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6.3.2013 B7-0082/216 

Amendement  216 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 definitief/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 definitief– C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 92 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 91 is echter niet van toepassing op 

begunstigden die deelnemen aan de in 

titel V, van Verordening (EU) nr. xxx/xxx 

[RB] bedoelde regeling voor kleine 

landbouwers, noch op de begunstigden 

die op het gebied van artikel 29, lid 9, van 

Verordening (EU) nr. PO/xxx steun 

ontvangen. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Alle landbouwbedrijven moeten worden verplicht om aan de randvoorwaarden te voldoen; de 

uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen van de randvoorwaarden zijn gebaseerd op de 

EU-wetgeving en gelden voor iedereen, zonder uitzondering. De betaalorganen kunnen 

ervoor kiezen landbouwbedrijven een lager risiconiveau toe te kennen voor de relevante 

risicofactoren, wegens de kleinere oppervlakte ervan of de deelname ervan aan 

certificeringsregelingen. Voor kleine landbouwers gelden minder strenge regels voor 

vergroeningsmaatregelen als gevolg van areaalgebonden drempels.  
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6.3.2013 B7-0082/217 

Amendement  217 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 definitief/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 definitief– C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 65 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 65 bis 

 Intrekking en vermindering van de 

betaling voor landbouwpraktijken die 

gunstig zijn voor klimaat en milieu 

 Onverminderd artikel 65 kan de som van 

de intrekkingen en verlagingen die 

overeenkomstig dat artikel zijn toegepast 

wegens niet-naleving van de 

verplichtingen in titel III van hoofdstuk 2 

van Verordening … (Rechtstreekse 

betalingen), hoger liggen dan het bedrag 

van de in dat hoofdstuk bedoelde betaling. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/218 

Amendement  218 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Pavel Poc 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 definitief/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 definitief– C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – kolom 3 – subkolom 2 – segment 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Instandhouding van landschapselementen, 

inclusief, in voorkomend geval, heggen, 

vijvers, greppels, bomenrijen, 

bomengroepen of geïsoleerde bomen, 

akkerranden en terrassen en inclusief het 

verbod op het knippen van heggen en het 

snoeien van bomen in het 

vogelbroedperiode en mogelijke 

maatregelen om ziekten en een invasie 

van soorten te voorkomen. 

Instandhouding van landschapselementen, 

inclusief, in voorkomend geval, 

halfnatuurlijke habitats, heggen, vijvers, 

greppels, bomenrijen, bomengroepen of 

geïsoleerde bomen, akkerranden en 

terrassen en inclusief het verbod op het 

knippen van heggen en het snoeien van 

bomen in het vogelbroedperiode en 

passende actie om de verspreiding te 

voorkomen van invasieve soorten, 

bijvoorbeeld het melden van 

uitbraken/invasies, zodra deze 

geïdentificeerd zijn. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/219 

Amendement  219 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Charles Goerens, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz e.a. 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 definitief/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 definitief– C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 110 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 110 ter 

 Klachten van kleine producenten en 

getroffen groepen in ontwikkelingslanden 

die met ernstige problemen kampen of 

dreigen te worden geconfronteerd als 

rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van 

het GLB, moeten worden behandeld door 

de vaste rapporteur van het EP voor een 

samenhangend ontwikkelingsbeleid en 

moeten worden opgenomen in het 

jaarlijkse verslag van de Commissie. De 

klager wordt geassisteerd door een 

raadadviseur-auditeur van het DG 

Landbouw om een eerlijke behandeling 

van de zaak te waarborgen.  

Bewijsmateriaal mag door de getroffen 

groepen of andere betrokken partijen 

worden aangereikt. 

Or. en 

Motivering 

Oorspronkelijke AGRI-amendementen nrs. 673 en 677 (HZV).  

Er moeten duidelijke procedures komen om te waarborgen dat de actoren in de 

landbouwindustrie en de exportsector aandacht besteden aan de naleving van de 

mensenrechten en de verplichtingen met het oog op een samenhangend ontwikkelingsbeleid. 
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In DG Concurrentie en DG Handel zijn al raadadviseurs-auditeurs, ambtenaren van de 

Commissie die informatie krijgen over inbreuken op de voorschriften, actief. Daarom wordt 

voorgesteld ook in DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling een raadadviseur-auditeur aan 

te wijzen. 
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6.3.2013 B7-0082/220 

Amendement  220 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Brian Simpson, Esther de Lange, Helmut 

Scholz e.a. 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 definitief/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 definitief– C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 110 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 110 bis 

 Beoordeling van de effecten voor 

ontwikkelingslanden 

 1. Overeenkomstig artikel 208 van het 

VWEU wordt de impact van het GLB op 

de voedselproductiecapaciteit en de 

voedselzekerheid op lange termijn in de 

ontwikkelingslanden aan regelmatige en 

onafhankelijke beoordelingen 

onderworpen, met bijzonder aandacht 

voor de gevolgen voor kleine en 

plaatselijke producenten. De beoordeling 

berust onder meer op bewijsmateriaal van 

regeringen, boerenbonden, 

middenveldsorganisaties en andere 

belanghebbenden in de 

ontwikkelinglanden waar de Unie handel 

mee drijft. 

 2. De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen de reikwijdte en 

de procedures voor de effectbeoordeling 

vast, en houdt hierbij rekening met 

relevante internationale initiatieven, met 

name van de speciale rapporteur van de 

Verenigde Naties over het recht op 

voedsel, de FAO en de Commissie voor 



 

AM\929571NL.doc  PE503.603v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

voedselzekerheid. Deze 

uitvoeringshandelingen worden 

overeenkomstig de in artikel 112, lid 3, 

bedoelde onderzoeksprocedure 

vastgesteld. 

 3. De Commissie bezorgt het Parlement en 

de Raad jaarlijks een verslag met de 

resultaten van de beoordeling, het 

verkregen bewijsmateriaal en de 

beleidsmaatregelen die de EU als reactie 

hierop heeft genomen. 

Or. en 

Motivering 

Dit is amendement 4 van het advies van de DEVE-commissie, tevens oorspronkelijke AGRI-

amendementen nrs. 674 en 675 (HZV). 
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6.3.2013 B7-0082/221 

Amendement  221 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz e.a. 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 definitief/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 definitief– C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 110 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) een rendabele 

voedselproductiecapaciteit en 

voedselzekerheid op lange termijn in de 

ontwikkelingslanden; met name de impact 

van handel in verband met EU-

prijsondersteuning voor uitvoer uit de EU, 

en de eliminatie van obstakels als tarifaire 

en handelsbelemmeringen voor de uitvoer 

uit ontwikkelingslanden, in 

overeenstemming met de samenhang in 

het ontwikkelingsbeleid; 

Or. en 

Motivering 

Oorspronkelijk AGRI-amendement nr. 661 (HZV). Context:  punt op een lijst van elementen 

die moeten worden gecontroleerd (monitoring).   
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6.3.2013 B7-0082/222 

Amendement  222 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni, Helmut Scholz e.a. 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 definitief/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 definitief– C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 68 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (68 bis) Overeenkomstig het beginsel van 

een samenhangend ontwikkelingsbeleid 

moet de uitvoering van het GLB 

regelmatig worden onderworpen aan 

controles en evaluaties in het licht van de 

gevolgen van dit beleid voor de 

voedselproductiecapaciteit en de 

voedselzekerheid op lange termijn van de 

ontwikkelingslanden, met name van de 

minst ontwikkelde landen. 

Or. en 

Motivering 

Dit is amendement 2 van het advies van de DEVE-commissie. 

 

 

 


