
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 23 – lid 6 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aan artikel 23, lid 6, wordt de 
volgende alinea toegevoegd: 
“Voor kalenderjaar 2022 stellen de 
lidstaten die de eerste alinea van lid 1 
toepassen, de Commissie uiterlijk op 
1 augustus 2021 in kennis van de in de 
leden 2 en 3 bedoelde besluiten.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 386
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 23 – lid 6 – alinea 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Aan artikel 23, lid 6, wordt de 
volgende alinea toegevoegd: 
“Voor kalenderjaar 2023 stellen de 
lidstaten die de eerste alinea van lid 1 
toepassen, de Commissie uiterlijk op 
1 augustus 2022 in kennis van de in de 
leden 2 en 3 bedoelde besluiten.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 387
Luke Ming Flanagan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – lid 11 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na toepassing van de correctie als bedoeld 
in artikel 22, lid 5, kunnen de lidstaten die 
gebruik hebben gemaakt van de afwijking 
waarin lid 4 van dit artikel voorziet, 
besluiten om betalingsrechten die de 
landbouwers op 31 december 2019 bezitten 
en die een lagere waarde hebben dan de 
nationale of regionale eenheidswaarde voor 
2020 zoals berekend overeenkomstig de 
tweede alinea van dit lid, te verhogen tot 
de nationale of regionale eenheidswaarde 
in 2020. Bij de berekening van de 
verhoging moeten de volgende 
voorwaarden in acht worden genomen:

Na toepassing van de correctie als bedoeld 
in artikel 22, lid 5, zorgen de lidstaten die 
gebruik hebben gemaakt van de afwijking 
waarin lid 4 van dit artikel voorziet, ervoor 
dat betalingsrechten die de landbouwers op 
31 december 2019 bezitten en die een 
lagere waarde hebben dan de nationale of 
regionale eenheidswaarde voor 2020 zoals 
berekend overeenkomstig de tweede alinea 
van dit lid, worden verhoogd tot de 
nationale of regionale eenheidswaarde in 
de overgangsperiode. Bij de berekening 
van de verhoging moeten de volgende 
voorwaarden in acht worden genomen:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

De volledige convergentie van betalingen per hectare is een hogere doelstelling van het GLB; 
het besluit om de lidstaten toe te staan om te bepalen dat betalingsrechten die landbouwers 
bezaten op 31 december 2019 niet volledig werden geconvergeerd was een afwijking van deze 
doelstelling die was voorzien in artikel 25, lid 4 van Verordening (EU) nr. 1307/2013. Het 
convergentieproces stoppen tijdens de overgangsperiode zou onverenigbaar zijn met het 
streven van het Parlement om deze doelstelling te bereiken.

Amendement 388
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – lid 11 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea kunnen 
de lidstaten die gebruik hebben gemaakt 
van de afwijking waarin lid 4 voorziet, 
besluiten om de waarde van de 
overeenkomstig dat lid berekende waarde 
op dat niveau te houden, onverminderd de 
in artikel 22, lid 5, bedoelde correctie.

Schrappen

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 389
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – lid 11 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea kunnen 
de lidstaten die gebruik hebben gemaakt 
van de afwijking waarin lid 4 voorziet, 
besluiten om de waarde van de 
overeenkomstig dat lid berekende waarde 
op dat niveau te houden, onverminderd de 
in artikel 22, lid 5, bedoelde correctie.

Schrappen

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

De volledige convergentie van betalingen per hectare is een hogere doelstelling van het GLB; 
het besluit om de lidstaten toe te staan om te bepalen dat betalingsrechten die landbouwers 
bezaten op 31 december 2019 niet volledig werden geconvergeerd was een afwijking van deze 
doelstelling die was voorzien in artikel 25, lid 4 van Verordening (EU) nr. 1307/2013. Het 
convergentieproces stoppen tijdens de overgangsperiode zou onverenigbaar zijn met het 
streven van het Parlement om deze doelstelling te bereiken.
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Amendement 390
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Voor kalenderjaar 2021 kunnen de 
lidstaten besluiten tot een verdere interne 
convergentie door toepassing van lid 11 op 
het desbetreffende jaar.

12. Voor de gehele toepassingsperiode 
van deze verordening passen de lidstaten 
een verdere interne convergentie toe door 
toepassing van lid 11 op het desbetreffende 
jaar.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 391
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Voor kalenderjaar 2021 kunnen de 
lidstaten besluiten tot een verdere interne 
convergentie door toepassing van lid 11 op 
het desbetreffende jaar.

12. Voor de kalenderjaren 2021 en 
2022 kunnen de lidstaten besluiten tot een 
verdere interne convergentie door 
toepassing van lid 11 op het desbetreffende 
jaar.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 392
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – lid 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Voor kalenderjaar 2021 kunnen de 
lidstaten besluiten tot een verdere interne 
convergentie door toepassing van lid 11 op 
het desbetreffende jaar.

12. Voor de kalenderjaren 2021, 2022 
en 2023 kunnen de lidstaten besluiten tot 
een verdere interne convergentie door 
toepassing van lid 11 op het desbetreffende 
jaar.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 393
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Voor kalenderjaar 2021 kunnen de 
lidstaten besluiten tot een verdere interne 
convergentie door toepassing van lid 11 op 
het desbetreffende jaar.

12. Tijdens de overgangsperiode 
passen de lidstaten verdere interne 
convergentie toe door toepassing van lid 11 
op het desbetreffende jaar of de 
desbetreffende jaren.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

De volledige convergentie van betalingen per hectare is een hogere doelstelling van het GLB; 
het besluit om de lidstaten toe te staan om te bepalen dat betalingsrechten die landbouwers 
bezaten op 31 december 2019 niet volledig werden geconvergeerd was een afwijking van deze 
doelstelling die was voorzien in artikel 25, lid 4 van Verordening (EU) nr. 1307/2013. Het 
convergentieproces stoppen tijdens de overgangsperiode zou onverenigbaar zijn met het 
streven van het Parlement om deze doelstelling te bereiken.

Amendement 394
Ivan David
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 29 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor kalenderjaar 2022 delen de lidstaten 
hun in artikel 25, lid 12, bedoelde besluit 
uiterlijk op 1 augustus 2021 mee.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 395
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 29 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor kalenderjaar 2023 delen de lidstaten 
hun in artikel 25, lid 12, bedoelde besluit 
uiterlijk op 1 augustus 2022 mee.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 396
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 30 – lid 8 –alinea 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor toewijzingen uit de reserve in 2021 
wordt het bedrag van de reserve dat 
overeenkomstig de tweede alinea is 
uitgezonderd, gecorrigeerd overeenkomstig 

Voor toewijzingen uit de reserve in 2021 
en 2022 wordt het bedrag van de reserve 
dat overeenkomstig de tweede alinea is 
uitgezonderd, gecorrigeerd overeenkomstig 
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artikel 22, lid 5, tweede alinea. De derde 
alinea van het onderhavige lid geldt niet 
voor toewijzingen uit de reserve in 2021.

artikel 22, lid 5, tweede alinea. De derde 
alinea van het onderhavige lid geldt niet 
voor toewijzingen uit de reserve in 2021 en 
2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 397
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 30 – lid 8 –alinea 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor toewijzingen uit de reserve in 2021 
wordt het bedrag van de reserve dat 
overeenkomstig de tweede alinea is 
uitgezonderd, gecorrigeerd overeenkomstig 
artikel 22, lid 5, tweede alinea. De derde 
alinea van het onderhavige lid geldt niet 
voor toewijzingen uit de reserve in 2021.

Voor toewijzingen uit de reserve in 2021, 
2022 en 2023 wordt het bedrag van de 
reserve dat overeenkomstig de tweede 
alinea is uitgezonderd, gecorrigeerd 
overeenkomstig artikel 22, lid 5, tweede 
alinea. De derde alinea van het 
onderhavige lid geldt niet voor 
toewijzingen uit de reserve in 2021, 2022 
en 2023.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 398
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 37 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(10 bis) In artikel 37 wordt lid 1 
vervangen door:

1. Lidstaten die de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling overeenkomstig 

“1. Lidstaten die de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling overeenkomstig 
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artikel 36 toepassen, kunnen besluiten om 
in de periode 2015-2020 nationale 
overgangssteun toe te kennen.

artikel 36 toepassen, kunnen besluiten om 
in de periode 2015-2021 nationale 
overgangssteun toe te kennen.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

De overgangsbepalingen moeten de mogelijkheid bieden de toepassing van de huidige 
nationale overgangssteun zoals genoemd in artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1307/2013 
voort te zetten.

Amendement 399
Daniel Buda, Michaela Šojdrová

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aan artikel 37, lid 1, wordt 
de volgende alinea toegevoegd:
“Lidstaten die in 2020 nationale 
overgangssteun toekennen, mogen dit 
blijven doen tijdens de overgangsperiode 
als bedoeld in artikel -1 van Verordening 
(EU) .../... [overgangsverordening] en 
mogen de nationale overgangssteun 
verlengen tot na de inwerkingtreding van 
de nieuwe GLB-verordening. De lidstaten 
mogen financiële toewijzingen voor 
afzonderlijke sectoren aanpassen en de 
voorwaarden voor toekenning van 
afzonderlijke steun wijzigen.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 400
Ivan David
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aan artikel 37, lid 1, wordt 
de volgende alinea toegevoegd:
“Lidstaten die in 2020 nationale 
overgangssteun toekennen, mogen dit 
blijven doen tot aan het einde van de 
overgangsperiode als bedoeld in artikel -1 
van Verordening (EU) .../... 
[overgangsverordening].
De lidstaten mogen financiële 
toewijzingen voor afzonderlijke sectoren 
aanpassen en de voorwaarden voor 
toekenning van afzonderlijke steun 
wijzigen.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 401
Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Daniel Buda, Asim Ademov, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aan artikel 37, lid 1, wordt 
de volgende alinea toegevoegd:
“Lidstaten die in 2020 nationale 
overgangssteun toekennen, mogen dit 
blijven doen tijdens de overgangsperiode 
als bedoeld in artikel -1 van Verordening 
(EU) .../... [overgangsverordening]. De 
lidstaten mogen financiële toewijzingen 
voor afzonderlijke sectoren aanpassen en 
de voorwaarden voor toekenning van 
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afzonderlijke steun wijzigen.”.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 402
Carmen Avram

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aan artikel 37, lid 1, wordt 
de volgende alinea toegevoegd:
“Lidstaten die in 2020 nationale 
overgangssteun toekennen, mogen dit 
blijven doen tot aan het einde van de 
overgangsperiode als bedoeld in artikel -1 
van Verordening (EU) .../... 
[overgangsverordening] en mogen de 
nationale overgangssteun handhaven na 
het einde van de overgangsperiode na de 
inwerkingtreding van de nieuwe GLB-
verordeningen.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 403
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 10 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 37 – lid 4 – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Aan artikel 37, lid 4, wordt 
het volgende streepje toegevoegd:
“– 50 % in 2021.”.
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

De overgangsbepalingen moeten de mogelijkheid bieden de toepassing van de huidige 
nationale overgangssteun zoals genoemd in artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1307/2013 
voort te zetten.

Amendement 404
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 37 – lid 4 – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aan artikel 37, lid 4, wordt 
het volgende streepje toegevoegd:
“– 50 % in 2021.”.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Amendement 405
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 10 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 37 – lid 4 – streepje 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Aan artikel 37, lid 4, wordt 
het volgende streepje toegevoegd:
“– 50 % in 2022, indien nodig.”.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)
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Amendement 406
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 41 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(11 bis) In artikel 41 wordt lid 4 
vervangen door:

4. De herverdelings wordt elk jaar 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 basisbetaling per hectare te 
vermenigvuldigen met het aantal 
geactiveerde betalingsrechten 
overeenkomstig artikel 33, lid 1,of met het 
aantal subsidiabele hectaren die de 
landbouwer overeenkomstig artikel 36, lid 
2 heeft aangegeven. Het aantal dergelijke 
betalingsrechten overschrijdt het door de 
lidstaten vast te stellen maximum dat niet 
groter is dan 30 hectaren of de gemiddelde 
omvang van landbouwbedrijven als 
vermeld in bijlage VIII niet, als die 
gemiddelde omvang in de betrokken 
lidstaat groter is dan 30 hectaren.

“4. De herverdelingsbetaling wordt elk 
jaar door de lidstaten berekend door een 
door de lidstaat vast te stellen getal te 
vermenigvuldigen met het aantal 
geactiveerde betalingsrechten 
overeenkomstig artikel 33, lid 1, of met het 
aantal subsidiabele hectaren die de 
landbouwer overeenkomstig artikel 36, lid 
2 heeft aangegeven. Het aantal dergelijke 
betalingsrechten overschrijdt het door de 
lidstaten vast te stellen maximum dat niet 
groter is dan 30 hectaren of de gemiddelde 
omvang van landbouwbedrijven als 
vermeld in bijlage VIII niet, als die 
gemiddelde omvang in de betrokken 
lidstaat groter is dan 30 hectaren. ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 407
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 11 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 42 – lid 1
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Bestaande tekst Amendement

(11 ter) In artikel 42, wordt lid 1 
vervangen door:

1. De lidstaten kunnen uiterlijk op de in 
artikel 41, lid 1, vermelde datum besluiten 
30 % van het in bijlage II vermelde 
jaarlijkse nationale maximum te gebruiken 
voor de financiering van de 
herverdelingsbetaling. Zij stellen de 
Commissie uiterlijk op die datum in kennis 
van dergelijke besluiten.

“1. De lidstaten kunnen uiterlijk op de in 
artikel 41, lid 1, vermelde datum besluiten 
een deel dat niet lager is dan 30 % van het 
in bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum te gebruiken voor de 
financiering van de herverdelingsbetaling. 
Zij stellen de Commissie uiterlijk op die 
datum in kennis van dergelijke besluiten. ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 408
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 43 – lid 2 – letter a

Bestaande tekst Amendement

(12 bis) In artikel 43, lid 2, wordt 
letter a) vervangen door:

a) gewasdiversificatie; “a) vruchtwisseling;”.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 409
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 43 – lid 2 – letter c
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Bestaande tekst Amendement

(12 ter) In artikel 43, lid 2, wordt 
letter c) vervangen door:

c) de aanwezigheid van een ecologisch 
aandachtsgebied op hun landbouwareaal.

“c) de aanwezigheid van agro-ecologische 
infrastructuur op hun landbouwareaal.”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 410
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 43 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Aan artikel 43 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
“3 bis. De lidstaten kunnen maatregelen 
treffen om landbouwers te ondersteunen 
bij de invoering van praktijken die 
broeikasgasemissies aanzienlijk 
verminderen. In dit verband moet 
precisielandbouw als geschikte 
landbouwpraktijk worden beschouwd met 
het oog op gelijkwaardigheid van de 
maatregelen die worden voorzien voor 
conditionaliteit/vergroening of als praktijk 
die gunstiger is dan gelijkwaardige 
praktijken die worden voorzien voor de 
vergroening. In dit geval wordt voorzien 
in een aanvullende betaling voor 
landbouwers die deze praktijk invoeren.”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

Teneinde koolstofneutraliteit of netto-opslag van koolstof na te streven, moeten landbouwers 
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die dankzij praktijken die broeikasgasemissies aanzienlijk verminderen in aanmerking komen 
voor een betaling volgens de basisbetalingsregeling of de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling, een aanvullende betaling kunnen ontvangen. Met het oog hierop moet een lijst 
worden opgesteld van praktijken die deze vermindering met zich meebrengen, zoals 
precisielandbouw, een techniek die als geschikte landbouwpraktijk moet worden erkend.

Amendement 411
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 43 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Aan artikel 43 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
“3 bis. De lidstaten kunnen maatregelen 
treffen om landbouwers te ondersteunen 
bij de invoering van praktijken die 
broeikasgasemissies aanzienlijk 
verminderen. Precisielandbouw voldoet 
niet alleen aan de vereiste van 
gelijkwaardigheid met de acties die 
worden voorzien voor 
conditionaliteit/vergroening, maar wordt 
ook erkend als efficiëntere praktijk voor 
het verwezenlijken en overtreffen van 
doelstellingen. Op grond van dit beginsel 
wordt een aanvullende betaling toegekend 
aan de begunstigden die deze praktijk 
invoeren.”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

Precisielandbouw moet als geschikte landbouwpraktijk worden beschouwd met het oog op 
gelijkwaardigheid van de maatregelen die worden voorzien voor de 
conditionaliteit/vergroening of als praktijk die gunstiger is dan gelijkwaardige praktijken die 
worden voorzien voor de vergroening. In dit geval moet een aanvullende betaling worden 
voorzien voor landbouwers die deze praktijk invoeren.
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Amendement 412
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 43 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In artikel 43 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
“4 bis. Regelingen waarmee 
koolstofneutraliteit wordt nagestreefd en 
die bestaan uit de in bijlage IX bis 
vermelde landbouwpraktijken moeten 
gelijkwaardig zijn aan de in lid 2 
genoemde praktijken.
Wanneer de lidstaten deze regelingen 
vaststellen, kunnen zij gebruikmaken van 
aanvullende gelijkwaardige praktijken die 
door de Commissie moeten worden 
beoordeeld en goedgekeurd.
Het betalingsniveau is afhankelijk van het 
ambitieniveau van elke praktijk, dat wordt 
beoordeeld op basis van niet-
discriminerende criteria, teneinde een 
effectieve stimulans voor participatie te 
bieden.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

De strijd tegen de klimaatverandering vraagt om dringende maatregelen om de 
verbintenissen van de Unie in het kader van de Green Deal te realiseren en de weg vrij te 
maken voor verdere vermindering van broeikasgasemissies op weg naar koolstofneutraliteit. 
Daarom is het amendement erop gericht de huidige “vergroenende” bepalingen ambitieuzer 
te maken en het beheer en gebruik van EU-gronden door landbouwers te verbeteren, 
aangezien landbouw en bosbouw, die tezamen meer dan 80 % van het land in de EU 
uitmaken, een cruciale rol kunnen spelen in dit proces, aangezien zij als enige sectoren in 
staat zijn CO2 te absorberen en de broodnodige koolstofputten bieden.
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Amendement 413
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 44

Bestaande tekst Amendement

(12 quater) Artikel 44 wordt vervangen 
door:

Gewasdiversificatie “Vruchtwisseling
[…] Indien het bouwland van de landbouwer 

meer dan 10 hectaren beslaat en een 
aanzienlijk deel van het jaar of een 
aanzienlijk deel van de gewascyclus niet 
volledig wordt beteeld met gewassen die 
onder water staan, wordt op dat bouwland 
vruchtwisseling toegepast, met ten minste 
vier gewassen over zeven jaar per perceel, 
waarvan ten minste één eiwithoudend 
gewas, met uitzondering van tijdelijk 
grasland en meerjarige gewassen. ”. 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 414
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(12 quinquies)In artikel 46, lid 1, wordt de 
eerste alinea vervangen door:

1. Indien het bouwland van een bedrijf 
meer dan 15 hectare beslaat, zorgen de 
landbouwers ervoor dat vanaf 1 januari 
2015 een areaal dat ten minste 5 % 
vertegenwoordigt van het bouwland van 
het bedrijf dat de landbouwer 

“1. Indien het bouwland van een bedrijf 
meer dan 15 hectare beslaat, zorgen de 
landbouwers ervoor dat vanaf 1 januari 
2015 een areaal dat ten minste 5 % 
vertegenwoordigt van het bouwland van 
het bedrijf dat de landbouwer 
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overeenkomstig artikel 72, lid 1, eerste 
alinea, onder a), van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013 heeft aangegeven en, voor 
zover die gebieden als ecologisch 
aandachtsgebied worden beschouwd door 
de lidstaat overeenkomstig lid 2 van dit 
artikel, waaronder de onder c), d), g), en h), 
bedoelde gebieden, ecologisch 
aandachtsgebied is.

overeenkomstig artikel 72, lid 1, eerste 
alinea, onder a), van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013 heeft aangegeven en, voor 
zover die gebieden als agro-ecologische 
infrastructuur worden beschouwd door de 
lidstaat overeenkomstig lid 2 van dit 
artikel, waaronder de onder c), d), g), en h), 
bedoelde gebieden, agro-ecologische 
infrastructuur is. ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 415
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 2 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(12 sexies) In artikel 46, lid 2, wordt de 
eerste alinea vervangen door:

2. De lidstaten beslissen uiterlijk op 1 
augustus 2014 dat een of meer van de 
volgende gebieden als ecologisch 
aandachtsgebied moet worden beschouwd:

“2. De lidstaten beslissen uiterlijk op 1 
oktober 2020 dat een of meer van de 
volgende gebieden als agro-ecologische 
infrastructuur moet worden beschouwd:

a) braakliggend land; a) braakliggend land;

b) terrassen; b) braakliggend land met drachtplanten;

c) landschapselementen, met inbegrip van 
elementen die grenzen aan het bouwland 
van het bedrijf; in afwijking van artikel 
43, lid 1 van deze verordening, kunnen dit 
landschapselementen zijn die niet tot het 
subsidiabele areaal behoren 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder c), 
van Verordening (EU) nr. 1306/2013;

c) groepen bomen, boomgroepen in het 
veld;

d) bufferstroken, met inbegrip van 
bufferstroken bedekt met blijvend 
grasland, mits deze verschillend zijn van 
het aangrenzende subsidiabele 
landbouwareaal;

d) vijvers;
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e) hectaren onder boslandbouw die 
overeenkomstig artikel 44 van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 en/of 
artikel 23 van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 steun ontvangen of hebben 
ontvangen;

e) beboste gebieden;

f) stroken subsidiabele hectaren langs 
bosranden;

f) geïsoleerde bomen;

g) areaal met hakhout met korte 
omlooptijd, waarop geen minerale 
meststoffen en/of 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
gebruikt;

g) heggen of houtwallen;

h) beboste gebieden als bedoeld in artikel 
32, lid 2, onder b), ii) van deze 
verordening;

h) bomen in rij;

i) arealen met vanggewassen, of door het 
planten en kiemen van zaden ontstaan 
plantendek, waarop de wegingsfactoren 
van lid 3 van dit artikel van toepassing 
zijn;

i) sloten;

j) arealen met stikstofbindende gewassen. j) traditionele stenen muren.

De agro-ecologische infrastructuur 
bevindt zich op het bouwland van het 
bedrijf. Binnen die infrastructuur mogen 
geen gewasbeschermingsmiddelen of 
meststoffen worden gebruikt.”.

k) arealen met Miscanthus;
l) arealen met Silphium perfoliatum;
m) braakland met drachtplanten 
(bestaande uit soorten die veel pollen en 
nectar bevatten).

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 416
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 3
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Bestaande tekst Amendement

(12 septies) In artikel 46 wordt lid 3 
vervangen door:

3. Om het beheer te vereenvoudigen en om 
rekening te houden met de kenmerken van 
de in lid 2, eerste alinea, vermelde soorten 
ecologische aandachtsgebieden en het 
meten van de omvang ervan te 
vergemakkelijken, mogen de lidstaten bij 
het berekenen van het totaal aantal 
hectaren van het ecologisch 
aandachtsgebied van het bedrijf, de 
omzettings- en/of wegingsfactoren in 
bijlage X gebruiken. Indien een lidstaat 
besluit het gebied als bedoeld in lid 2, 
eerste alinea, onder i) of enig ander 
gebied waarvoor een weging van minder 
dan 1 geldt, als ecologisch 
aandachtsgebied aan te merken, is het 
gebruik van de wegingsfactoren in bijlage 
X verplicht.

“3. Om het beheer te vereenvoudigen en 
om rekening te houden met de kenmerken 
van de in lid 2, eerste alinea, vermelde 
soorten agro-ecologische infrastructuur 
en het meten van de omvang ervan te 
vergemakkelijken, mogen de lidstaten bij 
het berekenen van het totaal aantal 
hectaren van de zone van het bedrijf 
waarop de agro-ecologische 
infrastructuur zich bevindt, de omzettings- 
en/of wegingsfactoren in bijlage X 
gebruiken.”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 417
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 octies) In artikel 46 wordt lid 4 
geschrapt.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 418
Manuel Bompard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 nonies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 nonies) In artikel 46 wordt lid 5 
geschrapt.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 419
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 decies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 8

Bestaande tekst Amendement

(12 decies) In artikel 46 wordt lid 8 
vervangen door:

8. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op 1 augustus 2014 in kennis van 
de besluiten als bedoeld in lid 2, en 
uiterlijk op 1 augustus van het jaar 
voorafgaand aan de uitvoering van 
eventuele besluiten als bedoeld in lid 3, lid 
5, lid 6 en lid 7.

“8. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op 1 oktober 2020 in kennis van 
de besluiten als bedoeld in lid 2, en 
uiterlijk op 1 oktober van het jaar 
voorafgaand aan de uitvoering van 
eventuele besluiten als bedoeld in lid 3, lid 
6 en lid 7. ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 420
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 undecies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 46 – lid 9
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Bestaande tekst Amendement

(12 undecies) In artikel 46 wordt lid 9 
vervangen door:

9. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 70 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vaststelling 
van:

“9. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 70 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vaststelling 
van:

a) nadere criteria om te bepalen welke van 
de in lid 2 bedoelde soorten gebieden 
ecologische aandachtsgebieden zijn;

a) voorschriften voor het opstellen van de 
in lid 6 bedoelde uitvoering, waaronder de 
minimumvoorschriften waaraan die 
uitvoering moet voldoen;

b) bijkomende soorten gebieden, anders 
dan die bedoeld in lid 2, die kunnen 
worden meegeteld voor de inachtneming 
van het in lid 1 genoemde percentage;

b) het kader waarbinnen de lidstaten de 
criteria vaststellen waaraan bedrijven 
moeten voldoen om voor de toepassing 
van lid 6 te worden geacht zich in de 
onmiddellijke nabijheid te bevinden;

c) een aanpassing van bijlage X om de in 
lid 3 bedoelde omzettings- en 
wegingsfactoren vast te stellen en 
rekening te houden met de criteria en/of 
soorten gebieden die door de Commissie 
moeten worden vastgesteld uit hoofde van 
de punten a) en b);

c) de methoden om het in lid 7 bedoelde 
percentage van beboste totale 
landoppervlakte en de in lid 7 bedoelde 
verhouding van bosbouwgrond tot 
landbouwgrond te bepalen. ”.

d) voorschriften voor het opstellen van de 
in de leden 5 en 6 bedoelde 
tenuitvoerlegging, waaronder de 
minimumvoorschriften waaraan die 
tenuitvoerlegging moet voldoen;
e) het kader waarbinnen de lidstaten de 
criteria vaststellen waaraan bedrijven 
moeten voldoen om voor de toepassing 
van lid 6 te worden geacht zich in de 
onmiddellijke nabijheid te bevinden;
f) de methoden om het in lid 7 bedoelde 
percentage van beboste totale 
landoppervlakte en de in lid 7 bedoelde 
verhouding van bosbouwgrond tot 
landbouwgrond te bepalen.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)
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Amendement 421
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 47 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(12 ter) In artikel 47 wordt lid 1 
vervangen door:

1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de in 
dit hoofdstuk bedoelde betaling.

“1. De lidstaten gebruiken 30 % van het in 
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale 
maximum voor de financiering van de 
betaling voor klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, en 
mogen daarnaast tot 3 % van dit 
maximum gebruiken voor de financiering 
van de betaling voor praktijken waarmee 
het doel van koolstofneutraliteit zoals 
bedoeld in artikel 43, lid 4 bis wordt 
nagestreefd.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

De strijd tegen de klimaatverandering vraagt om dringende maatregelen om de 
verbintenissen van de Unie in het kader van de Green Deal te realiseren en de weg vrij te 
maken voor verdere vermindering van broeikasgasemissies op weg naar koolstofneutraliteit. 
Daarom is het amendement erop gericht de huidige “vergroenende” bepalingen ambitieuzer 
te maken en het beheer en gebruik van EU-gronden door landbouwers te verbeteren, 
aangezien landbouw en bosbouw, die tezamen meer dan 80 % van het land in de EU 
uitmaken, een cruciale rol kunnen spelen in dit proces, aangezien zij als enige sectoren in 
staat zijn CO2 te absorberen en de broodnodige koolstofputten bieden.

Amendement 422
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – lid 3 – alinea 1 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Bulgarije: 649,45 EUR, – Bulgarije: X EUR*,

________________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027. 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 423
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – lid 3 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Griekenland: 234,18 EUR, – Griekenland: X EUR*,

________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 424
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – lid 3 – alinea 1 – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Spanje: 362,15 EUR, – Spanje: X EUR*,

______________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 425
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – lid 3 – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Portugal: 228,00 EUR. – Portugal: X EUR*.

___________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 426
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – lid 3 – alinea 2 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Bulgarije: 624,11 EUR, – Bulgarije: X EUR*,

___________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 427
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Griekenland: 225,04 EUR, – Griekenland: X EUR*,

_____________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 428
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – lid 3 – alinea 2 – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Spanje: 348,03 EUR, – Spanje: X EUR*,

_______________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 429
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – lid 3 – alinea 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Portugal: 219,09 EUR. – Portugal: X EUR*.

_________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 430
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 61 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(13 bis) In artikel 61 wordt lid 1 
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vervangen door:
1. De lidstaten mogen volgens de in deze 
titel vastgestelde voorwaarden een regeling 
opstellen voor kleine landbouwbedrijven 
(“regeling voor kleine 
landbouwbedrijven”). Landbouwers die in 
2015 over in eigendom of gehuurde 
toegewezen betalingsrechten beschikken 
of, in lidstaten die artikel 36 toepassen, een 
aanvraag indienen in het kader van de 
regeling inzake een enkele areaalbetaling, 
en die voldoen aan de in artikel 10, lid 1, 
vastgestelde minimumeisen, kunnen kiezen 
voor deelname aan de regeling voor kleine 
landbouwbedrijven.

“1. De lidstaten moeten volgens de in deze 
titel vastgestelde voorwaarden een regeling 
opstellen voor kleine landbouwbedrijven 
(“regeling voor kleine 
landbouwbedrijven”). Landbouwers die in 
2015 over in eigendom of gehuurde 
toegewezen betalingsrechten beschikken 
of, in lidstaten die artikel 36 toepassen, een 
aanvraag indienen in het kader van de 
regeling inzake een enkele areaalbetaling, 
en die voldoen aan de in artikel 10, lid 1, 
vastgestelde minimumeisen, kunnen kiezen 
voor deelname aan de regeling voor kleine 
landbouwbedrijven. ”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 431
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 13 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 63

Bestaande tekst Amendement

(13 ter) Artikel 63 wordt vervangen 
door:

Artikel 63 “Artikel 63

Bedrag van de betaling Bedrag van de betaling

1. De lidstaten stellen het bedrag van de 
jaarlijkse betaling voor iedere landbouwer 
die deelneemt aan de regeling voor kleine 
landbouwbedrijven vast op een van de 
volgende niveaus:

De lidstaten stellen het bedrag van de 
jaarlijkse betaling voor iedere landbouwer 
die deelneemt aan de regeling voor kleine 
landbouwbedrijven vast op een niveau dat 
niet lager is dan 500 EUR en niet hoger is 
dan 5 000 EUR. ”.

a) een bedrag van ten hoogste 25 % van 
de nationale gemiddelde betaling per 
begunstigde, dat door de lidstaten wordt 
vastgesteld op basis van het nationale 
maximum dat in bijlage II voor het 
kalenderjaar 2019 is vermeld, en het 
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aantal landbouwers dat in 2015 uit hoofde 
van artikel 33, lid 1, of artikel 36, lid 2, 
subsidiabele hectaren heeft aangegeven;
b) een bedrag bestaande uit de nationale 
gemiddelde betaling per hectare, 
vermenigvuldigd met een door de lidstaten 
vast te stellen aantal hectaren, maar ten 
hoogste met vijf. De lidstaten stellen de 
nationale gemiddelde betaling per hectare 
vast op basis van het nationale maximum 
dat in bijlage II voor het kalenderjaar 
2019 is vermeld, en het aantal 
subsidiabele hectaren dat in 2015 
overeenkomstig artikel 33, lid 1 of artikel 
36, lid 2, is aangegeven.
De in de eerste alinea, onder a) of b), 
bedoelde bedragen zijn niet lager dan 
500 EUR en niet hoger dan 1 250 EUR.
Indien de toepassing van de eerste alinea, 
onder a) en b), resulteert in een bedrag 
dat lager is dan 500 EUR of hoger is dan 
1 250 EUR, wordt het bedrag 
respectievelijk naar boven of naar 
beneden afgerond op het minimum- of het 
maximumbedrag.
2. In afwijking van lid 1 kan een lidstaat 
besluiten om deelnemende landbouwers:
a) een bedrag toe te kennen dat gelijk is 
aan de totale waarde van de rechtstreekse 
betalingen die elk jaar uit hoofde van titel 
III en titel IV aan de landbouwer moeten 
worden toegewezen; of
b) een bedrag toe te kennen dat gelijk is 
aan de totale waarde van de rechtstreekse 
betalingen die in 2015 uit hoofde van titel 
III en titel IV aan de landbouwer moeten 
worden toegewezen, en dat in volgende 
jaren door de lidstaten kan worden 
aangepast om evenredig rekening te 
houden met de wijzigingen in het 
nationale maximum vermeld in bijlage II.
Het bedrag bedoeld in de eerste alinea, 
onder a) of b) is niet hoger dan een door 
die lidstaat vastgesteld bedrag 
tussen 500 EUR en 1 250 EUR.
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Indien de aanvraag bedoeld in de eerste 
alinea, onder a) of b), resulteert in een 
bedrag dat lager is dan 500 EUR, kunnen 
de lidstaten besluiten het bedrag af te 
ronden naar 500 EUR.
3. In afwijking van de leden 1 en 2, mag 
het in die leden bedoelde bedrag in 
Cyprus, Kroatië, Malta en Slovenië 
worden vastgesteld op minder dan 500 
EUR, maar niet minder dan 200 EUR, 
respectievelijk 50 EUR voor Malta.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Amendement 432
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 11 098 000 euro voor Griekenland; a) X EUR* voor Griekenland;

______________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Amendement 433
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 576 000 EUR voor Frankrijk; b) X EUR* voor Frankrijk;

_____________

* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Amendement 434
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 35 991 000 EUR voor Italië. c) X EUR* voor Italië.

___________

* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Amendement 435
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 10 666 000 euro voor Griekenland; a) X EUR* voor Griekenland;

_____________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Amendement 436
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 554 000 EUR voor Frankrijk; b) X EUR* voor Frankrijk;

________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Amendement 437
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 34 590 000 EUR voor Italië. c) X EUR* voor Italië.

____________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Amendement 438
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 58 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Uniefinanciering van de steun aan de 
producentenorganisaties als bedoeld in lid 
1, bedraagt voor 2020 voor Duitsland 
2 277 000 EUR.

De Uniefinanciering van de steun aan de 
producentenorganisaties als bedoeld in 
lid 1, bedraagt voor 2020 voor Duitsland 
X EUR*.

__________

* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Amendement 439
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 58 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Uniefinanciering van de steun aan de 
producentenorganisaties als bedoeld in lid 
1, bedraagt voor 2021 voor Duitsland 
2 188 000 EUR.

De Uniefinanciering van de steun aan de 
producentenorganisaties als bedoeld in 
lid 1, bedraagt voor 2021 voor Duitsland 
X EUR*.

_________________

* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Amendement 440
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 68 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) In artikel 68 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. De aan producenten overeenkomstig de 
artikelen 85 nonies, 85 decies en 85 
duodecies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 vóór 31 december 2015 
verleende aanplantrechten die niet door die 
producenten zijn gebruikt en op die datum 
nog geldig zijn, kunnen per 1 januari 2016 
worden omgezet in vergunningen onder dit 
hoofdstuk. Die omzetting vindt plaats 
wanneer die producenten daartoe voor 31 
december 2015 een verzoek indienen. De 
lidstaten kunnen besluiten producenten toe 
te staan een dergelijk verzoek tot omzetting 
van rechten in vergunningen in te dienen 
tot en met 31 december 2020.

“1. De aan producenten overeenkomstig de 
artikelen 85 nonies, 85 decies en 
85 duodecies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 vóór 31 december 2015 
verleende aanplantrechten die niet door die 
producenten zijn gebruikt en op die datum 
nog geldig zijn, kunnen per 1 januari 2016 
worden omgezet in vergunningen onder dit 
hoofdstuk. Die omzetting vindt plaats 
wanneer die producenten daartoe voor 
31 december 2015 een verzoek indienen. 
De lidstaten kunnen besluiten producenten 
toe te staan een dergelijk verzoek tot 
omzetting van rechten in vergunningen in 
te dienen tot en met 31 december 2024.”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)
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Motivering

Deze mogelijkheid vormt een belangrijke maatregel die wijnproducenten die hun 
wijnbouwpotentieel willen uitbreiden en stroomlijnen meer tijd geeft om hun aanplantrechten 
te gebruiken.

Amendement 441
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 68 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) In artikel 68 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. De aan producenten overeenkomstig de 
artikelen 85 nonies, 85 decies en 85 
duodecies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 vóór 31 december 2015 
verleende aanplantrechten die niet door die 
producenten zijn gebruikt en op die datum 
nog geldig zijn, kunnen per 1 januari 2016 
worden omgezet in vergunningen onder dit 
hoofdstuk. Die omzetting vindt plaats 
wanneer die producenten daartoe voor 31 
december 2015 een verzoek indienen. De 
lidstaten kunnen besluiten producenten toe 
te staan een dergelijk verzoek tot omzetting 
van rechten in vergunningen in te dienen 
tot en met 31 december 2020.

“1. De aan producenten overeenkomstig de 
artikelen 85 nonies, 85 decies en 85 
duodecies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 vóór 31 december 2015 
verleende aanplantrechten die niet door die 
producenten zijn gebruikt en op die datum 
nog geldig zijn, kunnen per 1 januari 2016 
worden omgezet in vergunningen onder dit 
hoofdstuk. Die omzetting vindt plaats 
wanneer die producenten daartoe voor 31 
december 2015 een verzoek indienen. De 
lidstaten kunnen besluiten producenten toe 
te staan een dergelijk verzoek tot omzetting 
van rechten in vergunningen in te dienen 
tot en met 31 december 2027.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Motivering

De mogelijkheid om aanplantrechten om te zetten in vergunningen moet worden verlengd, 
teneinde het huidige potentieel van de wijnbouw te waarborgen opdat het volledig kan 
worden benut.
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Amendement 442
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 68 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) In artikel 68 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. De aan producenten overeenkomstig de 
artikelen 85 nonies, 85 decies en 85 
duodecies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 vóór 31 december 2015 
verleende aanplantrechten die niet door die 
producenten zijn gebruikt en op die datum 
nog geldig zijn, kunnen per 1 januari 2016 
worden omgezet in vergunningen onder dit 
hoofdstuk. Die omzetting vindt plaats 
wanneer die producenten daartoe voor 
31 december 2015 een verzoek indienen. 
De lidstaten kunnen besluiten producenten 
toe te staan een dergelijk verzoek tot 
omzetting van rechten in vergunningen in 
te dienen tot en met 31 december 2020.

“1. De aan producenten overeenkomstig de 
artikelen 85 nonies, 85 decies en 
85 duodecies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 vóór 31 december 2015 
verleende aanplantrechten die niet door die 
producenten zijn gebruikt en op die datum 
nog geldig zijn, kunnen per 1 januari 2016 
worden omgezet in vergunningen onder dit 
hoofdstuk. Die omzetting vindt plaats 
wanneer die producenten daartoe voor 
31 december 2015 een verzoek indienen. 
De lidstaten kunnen besluiten producenten 
toe te staan een dergelijk verzoek tot 
omzetting van rechten in vergunningen in 
te dienen tot en met 31 december 2027.”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Motivering

Voorstel tot verlenging van de mogelijkheid om aanplantrechten om te zetten in 
vergunningen, om het huidige wijnbouwpotentieel in stand te houden en de volledige 
benutting ervan mogelijk te maken.

Amendement 443
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 68 – lid 1
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Bestaande tekst Amendement

(2 bis) In artikel 68 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. De aan producenten overeenkomstig de 
artikelen 85 nonies, 85 decies en 85 
duodecies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 vóór 31 december 2015 
verleende aanplantrechten die niet door die 
producenten zijn gebruikt en op die datum 
nog geldig zijn, kunnen per 1 januari 2016 
worden omgezet in vergunningen onder dit 
hoofdstuk. Die omzetting vindt plaats 
wanneer die producenten daartoe voor 31 
december 2015 een verzoek indienen. De 
lidstaten kunnen besluiten producenten toe 
te staan een dergelijk verzoek tot omzetting 
van rechten in vergunningen in te dienen 
tot en met 31 december 2020.

“1. De aan producenten overeenkomstig de 
artikelen 85 nonies, 85 decies en 85 
duodecies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 vóór 31 december 2015 
verleende aanplantrechten die niet door die 
producenten zijn gebruikt en op die datum 
nog geldig zijn, kunnen per 1 januari 2016 
worden omgezet in vergunningen onder dit 
hoofdstuk. Die omzetting vindt plaats 
wanneer die producenten daartoe voor 
31 december 2015 een verzoek indienen. 
De lidstaten kunnen besluiten producenten 
toe te staan een dergelijk verzoek tot 
omzetting van rechten in vergunningen in 
te dienen tot en met 31 december 2027.”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Motivering

Het amendement is een voorstel om de lidstaten meer flexibiliteit te geven bij het beheer van 
de aanplantrechten voor wijngaarden die vóór 31 december 2015 zijn verleend en nog geldig 
zijn. Deze mogelijkheid vormt een belangrijke tijdelijke maatregel die wijnproducenten die 
hun wijnbouwpotentieel willen uitbreiden en stroomlijnen meer tijd geeft om hun 
aanplantrechten te gebruiken.

Amendement 444
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 68 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(2 ter) In artikel 68 wordt lid 2 vervangen 
door:

2. Ingevolge lid 1 verleende vergunningen “2. Ingevolge lid 1 verleende vergunningen 
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hebben dezelfde geldigheidsduur als de in 
lid 1 vermelde aanplantrechten. Niet-
gebruikte vergunningen lopen uiterlijk af 
op 31 december 2018, of, indien een 
lidstaat het in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde besluit heeft genomen, uiterlijk 
op 31 december 2023.

hebben dezelfde geldigheidsduur als de in 
lid 1 vermelde aanplantrechten. Niet-
gebruikte vergunningen lopen uiterlijk af 
op 31 december 2018, of, indien een 
lidstaat het in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde besluit heeft genomen, uiterlijk 
op 31 december 2027.”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Motivering

Deze mogelijkheid vormt een belangrijke maatregel die wijnproducenten die hun 
wijnbouwpotentieel willen uitbreiden en stroomlijnen meer tijd geeft om hun aanplantrechten 
te gebruiken.

Amendement 445
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 68 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(2 ter) In artikel 68 wordt lid 2 vervangen 
door:

2. Ingevolge lid 1 verleende vergunningen 
hebben dezelfde geldigheidsduur als de in 
lid 1 vermelde aanplantrechten. Niet-
gebruikte vergunningen lopen uiterlijk af 
op 31 december 2018, of, indien een 
lidstaat het in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde besluit heeft genomen, uiterlijk 
op 31 december 2023.

“2. Ingevolge lid 1 verleende vergunningen 
hebben dezelfde geldigheidsduur als de in 
lid 1 vermelde aanplantrechten. Niet-
gebruikte vergunningen lopen uiterlijk af 
op 31 december 2018, of, indien een 
lidstaat het in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde besluit heeft genomen, uiterlijk 
op 31 december 2030.”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Motivering

Voorstel tot verlenging van de mogelijkheid om aanplantrechten om te zetten in 
vergunningen, om het huidige wijnbouwpotentieel in stand te houden en de volledige 
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benutting ervan mogelijk te maken.

Amendement 446
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 68 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(2 ter) In artikel 68 wordt lid 2 vervangen 
door:

2. Ingevolge lid 1 verleende vergunningen 
hebben dezelfde geldigheidsduur als de in 
lid 1 vermelde aanplantrechten. Niet-
gebruikte vergunningen lopen uiterlijk af 
op 31 december 2018, of, indien een 
lidstaat het in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde besluit heeft genomen, uiterlijk 
op 31 december 2023.

“2. Ingevolge lid 1 verleende vergunningen 
hebben dezelfde geldigheidsduur als de in 
lid 1 vermelde aanplantrechten. Niet-
gebruikte vergunningen lopen uiterlijk af 
op 31 december 2018, of, indien een 
lidstaat het in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde besluit heeft genomen, uiterlijk 
op 31 december 2030.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Motivering

De mogelijkheid om aanplantrechten om te zetten in vergunningen moet worden verlengd, 
teneinde het huidige potentieel van de wijnbouw te waarborgen opdat het volledig kan 
worden benut.

Amendement 447
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 68 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(2 ter) In artikel 68 wordt lid 2 vervangen 
door:
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2. Ingevolge lid 1 verleende vergunningen 
hebben dezelfde geldigheidsduur als de in 
lid 1 vermelde aanplantrechten. Niet-
gebruikte vergunningen lopen uiterlijk af 
op 31 december 2018, of, indien een 
lidstaat het in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde besluit heeft genomen, uiterlijk 
op 31 december 2023.

“2. Ingevolge lid 1 verleende vergunningen 
hebben dezelfde geldigheidsduur als de in 
lid 1 vermelde aanplantrechten. Niet-
gebruikte vergunningen lopen uiterlijk af 
op 31 december 2018, of, indien een 
lidstaat het in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde besluit heeft genomen, uiterlijk 
op 31 december 2030.”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Motivering

Het amendement is een voorstel om de lidstaten meer flexibiliteit te geven bij het beheer van 
de aanplantrechten voor wijngaarden die vóór 31 december 2015 zijn verleend en nog geldig 
zijn. Deze mogelijkheid vormt een belangrijke tijdelijke maatregel die wijnproducenten die 
hun wijnbouwpotentieel willen uitbreiden en stroomlijnen meer tijd geeft om hun 
aanplantrechten te gebruiken.

Amendement 448
Paolo De Castro, Pina Picierno

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 154 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) In artikel 154 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
“2 bis. De lidstaten kunnen een groep van 
producenten zoals bedoeld in de 
artikelen 3 en 45 van Verordening (EU) 
nr. 1151/2012 als producentenorganisatie 
erkennen. In deze gevallen is de 
“economische regio” het geografisch 
gebied dat in de productspecificatie is 
vastgelegd.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)
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Motivering

Het amendement heeft tot doel groepen producenten van GA de mogelijkheid te bieden om 
door de lidstaten als producentenorganisatie te worden erkend als ze aan alle in artikel 152 
van Verordening (EU) nr. 1308/2013 vermelde voorwaarden voldoen, gezien de gelijke 
doelstellingen die zij nastreven.

Amendement 449
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Robert 
Hajšel

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 167 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) In titel II, hoofdstuk III, 
afdeling 4, wordt het volgende artikel 
ingevoegd:
“Artikel 167 bis
Afzetvoorschriften ter verbetering en 
stabilisering van de werking van de 
gemeenschappelijke markt in de sector 
olijfolie
1. Teneinde de werking van de 
gemeenschappelijke markt in de sector 
olijfolie te verbeteren en te stabiliseren, 
kunnen de producerende lidstaten 
afzetvoorschriften vaststellen om het 
aanbod te reguleren. Die voorschriften 
moeten in verhouding staan tot het 
nagestreefde doel en mogen geen 
voorschriften betreffen:
a) die betrekking hebben op transacties 
die volgen op het tijdstip waarop het 
betrokken product voor het eerst is 
afgezet;
b) die prijsstellingen mogelijk maken, 
zelfs als het richtsnoeren of 
aanbevelingen betreft;
c) die een buitensporig groot gedeelte van 
de normaliter beschikbare oogst 
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blokkeren.
2. De in lid 1 bedoelde voorschriften 
worden integraal ter kennis van de 
marktdeelnemers gebracht door middel 
van hun bekendmaking in een officiële 
publicatie van de betrokken lidstaat.
3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de uit hoofde van dit artikel 
genomen besluiten.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Motivering

Invoeging van een nieuw artikel met het doel om voor de sector olijfolie een mechanisme toe 
te passen dat vergelijkbaar is met datgene van artikel 167 van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013 voor de wijnsector, zodat in de specifieke behoeften van de sector kan worden 
voorzien door uitbreiding van zijn mogelijkheden voor zelfregulering.

Amendement 450
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 211 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aan artikel 211 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
“2 bis. In afwijking van lid 1 en teneinde 
de effecten van inkomstenverschillen te 
beperken, door de landbouwers aan te 
moedigen tijdens goede jaren te sparen 
om slechte jaren te kunnen compenseren, 
zijn de artikelen 107, 108 en 109 VWEU 
niet van toepassing op nationale 
begrotingsmaatregelen waarmee de 
lidstaten besluiten om van de algemene 
belastingregels af te wijken door de voor 
landbouwers geldende heffingsgrondslag 
voor de inkomstenbelasting te berekenen 
op basis van een meerjarige periode, 
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onder meer door de carry-forward van 
een deel van de belastinggrondslag, 
waaronder belastinglatentie voor een deel 
van de belastinggrondslag, of door 
ontheffing toe te staan voor bedragen die 
op een specifieke landbouwspaarrekening 
worden geplaatst.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Motivering

Om landbouwers te helpen inkomstenverschillen op te vangen, mogen de lidstaten hun 
nationale belastingmaatregelen aanpassen door een heffingsgrondslag op basis van een 
meerjarige periode of tijdelijke uitsluiting van bedragen die op specifieke spaarrekeningen 
worden geplaatst toe te staan. Dergelijke maatregelen moeten zijn vrijgesteld van 
voorschriften inzake staatssteun.

Amendement 451
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VIII – deel I – punt D – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Aan bijlage VIII, deel I, punt D, 
wordt het volgende punt toegevoegd:
“7 bis. In afwijking van de punten 1 en 3 
mogen de lidstaten in welbepaalde en 
naar behoren gemotiveerde gevallen en 
wanneer sprake is van gelijke productie- 
en milieukenmerken, de in de punten B 
en C genoemde behandelingen toestaan in 
een wijnbouwzone die grenst aan de zone 
waar de gebruikte verse druiven zijn 
geoogst.”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)
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Amendement 452
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VIII – deel I – punt D – punt 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Aan bijlage VIII, deel I, punt D, 
wordt het volgende punt toegevoegd:
“7 ter. In wijnbouwgebieden met 
belangen in het grensgebied van twee 
wijnbouwzones en wanneer sprake is van 
gelijke productie- en milieukenmerken, 
mogen de lidstaten, in afwijking van de 
punten 1 en 3, de in de punten B en C 
genoemde behandelingen toestaan in een 
wijnbouwzone die grenst aan de zone 
waar de gebruikte verse druiven zijn 
geoogst.”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=NL)

Amendement 453
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 22 bis – Brancheovereenkomsten
1. Indien een krachtens artikel 157 van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 erkende 
brancheorganisatie die in een 
ultraperifeer gebied werkzaam is, wordt 
beschouwd als vertegenwoordiger voor de 
productie, de verhandeling of de 
verwerking van een of meer 
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gespecificeerde producten, kan de 
betrokken lidstaat, in afwijking van de 
artikelen 164 en 165 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013, op verzoek van die 
organisatie overeenkomsten, besluiten of 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen van die organisatie voor een 
verlengbare termijn van een jaar verplicht 
maken voor andere, al dan niet 
individuele marktdeelnemers die in het 
desbetreffende ultraperifere gebied actief 
zijn en geen lid zijn van die organisatie.
2. Indien de voorschriften van een 
erkende brancheorganisatie krachtens 
lid 1 worden uitgebreid en de activiteiten 
waarop die voorschriften van toepassing 
zijn, van algemeen economisch belang 
zijn voor marktdeelnemers wier 
activiteiten verband houden met 
producten die uitsluitend bestemd zijn 
voor de lokale markt van dezelfde 
ultraperifere regio, kan de lidstaat nadat 
hij alle relevante belanghebbenden heeft 
geraadpleegd, besluiten dat ook niet bij de 
organisatie aangesloten individuele 
marktdeelnemers of groeperingen van 
marktdeelnemers die op de desbetreffende 
markt actief zijn, de volle financiële 
bijdrage die de leden betalen of een 
gedeelte daarvan aan de organisatie 
moeten betalen, voor zover die financiële 
bijdragen bestemd zijn voor de kosten die 
rechtstreeks uit de desbetreffende 
activiteiten voortvloeien.
3. De betrokken lidstaat stelt de 
Commissie in kennis van elke 
overeenkomst waarvan het 
toepassingsgebied overeenkomstig dit 
artikel wordt uitgebreid.”.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Doel is de uitbreiding van voorschriften van brancheorganisaties aan te passen aan de 
situatie van de sectoren in de ultraperifere gebieden, waarvan de markten bijzonder gevoelig 
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zijn voor prijsschommelingen en invoer die de lokale productie kunnen ondermijnen. De 
brancheorganisaties sluiten overeenkomsten om gegevens te verzamelen en te verspreiden; 
het moet voor de lidstaat mogelijk zijn de in het kader van deze overeenkomsten ontvangen 
bijdragen uit te breiden tot alle landbouwproducten die in de lokale handel worden gebracht, 
ongeacht hun herkomst.

Amendement 454
Álvaro Amaro
namens de PPE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Franse overzeese 
departementen: 267 580 000 EUR,

– voor de Franse overzeese 
departementen: 278 410 000 EUR,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Amendement 455
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Franse overzeese 
departementen: 267 580 000 EUR,

– voor de Franse overzeese 
departementen: 278 410 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement worden de huidige financiële voorzieningen van deze verordening 
gehandhaafd.
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Amendement 456
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Franse overzeese 
departementen: 267 580 000 EUR,

— voor de Franse overzeese 
departementen: 278 410 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld het huidige steunniveau te behouden. Ter herinnering: 
tijdens de vorige zittingsperiode heeft de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
voor dit behoud gestemd. Bovendien heeft commissaris Hogan eveneens beloofd dit 
steunniveau te behouden.

Amendement 457
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Franse overzeese 
departementen: 267 580 000 EUR,

– voor de Franse overzeese 
departementen: 278 410 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Het Posei-programma is van groot belang voor de aanpak van de bijzondere uitdagingen die 
de specifieke geografische ligging van de ultraperifere gebieden zoals beschreven in 
artikel 349 VWEU met zich meebrengen. De financiële middelen moeten ten minste worden 
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gehandhaafd op de thans in Verordening (EU) nr. 228/2013 vermelde bedragen. Via dit 
amendement wordt het huidige financieringsniveau in stand gehouden.

Amendement 458
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Franse overzeese 
departementen: 267 580 000 EUR,

— voor de Franse overzeese 
departementen: 278 410 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de in het kader van Posei aan de Franse overzeese 
departementen toegekende bedragen opnieuw in overeenstemming te brengen met de resolutie 
van het Europees Parlement van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader voor 
2021-2027 – Standpunt van het Parlement met het oog op een overeenkomst en de 
verbintenissen die commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op 27 oktober 2017 in Cayenne 
is aangegaan.

Amendement 459
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Franse overzeese 
departementen: 267 580 000 EUR,

– voor de Franse overzeese 
departementen: X EUR*,

________

* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
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voor de jaren 2021-2027.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Amendement 460
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Azoren en Madeira: 
102 080 000 EUR,

– voor de Azoren en Madeira: 
106 210 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement worden de huidige financiële voorzieningen van deze verordening 
gehandhaafd.

Amendement 461
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Azoren en Madeira: 
102 080 000 EUR,

– voor de Azoren en Madeira: 
106 210 000 EUR,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)
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Amendement 462
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Azoren en Madeira: 
102 080 000 EUR,

– voor de Azoren en Madeira: 
106 210 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Het Posei-programma is van groot belang voor de aanpak van de bijzondere uitdagingen die 
de specifieke geografische ligging van de ultraperifere gebieden zoals beschreven in 
artikel 349 VWEU met zich meebrengen. De financiële middelen moeten ten minste worden 
gehandhaafd op de thans in Verordening (EU) nr. 228/2013 vermelde bedragen. Via dit 
amendement wordt het huidige financieringsniveau in stand gehouden.

Amendement 463
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Azoren en Madeira: 
102 080 000 EUR,

— voor de Azoren en Madeira: 
106 210 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld het huidige steunniveau te behouden. Ter herinnering: 
tijdens de vorige zittingsperiode heeft de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
voor dit behoud gestemd. Bovendien heeft Commissaris Hogan eveneens beloofd dit 
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steunniveau te behouden.

Amendement 464
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Azoren en Madeira: 
102 080 000 EUR,

— voor de Azoren en Madeira: 
106 210 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de in het kader van Posei aan de Azoren en Madeira 
toegekende bedragen opnieuw in overeenstemming te brengen met de resolutie van het 
Europees Parlement van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 – Standpunt van het Parlement met het oog op een overeenkomst en de verbintenissen 
die commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op 27 oktober 2017 in Cayenne is aangegaan.

Amendement 465
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Azoren en Madeira: 
102 080 000 EUR,

– voor de Azoren en Madeira: 
X EUR*,

___________

* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Amendement 466
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Canarische Eilanden: 
257 970 000 EUR.

— voor de Canarische Eilanden: 
268 420 000 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld het huidige steunniveau te behouden. Ter herinnering: 
tijdens de vorige zittingsperiode heeft de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
voor dit behoud gestemd. Bovendien heeft commissaris Hogan eveneens beloofd dit 
steunniveau te behouden.

Amendement 467
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Canarische Eilanden: 
257 970 000 EUR.

– voor de Canarische Eilanden: 
268 420 000 EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)
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Amendement 468
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Canarische Eilanden: 
257 970 000 EUR.

– voor de Canarische Eilanden: 
268 420 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Het Posei-programma is van groot belang voor de aanpak van de bijzondere uitdagingen die 
de specifieke geografische ligging van de ultraperifere gebieden zoals beschreven in 
artikel 349 VWEU met zich meebrengen. De financiële middelen moeten ten minste worden 
gehandhaafd op de thans in Verordening (EU) nr. 228/2013 vermelde bedragen. Via dit 
amendement wordt het huidige financieringsniveau in stand gehouden.

Amendement 469
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Canarische Eilanden: 
257 970 000 EUR.

– voor de Canarische Eilanden: 
268 420 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement worden de huidige financiële voorzieningen van deze verordening 
gehandhaafd.
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Amendement 470
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Canarische Eilanden: 
257 970 000 EUR.

— voor de Canarische Eilanden: 
268 420 000 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de in het kader van Posei aan de Canarische Eilanden 
toegekende bedragen opnieuw in overeenstemming te brengen met de resolutie van het 
Europees Parlement van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 – Standpunt van het Parlement met het oog op een overeenkomst en de verbintenissen 
die commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op 27 oktober 2017 in Cayenne is aangegaan.

Amendement 471
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Canarische Eilanden: 
257 970 000 EUR.

– voor de Canarische Eilanden: 
X EUR*.

__________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en



AM\1199800NL.docx 105/127 PE648.384v01-00

NL

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Amendement 472
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Franse overzeese 
departementen: 25 900 000 EUR,

– voor de Franse overzeese 
departementen: 35 000 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement worden de huidige financiële maxima voor de specifieke 
voorzieningsregeling van de Franse ultraperifere gebieden verhoogd. Deze wijziging heeft 
geen gevolgen voor de totale begroting van het programma.

Amendement 473
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Franse overzeese 
departementen: 25 900 000 EUR,

— voor de Franse overzeese 
departementen: 35 000 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de bedragen in het kader van Posei opnieuw in 
overeenstemming te brengen met de resolutie van het Europees Parlement van 14 november 
2018 over het MFK 2021-2027 – en de verbintenissen die commissievoorzitter Jean-Claude 
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Juncker op 27 oktober 2017 in Cayenne is aangegaan. Voorts wordt voorgesteld het 
maximum voor de specifieke voorzieningsregeling alleen te verhogen voor de Franse 
overzeese departementen. Deze verhoging is bedoeld om tegemoet te komen aan de verwachte 
toename van de behoeften van de diervoederketens en leidt niet tot een verhoging van de 
totale Posei-begroting.

Amendement 474
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Franse overzeese 
departementen: 25 900 000 EUR,

— voor de Franse overzeese 
departementen: 35 000 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld het maximumbedrag dat in het kader van de specifieke 
voorzieningsregeling kan worden gebruikt, te verhogen om tegemoet te komen aan de 
groeiprognoses voor de lokale dierlijke productie, zonder dat de totale Posei-begroting wordt 
verhoogd of de financiering van de ultraperifere gebieden van Spanje en Portugal wordt 
verlaagd. In de afgelopen jaren is de dierlijke productie in de Franse overzeese 
departementen gestegen, waardoor ook iets meer diervoeder moet worden ingevoerd. Het 
maximum van de specifieke voorzieningsregeling wordt verhoogd om de kosten van de invoer 
van dat diervoeder te verlagen.

Amendement 475
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Franse overzeese – voor de Franse overzeese 
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departementen: 25 900 000 EUR, departementen: 26 900 000 EUR,
Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Amendement 476
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Franse overzeese 
departementen: 25 900 000 EUR,

– voor de Franse overzeese 
departementen: 35 000 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement wordt het maximum voor de specifieke voorzieningsregeling voor de 
Franse overzeese departementen verhoogd. Dit leidt niet tot een verhoging van de totale 
begroting van Posei.

Amendement 477
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Franse overzeese 
departementen: 25 900 000 EUR,

– voor de Franse overzeese 
departementen: X EUR*,

____________

* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
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basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Amendement 478
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Azoren en Madeira: 
20 400 000 EUR,

– voor de Azoren en Madeira: 
21 200 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement wordt het maximum voor specifieke voorzieningsregelingen van deze 
verordening gehandhaafd.

Amendement 479
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Azoren en Madeira: 
20 400 000 EUR,

— voor de Azoren en Madeira: 
21 200 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)
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Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld het huidige steunniveau te behouden. Ter herinnering: 
tijdens de vorige zittingsperiode heeft de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
voor dit behoud gestemd. Bovendien heeft commissaris Hogan eveneens beloofd dit 
steunniveau te behouden.

Amendement 480
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Azoren en Madeira: 
20 400 000 EUR,

— voor de Azoren en Madeira: 
21 200 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de in het kader van Posei aan de Azoren en Madeira 
toegekende bedragen opnieuw in overeenstemming te brengen met de resolutie van het 
Europees Parlement van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 – Standpunt van het Parlement met het oog op een overeenkomst en de verbintenissen 
die commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op 27 oktober 2017 in Cayenne is aangegaan.

Amendement 481
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Azoren en Madeira: 
20 400 000 EUR,

– voor de Azoren en Madeira: 
21 200 000 EUR,

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement worden de huidige financiële maxima voor de specifieke 
voorzieningsregelingen gehandhaafd.

Amendement 482
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Azoren en Madeira: 
20 400 000 EUR,

– voor de Azoren en Madeira: 
21 200 000 EUR,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Amendement 483
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Azoren en Madeira: 
20 400 000 EUR,

– voor de Azoren en Madeira: 
X EUR*,

___________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Amendement 484
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Canarische Eilanden: 
69 900 000 EUR.

– voor de Canarische Eilanden: 
72 700 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement worden de huidige financiële maxima voor de specifieke 
voorzieningsregelingen gehandhaafd.

Amendement 485
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Canarische Eilanden: 
69 900 000 EUR.

— voor de Canarische Eilanden: 
72 700 000 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld het huidige steunniveau te behouden. Ter herinnering: 
tijdens de vorige zittingsperiode heeft de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
voor dit behoud gestemd. Bovendien heeft commissaris Hogan eveneens beloofd dit 
steunniveau te behouden.
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Amendement 486
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Canarische Eilanden: 
69 900 000 EUR.

— voor de Canarische Eilanden: 
72 700 000 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de in het kader van Posei aan de Canarische Eilanden 
toegekende bedragen opnieuw in overeenstemming te brengen met de resolutie van het 
Europees Parlement van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 – Standpunt van het Parlement met het oog op een overeenkomst en de verbintenissen 
die commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op 27 oktober 2017 in Cayenne is aangegaan.

Amendement 487
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Canarische Eilanden: 
69 900 000 EUR.

– voor de Canarische Eilanden: 
72 700 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Motivering

Met dit amendement wordt het maximum voor de specifieke voorzieningsregelingen van deze 
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verordening gehandhaafd.

Amendement 488
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Canarische Eilanden: 
69 900 000 EUR.

– voor de Canarische Eilanden: 
72 700 000 EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Amendement 489
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Canarische Eilanden: 
69 900 000 EUR.

– voor de Canarische Eilanden: 
X EUR*.

__________
* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=NL)

Amendement 490
Isabel Carvalhais
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van 23 000 000 EUR.

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van 23 930 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=NL)

Motivering

Met dit amendement worden de huidige financiële middelen zoals voorzien in Verordening 
(EU) nr. 229/2013 gehandhaafd.

Amendement 491
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van 23 000 000 EUR.

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van 23 930 000 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=NL)

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de bedragen voor de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
opnieuw in overeenstemming te brengen met de resolutie van het Europees Parlement van 14 
november 2018 over het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 – Standpunt van het 
Parlement met het oog op een overeenkomst.
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Amendement 492
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van 23 000 000 EUR.

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van 23 930 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=NL)

Motivering

Met dit amendement wordt het huidige maximumbedrag van deze verordening gehandhaafd.

Amendement 493
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van 23 000 000 EUR.

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van 23 930 000 EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=nl)

Amendement 494
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van 23 000 000 EUR.

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van X EUR*.

___________

* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=NL)

Amendement 495
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling wordt ten 
hoogste 6 830 000 EUR toegewezen.

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling wordt ten 
hoogste 7 110 000 EUR toegewezen.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=NL)

Motivering

Met dit amendement worden de huidige financiële voorzieningen van deze verordening 
gehandhaafd.

Amendement 496
Isabel Carvalhais
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling wordt ten 
hoogste 6 830 000 EUR toegewezen.

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling wordt ten 
hoogste 7 110 000 EUR toegewezen.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=NL)

Motivering

Met dit amendement worden de huidige financiële maxima voor de specifieke 
voorzieningsregelingen gehandhaafd.

Amendement 497
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling kan ten 
hoogste 6 830 000 EUR worden 
toegewezen.

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling kan ten 
hoogste 7 110 000 EUR worden 
toegewezen.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=nl)

Amendement 498
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
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Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling wordt ten 
hoogste 6 830 000 EUR toegewezen.

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling wordt ten 
hoogste 7 110 000 EUR toegewezen.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=NL)

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de bedragen voor de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
opnieuw in overeenstemming te brengen met de resolutie van het Europees Parlement van 14 
november 2018 over het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 – Standpunt van het 
Parlement met het oog op een overeenkomst.

Amendement 499
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling wordt ten 
hoogste 6 830 000 EUR toegewezen.

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling wordt ten 
hoogste X EUR* toegewezen.

________

* Het bedrag zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=NL)

Amendement 500
Bronis Ropė
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1305/2013
Bijlage I – tabel – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

(lopende prijzen in EUR)

2021

België 67 178 046

Bulgarije 281 711 396

Tsjechië 258 773 203

Denemarken 75 812 623

Duitsland 989 924 996

Estland 87 875 887

Ierland 264 670 951

Griekenland 509 591 606

Spanje 1 001 202 880

Frankrijk 1 209 259 199

Kroatië 281 341 503

Italië 1 270 310 371

Cyprus 15 987 284

Letland 117 307 269

Litouwen 195 182 517

Luxemburg 12 290 956

Hongarije 416 202 472

Malta 12 207 322

Nederland 73 151 195

Oostenrijk 480 467 031

Polen 1 317 890 530

Portugal 493 214 858

Roemenië 965 503 339

Slovenië 102 248 788

Slowakije 227 682 721

Finland 292 021 227
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Zweden 211 550 876

Totaal EU 11 230 561 046

Technische bijstand 28 146 770

Totaal 11 258 707 816

Amendement

(lopende prijzen in EUR)

Overgangsperiode (jaarlijks)*

België X

Bulgarije X

Tsjechië X

Denemarken X

Duitsland X

Estland X

Ierland X

Griekenland X

Spanje X

Frankrijk X

Kroatië X

Italië X

Cyprus X

Letland X

Litouwen X

Luxemburg X

Hongarije X

Malta X

Nederland X

Oostenrijk X

Polen X

Portugal X

Roemenië X

Slovenië X
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Slowakije X

Finland X

Zweden X

Totaal EU X

Technische bijstand X

Totaal X

__________

* De bedragen zal worden ingevoegd op 
basis van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027.

Or. en

Amendement 501
Bronis Ropė

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Bijlage II – tabel – kolom 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2021 Overgangsperiode (jaarlijks)*
485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
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299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
506 000 X

672 761 X

____________

* De bedragen zullen worden ingevoegd 
op basis van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2021-2027.

Or. en

Amendement 502
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Bijlage III – tabel – rij 1 – kolom 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2021 2021*

–––––––––––––––––
* De bedragen omvatten ook uitgaven 
voor concrete acties die in de vorige 
vijfjarige programmeringsperiode zijn 
begonnen en waarvoor de betalingen in 
de huidige vijfjarige 
programmeringsperiode worden verricht.
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

Het is belangrijk dat verbintenissen die vóór 16 oktober 2023 in het kader van 
wijnprogramma’s zijn aangegaan, ook na die datum kunnen worden betaald.

Amendement 503
Bronis Ropė

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Bijlage III – tabel – kolom 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2021 Overgangsperiode (jaarlijks)*

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
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703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X

672,8 X

______________
* De bedragen zullen worden ingevoegd 
op basis van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2021-2027.

Or. en

Amendement 504
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Bijlage IX bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bijlage wordt toegevoegd aan 
Verordening (EU) nr. 1307/2013:
“Bijlage IX bis
Lijst van klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken bedoeld in artikel 43, 
lid 4 bis
(1) Anaerobe vergisting
(2) Betere timing van bemesting
(3) Nitrificatieremmers
(4) Precisielandbouw
(5) Variabel doseren
(6) Meer peulvruchten op tijdelijk 



AM\1199800NL.docx 125/127 PE648.384v01-00

NL

grasland
(7) Maatregelen met betrekking tot rijst
(8) Braaklegging van histosols
(9) Stikstofarme voeders
(10) Diervoederadditieven die 
methaanemissies door darmgisting 
verminderen
(11) Verhoging van de melkproductie van 
melkkoeien door genetische verbeteringen
(12) Verhoging van de voederefficiëntie 
van herkauwers door genetische 
verbeteringen
(13) Diervoederadditieven die 
methaanemissies door darmgisting 
verminderen
(14) Vaccinatie tegen methaanbacteriën 
in de maag.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=NL)

Motivering

Met dit amendement wordt een open lijst van technologische (d.w.z. technische en 
beheersspecifieke) opties voor emissievermindering geïntroduceerd die door EU-landbouwers 
kunnen worden toegepast, op basis van het verslag van het JRC “An economic assessment of 
GHG mitigation policy options for EU agriculture” (Een economische beoordeling van 
beleidsopties voor vermindering van broeikasgasemissies voor de landbouw in de EU, 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_fin
al_report.pdf).

Amendement 505
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Bijlage III
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VI – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BEGROTINGSLIMIETEN VOOR 
STEUNPROGRAMMA’S BEDOELD IN 

BEGROTINGSLIMIETEN VOOR 
STEUNPROGRAMMA’S BEDOELD IN 
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ARTIKEL 44, LID 1 ARTIKEL 44, LID 1*

__________________
* De bedragen omvatten ook uitgaven 
voor concrete acties die in de vorige 
vijfjarige programmeringsperiode zijn 
begonnen en waarvoor de betalingen in 
de huidige vijfjarige 
programmeringsperiode worden verricht. 

Or. fr

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het amendement van artikel 7, lid 3, van deze 
verordening betreffende de nationale wijnprogramma’s.

Amendement 506
Bronis Ropė

Voorstel voor een verordening
Bijlage III
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VI – tabel – kolom 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 2021 Vanaf 2021

25 721 X*
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
– –

27 970 X
– –

13 155 X
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62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

– –
_______________________
* De bedragen zullen worden ingevoegd 
op basis van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2021-2027.

Or. en


