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BEKNOPTE MOTIVERING

Het GLB heeft de laatste jaren belangrijke hervormingen ondergaan. Dit hervormingsproces 
was van fundamenteel belang om de toekomst van het grootste beleidsterrein van de EU vorm 
te geven, maar de grote uitdagingen die voor ons liggen zijn hierbij helaas niet voldoende aan 
bod gekomen. Het GLB heeft tot doel onze gemeenschap te verzekeren van essentiële 
collectieve goederen zoals voedselzekerheid en duurzame groei, en een concreet antwoord te 
bieden op de milieu- en klimaatcrisis. Om deze doelstellingen te behalen moet het GLB 
voldoende inkomensondersteuning bieden aan landbouwers en de werkgelegenheid in de 
landbouwsector adequaat ondersteunen, vooral in plattelandsgebieden.

Daarom is het van essentieel belang dat het GLB in het komende meerjarig financieel kader 
hetzelfde financieringsniveau behoudt. Gezien de brexit en andere mondiale problemen 
waarvoor beroep wordt gedaan op de EU-begroting, begrijpt de rapporteur voor advies dat ook 
nieuwe beleidsterreinen financiering vergen. Dit zou echter niet ten koste mogen gaan van het 
enige traditionele gemeenschappelijke EU-beleid, dat de komende decennia een antwoord moet 
bieden op nieuwe en complexe uitdagingen.

Met het nieuwe voorstel van de Commissie wordt een nieuw model geïntroduceerd, gebaseerd 
op negen doelstellingen. De nadruk wordt hierbij gelegd op beleidsdoelstellingen op het vlak 
van milieu en klimaatverandering. De rapporteur voor advies stelt voor twee van de negen 
doelstellingen aan te passen, om ze beter te laten aansluiten bij de huidige milieuwetgeving. In 
het voorstel wordt een nieuw paradigma geschetst, waarbij de lidstaten meer flexibiliteit wordt 
geboden bij het opstellen van hun strategische plannen en waarmee het beleid meer 
prestatiegericht wordt.

Hoewel de rapporteur ingenomen is met de nieuwe, verscherpte conditionaliteit en het 
potentieel ziet van de verplichte ecoregeling, waarmee landbouwers worden beloond die 
concreet bijdragen aan de verwezenlijking van de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU 
en de nationale streefcijfers, wordt er volgens de rapporteur als het gaat om het uitgeven van de 
middelen en het bepalen van het ambitieniveau in het nieuwe voorstel veel aan de lidstaten 
overgelaten. Dit zou ertoe kunnen leiden dat alle 27 lidstaten hun eigen landbouwbeleid volgen 
waardoor het gemeenschappelijke karakter van het GLB zoek zou raken. Daarom wil de 
rapporteur de gemeenschappelijke elementen van het voorstel versterken, door bepaalde 
elementen toe te voegen aan de basishandeling en minder over te laten aan het oordeel van de 
lidstaten. Natuurlijk is een zekere mate van flexibiliteit goed, en in overeenkomst met het 
subsidiariteitsbeginsel, maar we moeten wel voorkomen dat de lidstaten verschillende 
richtingen opgaan en dat landbouwers in de toekomst zeer verschillend worden behandeld, ook 
al doen ze hetzelfde werk.

Bovendien vereist het nieuwe prestatiegerichte GLB een krachtig kader waarmee de prestaties 
van het beleid op passende wijze kunnen worden beoordeeld en gemonitord, met betrekking tot 
de in elke lidstaat vastgestelde specifieke doelstellingen. We moeten hierbij zeer bedachtzaam 
te werk gaan, om mazen in de wetgeving te voorkomen en zo een sterke verantwoordingsplicht 
wat betreft de uitgaven en de resultaten te waarborgen. 

Verder wordt de lidstaten in het voorstel een zekere flexibiliteit geboden ten aanzien van de 
toewijzingen: maximaal 15 % van de rechtstreekse betalingen mag worden overgeheveld naar 
het Elfpo en omgekeerd, en bij klimaat- en milieu-interventies mag een hoger percentage van 
de rechtstreekse betalingen worden overgeheveld naar de tweede pijler (Elfpo). Het zou 
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efficiënter zijn om alleen overhevelingen van de eerste naar de tweede pijler toe te staan.

We moeten niet vergeten dat we in de toekomst niet alleen grotere hoeveelheden veilige en 
kwaliteitsvolle landbouwproducten moeten produceren, maar dat de productie van ons voedsel 
ook efficiënter en duurzamer moet, met behoud van het concurrentievermogen van onze 
landbouwers en dus met eerlijke financiële compensatie voor de milieudiensten die zij leveren 
aan de bevolking. Daarom is de rapporteur voor advies blij met de focus die wordt gelegd op 
jonge landbouwers. De rapporteur is ervan overtuigd dat jonge landbouwers centraal moeten 
staan in het GLB na 2020. Zonder krachtige stappen in deze richting, kan er geen toekomst zijn 
voor de Europese landbouw, om nog maar te zwijgen van de andere gevolgen.

Tot slot wil de rapporteur voor advies erop wijzen dat we gevraagd worden hierover te beslissen 
op het moment dat het einde van deze parlementaire zittingsperiode in zicht komt. Ondanks de 
beperkte tijd die ons nog rest, willen we natuurlijk het lopende wetgevingswerk en ook deze 
belangrijke handeling kunnen afronden, ook al is het nog niet duidelijk hoeveel middelen 
beschikbaar zullen zijn voor het GLB in het nieuwe meerjarig financieel kader, aangezien de 
onderhandelingen hierover nog gaande zijn. Om de details van dit beleid vast te stellen zonder 
te weten hoeveel middelen er precies beschikbaar zijn, ligt niet voor de hand. Daarom lijkt het 
de rapporteur passend om de inwerkingtreding van deze verordening uit te stellen tot 2023, 
zodat de overstap van het huidige GLB naar het nieuwe model van de toekomst soepel kan 
verlopen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking 
te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht en 



AD\1181813NL.docx 5/208 PE630.523v04-00

NL

aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

marktgericht moet zijn, moet aanzetten tot 
modernisering en duurzaamheid, inclusief 
economische, maatschappelijke, 
ecologische en klimatologische 
duurzaamheid van de landbouw-, 
bosbouw- en plattelandsgebieden, en de 
administratieve lasten voor de 
begunstigden die uit de wetgeving van de 
Unie voortvloeien, moet helpen 
verminderen. Het nieuwe beleid moet ook 
een vereenvoudiging vormen voor de 
begunstigden, die een eerlijk inkomen 
moeten ontvangen. Om deze 
doelstellingen van het GLB te realiseren, 
is het van het grootste belang om voor het 
meerjarig financieel kader voor 2021-
2027 hetzelfde niveau van financiering te 
handhaven als voor de periode 2014-2020.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het GLB blijft een centrale rol 
spelen in de ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden van de Europese 
Unie, en het zelfvoorzieningsniveau van 
de Unieburgers hangt er in hoge mate van 
af. Daarom moet ernaar worden gestreefd 
de geleidelijke afname van 
landbouwactiviteiten een halt toe te 
roepen door een sterk en goed toegerust 
GLB te handhaven teneinde ontvolking 
van de plattelandsgebieden tegen te gaan 
en te blijven voldoen aan de vraag van 
consumenten op het gebied van milieu, 
voedselveiligheid en dierenwelzijn. Gezien 
de uitdagingen waar landbouwers in de 
Unie voor staan als gevolg van nieuwe 
regelgevingsvereisten en een meer 
uitgesproken milieuambitie, in een 
context van prijsvolatiliteit en grotere 
openheid van de Uniegrenzen voor invoer 
uit derde landen, is het zinvol om het 
budget voor het GLB op ten minste 
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hetzelfde niveau te houden als in de 
periode 2014-2020. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd. In een 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers halen. Door een 
grotere subsidiariteit wordt het mogelijk 
om beter rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften. De steun 
wordt beter toegesneden om maximaal aan 
de doelstellingen van de Unie bij te dragen.

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten met 
name voor de eindbegunstigden 
aanzienlijk worden verminderd. In een 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers halen. Door een 
grotere subsidiariteit en het waarborgen 
dat het gemeenschappelijke aspect van het 
GLB niet wordt ondermijnd, moet het 
mogelijk worden gemaakt om beter 
rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften. De steun 
wordt beter toegesneden om maximaal aan 
de doelstellingen van de Unie bij te dragen.

Motivering

Vereenvoudiging is ten behoeve van de landbouwer vereist, terwijl een gemeenschappelijk 
beleid wordt behouden.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het hanteren van 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 
punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Daarom moeten de lidstaten 
de flexibiliteit krijgen om bepaalde 
definities te specificeren in hun strategisch 
GLB-plan. Om evenwel een 
gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd).

(3) Het hanteren van 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 
punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Daarom moeten de lidstaten 
een bepaalde mate van flexibiliteit krijgen 
om bepaalde definities te specificeren in 
hun strategisch GLB-plan. Om evenwel 
een gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd).

Motivering

De lidstaten zouden over een bepaalde mate van flexibiliteit moeten beschikken wat betreft de 
uitvoering van maatregelen, maar dit mag het gemeenschappelijke aspect van het beleid niet 
in het gedrang brengen. Het GLB moet op gemeenschappelijke EU-regels zijn gebaseerd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 

(5) Om de gemeenschappelijke Unie-
brede elementen te behouden en er zo voor 
te zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen en te zorgen voor gelijke 
behandeling van Europese landbouwers, 
evenwel zonder hen te beperken bij het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Unie, moet een kaderdefinitie voor het 
begrip "landbouwareaal" worden 
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voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

vastgesteld. De daarmee samenhangende 
kaderdefinities voor "landbouwgrond", 
"blijvende teelten" en "blijvend grasland" 
moeten in ruime zin worden geformuleerd 
om het de lidstaten mogelijk te maken 
nadere definities te omschrijven volgens 
hun lokale omstandigheden en traditionele 
praktijken. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten of soorten 
die een voederareaal voor bestuivers 
bieden, kunnen opnemen dan grassen of 
andere kruidachtige voedergewassen, 
ongeacht of die soorten voor de feitelijke 
productie worden gebruikt of niet.

Motivering

De bescherming van blijvend grasland in bepaalde gebieden is afhankelijk van traditionele 
praktijken; een groot deel blijvend grasland dat weinig productiemiddelen vereist vormt een 
essentieel voederareaal voor bestuivers.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Synergieën tussen het Elfpo en (6) Synergieën tussen het Elfpo en 
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Horizon Europa moeten het Elfpo ertoe 
aanzetten optimaal gebruik te maken van 
onderzoeks- en innovatieresultaten, met 
name die welke voortvloeien uit projecten 
die worden gefinancierd in het kader van 
Horizon Europa en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw", wat moet leiden tot de 
invoering van innovaties in de 
landbouwsector en de plattelandsgebieden.

Horizon Europa moeten het Elfpo ertoe 
aanzetten optimaal gebruik te maken van 
onderzoeks- en innovatieresultaten, met 
name die welke voortvloeien uit projecten 
die worden gefinancierd in het kader van 
Horizon Europa en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en ecologische 
duurzaamheid in de landbouw", wat moet 
leiden tot de invoering van innovaties in de 
landbouwsector en de plattelandsgebieden 
die een direct positief effect hebben.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven en die bijdragen aan 
de duurzaamheid van de agrarische 
sector, maar ook niet-agrarische 
activiteiten buiten hun landbouwbedrijf 
verrichten, van de steun worden 
uitgesloten, aangezien het vaak zo is dat 
hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 



PE630.523v04-00 10/208 AD\1181813NL.docx

NL

plattelandsgebieden versterken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om bij het nastreven van het doel 
van de generatievernieuwing te zorgen 
voor consistentie tussen de interventietypes 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, moet op het 
niveau van de Unie een kaderdefinitie voor 
"jonge landbouwer" worden vastgesteld die 
de essentiële elementen omvat.

(10) Om bij het nastreven van het doel 
van de generatievernieuwing te zorgen 
voor consistentie tussen de interventietypes 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, hetgeen van 
cruciaal belang is, moet op het niveau van 
de Unie een kaderdefinitie voor "jonge 
landbouwer" worden vastgesteld die de 
essentiële algemene elementen omvat en 
niet beperkend mag zijn, zodat 
nieuwkomers in de landbouwsector hier 
ook onder vallen en de definitie een 
afspiegeling vormt van de praktische 
realiteit in de lidstaten.

Motivering

Eerdere steunregelingen aangaande dit onderwerp waren te beperkend en resulteerden in het 
uitsluiten van jonge landbouwers van steun.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het is van essentieel belang 
voor de toekomst van Europa en van onze 
planeet dat de Unie zo snel mogelijk de 
landbouwsteun uitfaseert voor 
landbouwers die vanuit milieu- en 
klimaatoogpunt geen duurzame 
activiteiten uitvoeren.
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Motivering

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - 
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), terwijl het 
gemeenschappelijke aspect ervan wordt 
beschermd, en om ervoor te zorgen dat de 
Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen en internationale 
verplichtingen, is het passend een reeks 
algemene doelstellingen vast te stellen die 
een weerspiegeling zijn van de oriëntaties 
die in de mededeling "De toekomst van 
voeding en landbouw" zijn gegeven. 
Daarnaast moet op het niveau van de Unie 
een reeks specifieke doelstellingen worden 
omschreven, die de lidstaten moeten 
omzetten in hun strategische GLB-plannen. 
Om naar een evenwicht tussen de 
verschillende dimensies van duurzame 
ontwikkeling te streven en tegelijkertijd de 
beginselen van billijkheid en gelijkheid te 
eerbiedigen, moeten de lidstaten worden 
verplicht maatregelen te treffen om alle 
specifieke doelstellingen tegelijkertijd te 
verwezenlijken. Aan de hand van deze 
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specifieke doelstellingen moeten de 
algemene GLB-doelstellingen worden 
vertaald naar concretere prioriteiten, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
betrokken wetgeving van de Unie, met 
name op het gebied van klimaat, 
dierenwelzijn, energie en milieu.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een meer agro-ecologisch, 
moderner en duurzamer GLB moet 
onderzoek en innovatie in de armen sluiten 
om van nut te zijn voor de talrijke functies 
die de landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en agro-
ecologische technieken en moet de 
toegang tot en het delen van onpartijdige, 
degelijke, relevante en nieuwe kennis 
worden verbeterd.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Bij de uitvoering van de 
strategische GLB-plannen moeten 
horizontale beginselen zoals vastgelegd in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie ("VEU") en in artikel 10 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie ("VWEU"), met 
inbegrip van de in artikel 5 VEU 
vastgelegde beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid, in acht worden 
genomen. De lidstaten en de Commissie 
moeten ernaar streven ongelijkheden 
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tussen mannen en vrouwen op te heffen 
en de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen, het genderperspectief te 
integreren en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid te 
bestrijden. De fondsen mogen niet worden 
gebruikt om maatregelen te ondersteunen 
die bijdragen aan eender welke vorm van 
segregatie, discriminatie of uitsluiting. De 
doelstellingen van de fondsen moeten 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling, in 
overeenstemming met het Verdrag van 
Aarhus en in lijn met de inspanningen 
van de Unie ter bevordering van de in de 
artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu en bestrijding van 
de klimaatverandering, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Dit uitvoeringsmodel mag 
niet leiden tot 27 verschillende nationale 
landbouwbeleidsplannen, waardoor de 
gemeenschappelijke aard van het GLB in 
het gedrang zou komen en er verstoringen 
zouden ontstaan. De lidstaten moeten over 
een zekere mate van flexibiliteit 
beschikken binnen een sterk 
gemeenschappelijk regelgevend kader.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen, met grote nadruk op gerichte 
betalingen voor milieu, klimaat en 
dierenwelzijn alsook voor het bevorderen 
van het concurrentievermogen. Tegelijk 
moet, met het oog op een betere beloning 
van de landbouwers op de markt, worden 
geïnvesteerd in herstructurering van 
landbouwbedrijven, modernisering, 
innovatie, diversificatie en benutting van 
nieuwe technologieën. Er moet aandacht 
worden besteed aan maatschappelijke 
uitdagingen en thema's zoals 
klimaatverandering, zowel matiging ervan 
als aanpassing eraan, op een wijze die 
landbouwers ten goede komt.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om te zorgen voor een adequaat 
risicobeheer. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, het ontbreken 
van wederkerigheidsclausules in 
handelsovereenkomsten met derde 
landen, klimaatverandering en de daarmee 
gepaard gaande toename van de frequentie 
en de ernst van extreme 
weersverschijnselen, alsmede sanitaire en 
fytosanitaire crises leiden tot risico's van 
prijsvolatiliteit en een toenemende druk op 
de inkomens. Hoewel de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen strategie en om 
hun bedrijven veerkrachtiger te maken, 
moet een robuust kader worden opgezet 
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capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

om te zorgen voor een adequaat 
risicobeheer. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie is een zeer hoge prioriteit voor de 
toekomst van de land- en bosbouw van de 
Unie. Het GLB moet in zijn architectuur 
dan ook meer ambitie tonen ten aanzien 
van deze doelstellingen. Het GLB moet in 
zijn architectuur dan ook meer ambitie 
tonen ten aanzien van deze doelstellingen. 
Krachtens het uitvoeringsmodel moeten de 
acties om de aantasting van het milieu 
tegen te gaan en de klimaatverandering aan 
te pakken, resultaatgericht zijn. Daartoe 
moet artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien.

(16) Ondersteunen en verbeteren van 
de milieubescherming, biodiversiteit en 
genetische diversiteit in het 
landbouwsysteem, evenals klimaatactie en 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen van de Unie is een zeer hoge 
prioriteit voor de toekomst van de land- en 
bosbouw van de Unie. Het GLB moet in 
zijn architectuur dan ook meer ambitie 
tonen ten aanzien van deze doelstellingen. 
Het GLB moet in zijn architectuur dan ook 
meer ambitie tonen ten aanzien van deze 
doelstellingen. Krachtens het 
uitvoeringsmodel moeten de acties om de 
aantasting van het milieu tegen te gaan en 
de klimaatverandering aan te pakken, 
resultaatgericht zijn. Daartoe moet artikel 
11 VWEU als een resultaatsverplichting 
worden gezien.

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
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belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing, een betere 
integratie van vrouwen in de 
landbouweconomie en de ontwikkeling 
van "slimme dorpen" op het hele Europese 
platteland worden bevorderd. Zoals 
aangegeven in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" 
kunnen nieuwe waardeketens op het 
platteland, zoals hernieuwbare energie, de 
opkomende bio-economie, de circulaire 
economie en ecotoerisme een gunstig 
groei- en werkgelegenheidspotentieel 
bieden voor plattelandsgebieden met 
behoud van natuurlijke hulpbronnen. In 
deze context kunnen financiële 
instrumenten en het gebruik van de 
InvestEU-garantie een essentiële rol spelen 
bij het garanderen van toegang tot 
financiering en bij het ondersteunen van de 
groeicapaciteit van landbouwbedrijven en 
ondernemingen. De plattelandsgebieden 
kunnen arbeidskansen bieden voor 
onderdanen van derde landen met een 
legale verblijfsstatus, waardoor hun sociale 
en economische integratie wordt 
bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
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voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

voldoende, veilige, gezonde en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet duurzame 
producties met specifieke en waardevolle 
kenmerken blijven bevorderen en tegelijk 
de landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Overeenkomstig de 
verbintenis aan de 2030 Agenda en de 
Overeenkomst van Parijs, en 
overeenkomstig de conclusies van de 
internationale beoordeling van 
landbouwkennis, wetenschap en 
technologie voor ontwikkeling, alsook de 
aanbevelingen van de speciale VN-
rapporteur voor het recht op voedsel, 
moeten de Unie en haar lidstaten 
overgaan op een duurzaam Europees 
voedsel- en landbouwsysteem. Bij deze 
overgang moet de aandacht gericht zijn 
op de bevordering van gediversifieerde, 
duurzame en veerkrachtige 
landbouwpraktijken die bijdragen tot de 
bescherming en bevordering van 
natuurlijke hulpbronnen, de versterking 
van de ecosystemen en de aanpassing aan 
en matiging van de klimaatverandering, 
door de dierlijke productie af te stemmen 
op de ecologische draagkracht, de 
afhankelijkheid van niet-duurzame 
productiemiddelen, waaronder fossiele 
brandstoffen, tot een minimum te 
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beperken en de biodiversiteit en 
bodemkwaliteit geleidelijk te verbeteren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) In het "één gezondheid"-
actieplan tegen antimicrobiële resistentie 
wordt vaccinatie als een kosteneffectieve 
volksgezondheidsmaatregel ter bestrijding 
van AMR beschouwd, maar de relatief 
hogere kosten van diagnose, 
antimicrobiële alternatieven en vaccinatie 
vergeleken met traditionele antibiotica 
vormen een belemmering voor het 
verhogen van de vaccinatiegraad van 
dieren.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quater) Om tegemoet te komen aan 
de milieudoelstellingen van het GLB en 
de maatschappelijke vereisten wat betreft 
grotere voedselveiligheid, moet het 
gebruik van meststoffen met zeer lage 
gehalten aan zware metalen worden 
bevorderd.

Motivering

De onlangs goedgekeurde EU-meststoffenverordening tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1069/2009 en Verordening (EG) nr. 1107/2009 dient meerdere bepalingen te bevatten 
over etikettering ten aanzien van zware metalen zoals cadmium en arseen, met name in 
fosfaten. Dankzij de etikettering zullen landbouwers volledig geïnformeerd zijn over de 
hoeveelheid verontreinigingen in de meststoffen die zij gebruiken. Zulke 
etiketteringsbepalingen zouden een duurzamere landbouw overeenkomstig de 
vergroeningsdoelstellingen van het GLB en hoge kwaliteitsnormen in de EU moeten 
bevorderen.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Zij heeft ook tot doel het 
GLB beter bij de verwachtingen van de 
maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere samenhang van dit 
beleid met de doelstellingen op het gebied 
van milieu, volksgezondheid, gezondheid 
van dieren en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Begunstigden moeten ook 
passend worden vergoed om aan deze 
normen tegemoet te komen. Zij heeft ook 
tot doel het GLB beter bij de 
verwachtingen van de maatschappij te laten 
aansluiten door middel van een sterkere 
samenhang van dit beleid met de 
doelstellingen op het gebied van milieu, 
volksgezondheid, gezondheid van dieren 
en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
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in de hele Unie breed worden toegepast. 
Voor landbouwers die niet aan die 
voorschriften voldoen, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat evenredige, 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
worden opgelegd overeenkomstig de 
[horizontale verordening].

het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 
in de hele Unie breed worden toegepast. 
Voor landbouwers die niet aan die 
voorschriften voldoen, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat evenredige, 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
worden opgelegd overeenkomstig de 
[horizontale verordening].

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer en de vermindering van 
chemische productiemiddelen betreft. Het 
is een vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
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GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag en -
verwerking.

milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten en de vermindering van 
productiemiddelen worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Bij 
het gebruik van een beheersplan voor 
nutriënten moet rekening worden 
gehouden met de omvang van het 
landbouwbedrijf en de intensiteit van de 
landbouwactiviteit. Dat instrument moet, 
op basis van minimale functionaliteiten op 
het gebied van nutriëntenbeheer en het 
beheer van de vermindering van het 
gebruik van productiemiddelen en de 
noodzaak om de bodemkwaliteit te 
verbeteren, ondersteuning bieden voor de 
besluitvorming op het landbouwbedrijf. 
Een grote interoperabiliteit en modulariteit 
moeten ook de mogelijkheid bieden om 
andere elektronische landbouwbedrijfs- en 
e-governancetoepassingen toe te voegen. 
Om te zorgen voor een gelijk speelveld 
tussen de landbouwers in de hele Unie, kan 
de Commissie de lidstaten ondersteunen bij 
de ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag en -
verwerking.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Kunststofproducten voor 
landbouwdoeleinden maken een laag 
percentage uit van de totale hoeveelheid 
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gebruikte kunststof en gegenereerd 
kunststofafval, maar het gebruik ervan is 
geografisch geconcentreerd. Bovendien 
hebben categorieën landbouwproducten 
van kunststof een zeer homogene 
samenstelling, zodat de afvalstroom zeer 
waardevol wordt voor recyclingbedrijven. 
Het probleem van kunststofafval in de 
landbouw moet worden aangepakt in de 
strategische plannen van het GLB, en de 
Europese Commissie moet, indien 
passend, op middellange termijn, tegen 
2023, een nieuwe GLMC-norm voor de 
goede toestand van land op het gebied van 
landbouw en milieu met betrekking tot 
kunststofafval invoeren als een nieuw 
onderdeel van betere conditionaliteit. Uit 
hoofde van de nieuwe randvoorwaarde 
zouden landbouwers verplicht zijn om een 
erkend afvalverwerkingsbedrijf in te 
schakelen voor de inzameling en recycling 
van kunststof en om bewijs te bewaren 
waaruit blijkt dat het kunststofafval 
correct werd verwerkt.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De RBE's moeten door de lidstaten 
volledig worden uitgevoerd om op het 
niveau van het landbouwbedrijf 
operationeel te worden en een gelijke 
behandeling van de landbouwers te 
waarborgen. Met het oog op de samenhang 
van de voorschriften inzake conditionaliteit 
bij het verbeteren van de duurzaamheid 
van het beleid, moeten de RBE's de 
belangrijkste wetgeving van de Unie op het 
gebied van milieu, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn omvatten waarvan de 
implementatie op nationaal niveau concrete 
verplichtingen voor individuele 
landbouwers inhoudt, met inbegrip van de 

(23) De RBE's moeten door de lidstaten 
volledig worden uitgevoerd om op het 
niveau van het landbouwbedrijf 
operationeel te worden en een gelijke 
behandeling van de landbouwers te 
waarborgen. Met het oog op de samenhang 
van de voorschriften inzake conditionaliteit 
bij het verbeteren van de duurzaamheid 
van het beleid, moeten de RBE's de 
belangrijkste wetgeving van de Unie op het 
gebied van milieu, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn omvatten waarvan de 
implementatie op nationaal niveau concrete 
verplichtingen voor individuele 
landbouwers inhoudt, met inbegrip van de 
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verplichtingen op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad11 en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad12 of Richtlijn 91/676/EEG van 
de Raad13. Om gevolg te geven aan de 
gezamenlijke verklaring van het Europees 
Parlement en de Raad die gehecht is aan 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad14, worden 
de desbetreffende bepalingen van Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad15 en Richtlijn 2009/128/EG van 
het Europees Parlement en de Raad16 als 
RBE's opgenomen in het toepassingsgebied 
van de conditionaliteit en wordt de lijst van 
de GLMC-normen dienovereenkomstig 
aangepast.

verplichtingen op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad11 en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad12 of Richtlijn 91/676/EEG van 
de Raad13. Om gevolg te geven aan de 
gezamenlijke verklaring van het Europees 
Parlement en de Raad die gehecht is aan 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad14, worden 
de desbetreffende bepalingen van Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad15 en Richtlijn 2009/128/EG van 
het Europees Parlement en de Raad16, 
evenals die van Richtlijn [Richtlijn XXX 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de vermindering van de 
effecten van bepaalde kunststofproducten 
op het milieu] en Verordening (EU) 
2019/6 van het Europees Parlement en de 
Raad16 bis als RBE's opgenomen in het 
toepassingsgebied van de conditionaliteit 
en wordt de lijst van de GLMC-normen 
dienovereenkomstig aangepast.

__________________ __________________
11 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

11 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

12 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

12 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

13 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 
12 december 1991 inzake de bescherming 
van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 
van 31.12.1991, blz. 1).

13 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 
12 december 1991 inzake de bescherming 
van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 
van 31.12.1991, blz. 1).

14 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 

14 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 
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Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549). Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).
15 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

15 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

16 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van pesticiden 
(PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71).

16 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van pesticiden 
(PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71).
16 bis Verordening (EU) 2019/6 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 betreffende 
diergeneesmiddelen en tot intrekking van 
Richtlijn 2001/82/EG (PB L 4 van 
7.1.2019, blz. 43).

Motivering

Eigenaars van dieren of veehouders zijn verplicht het gebruik van geneesmiddelen bij te 
houden. In de verordening staat eveneens het volgende vermeld: "Antimicrobiële 
geneesmiddelen worden niet routinematig toegepast [...]". In het huidige mandaat van het EP 
over de richtlijn inzake strategische milieueffectrapportage in dit stadium (trialogen) wordt 
een verbod van oxo-biologisch afbreekbare producten voorgesteld, zoals de producten die 
momenteel nog steeds in de landbouw worden gebruikt (bijv. mulchfolie). Voor een goede 
bodemgezondheid is het van cruciaal belang dat dit ook wordt uitgevoerd en gecontroleerd 
(indien nodig als GLMC in plaats van als RBE).

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
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zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen, 
en de toegang tot deze diensten 
garanderen. Deze bedrijfsadviesdiensten 
voor de landbouw moeten landbouwers en 
andere begunstigden van de GLB-steun 
helpen om zich beter bewust te worden van 
het verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu, klimaat en dierenwelzijn, 
anderzijds. Tot dat laatste behoren zowel 
de in het strategisch GLB-plan opgenomen 
normen die van toepassing zijn op of 
noodzakelijk zijn voor landbouwers en 
andere begunstigden van het GLB, als die 
welke voortvloeien uit de wetgeving inzake 
water en duurzaam gebruik van pesticiden, 
uit de initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer, en ter bevordering van 
duurzaam nutriëntenbeheer en het 
verminderen van het gebruik van 
productiemiddelen. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Om de verlening van 
hoogwaardig advies aan alle landbouwers 
in de Unie te waarborgen, moet de 
Commissie wat de kwaliteit en territoriale 
dekking van het verleende advies betreft 
minimumnormen voor 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 



PE630.523v04-00 26/208 AD\1181813NL.docx

NL

vaststellen. De Commissie moet, vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
ten behoeve van kwaliteitscontrole, alle 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
accrediteren. In gevallen waarin de 
Commissie concludeert dat een 
bedrijfsadviesdienst voor de landbouw 
niet aan de minimumnormen voldoet, 
moet zij de betrokken lidstaat schriftelijk 
in kennis stellen en verzoeken 
corrigerende maatregelen te nemen.

Motivering

Landbouwers moeten nieuwe soorten vaardigheden en kennis verwerven om nieuwe en 
duurzamere landbouwpraktijken, die vaak complexer zijn dan de huidige praktijken, te 
implementeren. De verlening van hoogwaardige bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
wordt daarom steeds belangrijker. Momenteel lijkt het GLB echter niet te beschikken over een 
echt kwaliteitscontrolesysteem voor bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw, waarvan de 
capaciteit om landbouwers bij te staan tussen de lidstaten onderling enorm verschilt.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden verlaagd en moet de opbrengst 
daarvan worden gebruikt voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen en in de eerste 
plaats voor de aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid, of 
worden overgeheveld naar het Elfpo. Om 
negatieve effecten op de werkgelegenheid 
te voorkomen moet bij de toepassing van 
het mechanisme rekening worden 
gehouden met de factor arbeid.

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden beperkt en moet de opbrengst 
daarvan bij voorkeur worden gebruikt voor 
regelingen voor klimaat en milieu, worden 
overgeheveld naar het Elfpo of worden 
gebruikt voor ontkoppelde rechtstreekse 
betalingen voor de aanvullende 
herverdelende inkomenssteun voor 
duurzaamheid.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
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Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Kleine landbouwbedrijven blijven 
een hoeksteen van de landbouw van de 
Unie aangezien zij een cruciale rol spelen 
bij de ondersteuning van de 
werkgelegenheid op het platteland en 
bijdragen aan de territoriale ontwikkeling. 
Om een evenwichtiger verdeling van de 
steun te bevorderen en de administratieve 
lasten voor de begunstigden van kleine 
bedragen te verminderen, moet aan de 
lidstaten de keuze worden gelaten om 
kleine landbouwers de mogelijkheid te 
geven om in plaats van de andere 
rechtstreekse betalingen een forfaitaire 
betaling voor kleine landbouwers te 
ontvangen.

(28) Kleine landbouwbedrijven blijven 
een hoeksteen van de landbouw van de 
Unie aangezien zij een cruciale rol spelen 
bij de ondersteuning van de 
werkgelegenheid op het platteland, met 
name in achtergestelde en perifere 
gebieden, en bijdragen aan evenwichtige 
territoriale ontwikkeling. Om een 
evenwichtiger verdeling van de steun te 
bevorderen en de administratieve lasten 
voor de begunstigden van kleine bedragen 
te verminderen, moet aan de lidstaten de 
keuze worden gelaten om kleine 
landbouwers de mogelijkheid te geven om 
in plaats van de andere rechtstreekse 
betalingen een forfaitaire betaling voor 
kleine landbouwers te ontvangen.

Motivering

Met name kleine landbouwbedrijven in perifere en achtergestelde gebieden worden bedreigd.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) De biologische landbouw is 
in tal van Europese landen in 
ontwikkeling en heeft bewezen collectieve 
goederen te leveren, ecosysteemdiensten 
en natuurlijke hulpbronnen te 
beschermen, productiemiddelen te 
verminderen, met name jonge 
landbouwers en vrouwen aan te trekken, 
werkgelegenheid te scheppen, nieuwe 
bedrijfsmodellen uit te proberen, aan 
maatschappelijke behoeften te voldoen en 
plattelandsgebieden nieuw leven in te 
blazen. De groeiende vraag naar 
biologische producten is nog steeds groter 
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dan de toename van de productie. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen in hun 
strategische GLB-plannen doelstellingen 
op te nemen om het aandeel 
landbouwgrond onder biologisch beheer 
te vergroten om te kunnen voldoen aan de 
toenemende vraag naar biologische 
producten, en de volledige biologische 
toeleveringsketen te ontwikkelen. De 
lidstaten kunnen omschakeling naar en 
onderhoud van biologische grond middels 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
of via ecoregelingen, of middels een 
combinatie van beide, financieren en 
moeten ervoor zorgen dat de toegewezen 
begrotingen gelijke tred houden met de 
verwachte groei van de biologische 
productie.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het GLB moet ertoe leiden dat de 
lidstaten tot betere milieuresultaten komen 
door rekening te houden met de lokale 
behoeften en de feitelijke omstandigheden 
van de landbouwers. De lidstaten moeten 
bij de rechtstreekse betalingen in de 
strategische GLB-plannen ecoregelingen 
instellen die vrijwillig zijn voor de 
landbouwers en volledig moeten worden 
gecoördineerd met de andere betrokken 
interventies. Die regelingen moeten door 
de lidstaten worden omschreven als een 
betaling die wordt toegekend hetzij als 
stimulans en vergoeding voor het leveren 
van collectieve goederen door middel van 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
milieu en klimaat, hetzij als een 
compensatie voor de invoering van die 
praktijken. In beide gevallen moeten zij 
gericht zijn op de verbetering van de 
milieu- en klimaatprestaties van het GLB 
en daarom moeten zij zo worden opgezet 

(31) Het GLB moet ertoe leiden dat de 
lidstaten tot betere milieuresultaten komen 
door rekening te houden met de lokale 
behoeften en de feitelijke omstandigheden 
van de landbouwers. De lidstaten moeten 
bij de rechtstreekse betalingen in de 
strategische GLB-plannen, op basis van 
een door de Commissie vastgestelde lijst 
landbouwpraktijken die gunstig voor het 
klimaat en het milieu zijn, ecoregelingen 
instellen die vrijwillig zijn voor de 
landbouwers en volledig moeten worden 
gecoördineerd met de andere betrokken 
interventies. Die regelingen moeten door 
de lidstaten worden omschreven als een 
betaling die wordt toegekend hetzij als 
stimulans en vergoeding voor het leveren 
van collectieve goederen door middel van 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
milieu en klimaat, hetzij als een 
compensatie voor de invoering van die 
praktijken. In beide gevallen moeten zij 
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dat zij verder gaan dan de verplichte 
vereisten waarin het 
conditionaliteitssysteem reeds voorziet. De 
lidstaten kunnen besluiten ecoregelingen in 
te stellen voor landbouwpraktijken zoals 
een beter beheer van blijvend grasland en 
landschapselementen, en biologische 
landbouw. Tot deze regelingen kunnen ook 
"instapregelingen" behoren die een 
voorwaarde kunnen zijn voor het aangaan 
van meer ambitieuze verbintenissen in het 
kader van de plattelandsontwikkeling.

gericht zijn op de verbetering van de 
milieu- en klimaatprestaties van het GLB 
en daarom moeten zij zo worden opgezet 
dat zij verder gaan dan de verplichte 
vereisten waarin het 
conditionaliteitssysteem reeds voorziet. De 
lidstaten moeten een bepaald percentage 
van hun toewijzing voor rechtstreekse 
betalingen voor de ecoregelingen 
reserveren. De lidstaten kunnen besluiten 
ecoregelingen in te stellen voor 
landbouwpraktijken zoals een beter beheer 
van blijvend grasland en permanente 
landschapselementen, 
milieucertificeringsregelingen en 
biologische landbouw. Tot deze regelingen 
kunnen ook "instapregelingen" behoren die 
een voorwaarde kunnen zijn voor het 
aangaan van meer ambitieuze 
verbintenissen in het kader van de 
plattelandsontwikkeling.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid krijgen om een deel van hun 
financiële maximum voor rechtstreekse 
betalingen te gebruiken voor gekoppelde 
inkomenssteun om in bepaalde sectoren en 
producties die van bijzonder belang zijn 
om sociale, economische of ecologische 
redenen en bepaalde moeilijkheden 
ondervinden, het concurrentievermogen, de 
duurzaamheid en/of de kwaliteit te 
verbeteren. Voorts moet het de lidstaten 
ook worden toegestaan om een aanvullend 
deel van hun financiële maximum voor 
rechtstreekse betalingen te gebruiken voor 
de toekenning van gekoppelde 
inkomenssteun die specifiek bedoeld is om 
de productie van eiwithoudende gewassen 
te ondersteunen teneinde het tekort op dit 

(32) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid krijgen om een deel van hun 
financiële maximum voor rechtstreekse 
betalingen te gebruiken voor gekoppelde 
inkomenssteun om in bepaalde sectoren en 
producties die van bijzonder belang zijn 
om sociale, economische, ecologische of 
dierenwelzijngerelateerde redenen en 
bepaalde moeilijkheden ondervinden, het 
concurrentievermogen, de duurzaamheid 
en/of de kwaliteit te verbeteren. Voorts 
moet het de lidstaten ook worden 
toegestaan om een aanvullend deel van hun 
financiële maximum voor rechtstreekse 
betalingen te gebruiken voor de toekenning 
van gekoppelde inkomenssteun die 
specifiek bedoeld is om de productie van 
eiwithoudende gewassen te ondersteunen 
teneinde het tekort op dit gebied in de Unie 
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gebied in de Unie te verminderen. te verminderen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Voor de interventies voor 
plattelandsontwikkeling worden de 
beginselen op het niveau van de Unie 
vastgesteld, met name wat betreft de 
basisvereisten voor de toepassing van 
selectiecriteria door de lidstaten. De 
lidstaten moeten evenwel over een ruime 
beslissingsbevoegdheid beschikken om de 
specifieke voorwaarden te omschrijven 
naargelang van hun eigen behoeften. De 
interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling omvatten 
betalingen voor milieu-, klimaat- en andere 
beheersverbintenissen die de lidstaten op 
hun gehele grondgebied moeten 
ondersteunen volgens hun specifieke 
nationale, regionale of lokale behoeften. 
De lidstaten moeten betalingen toekennen 
aan landbouwers en andere 
grondbeheerders die op vrijwillige basis 
beheersverbintenissen aangaan die 
bijdragen aan de matiging van en de 
aanpassing aan klimaatverandering en aan 
de bescherming en verbetering van het 
milieu, met inbegrip van waterkwaliteit en 
-kwantiteit, luchtkwaliteit, bodem, 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten, 
inclusief vrijwillige verbintenissen in het 
kader van Natura 2000 en steun voor 
genetische diversiteit. Steun in het kader 
van de betalingen voor 
beheersverbintenissen kan ook worden 
verleend in de vorm van lokaal gestuurde 
geïntegreerde of coöperatieve 
benaderingen en resultaatgerichte 
interventies.

(37) Voor de interventies voor 
plattelandsontwikkeling worden de 
beginselen op het niveau van de Unie 
vastgesteld, met name wat betreft de 
basisvereisten voor de toepassing van 
selectiecriteria door de lidstaten. De 
lidstaten moeten evenwel over een ruime 
beslissingsbevoegdheid beschikken om de 
specifieke voorwaarden te omschrijven 
naargelang van hun eigen behoeften. De 
interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling omvatten 
betalingen voor milieu-, klimaat- en andere 
beheersverbintenissen die de lidstaten op 
hun gehele grondgebied moeten 
ondersteunen volgens hun specifieke 
nationale, regionale of lokale behoeften. 
De lidstaten moeten betalingen toekennen 
aan landbouwers en andere 
grondbeheerders die op vrijwillige basis 
beheersverbintenissen aangaan die 
bijdragen aan de matiging van en de 
aanpassing aan klimaatverandering en aan 
de bescherming en verbetering van het 
milieu, met inbegrip van waterkwaliteit en 
-kwantiteit, luchtkwaliteit, bodem, 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten, 
inclusief vrijwillige verbintenissen in het 
kader van Natura 2000, gebieden met een 
hoge natuurwaarde en steun voor 
genetische diversiteit. Steun in het kader 
van de betalingen voor 
beheersverbintenissen kan ook worden 
verleend in de vorm van lokaal gestuurde 
geïntegreerde of coöperatieve 
benaderingen en resultaatgerichte 
interventies. 
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De steun voor 
beheersverbintenissen kan het volgende 
omvatten: premies in het kader van de 
biologische landbouw voor het onderhoud 
van en de omschakeling naar biologische 
grond; betalingen voor andere 
interventietypes ter ondersteuning van 
milieuvriendelijke productiesystemen zoals 
agro-ecologie, conserveringslandbouw en 
geïntegreerde productie; bosmilieu- en 
klimaatdiensten en bosinstandhouding; 
premies voor bossen en de invoering van 
boslandbouwsystemen; dierenwelzijn; 
instandhouding, duurzaam gebruik en 
ontwikkeling van genetische hulpbronnen. 
De lidstaten kunnen in het kader van dit 
interventietype andere regelingen opstellen 
naargelang van hun behoeften. Dit type 
betalingen mag slechts worden verricht 
voor extra kosten en gederfde inkomsten 
die het gevolg zijn van verbintenissen die 
verder gaan dan de basislijn die wordt 
gevormd door de dwingende normen en 
voorschriften van zowel het Unierecht als 
het nationale recht en door de in het 
strategisch GLB-plan vastgestelde 
conditionaliteit. Verbintenissen in verband 
met dit interventietype kunnen worden 
aangegaan voor een vooraf bepaalde 
jaarlijkse of meerjarige periode en kunnen, 
indien naar behoren gemotiveerd, langer 
lopen dan zeven jaar.

(38) De steun voor 
beheersverbintenissen kan het volgende 
omvatten: premies in het kader van de 
biologische landbouw voor het onderhoud 
van en de omschakeling naar biologische 
grond; betalingen voor andere 
interventietypes ter ondersteuning van 
milieuvriendelijke productiesystemen zoals 
landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde, agro-ecologie, 
geïntegreerde productie en digitale en 
precisielandbouw die milieuvriendelijk is; 
bosmilieu- en klimaatdiensten en 
bosinstandhouding; premies voor bossen 
en de invoering van 
boslandbouwsystemen; dierenwelzijn en 
diergezondheid; instandhouding, duurzaam 
gebruik en ontwikkeling van genetische 
hulpbronnen en biodiversiteit. De lidstaten 
kunnen in het kader van dit interventietype 
andere regelingen opstellen naargelang van 
hun behoeften. Dit type betalingen mag 
slechts worden verricht voor extra kosten 
en gederfde inkomsten die het gevolg zijn 
van verbintenissen die verder gaan dan de 
basislijn die wordt gevormd door de 
dwingende normen en voorschriften van 
zowel het Unierecht als het nationale recht 
en door de in het strategisch GLB-plan 
vastgestelde conditionaliteit. 
Verbintenissen in verband met dit 
interventietype kunnen worden aangegaan 
voor een vooraf bepaalde jaarlijkse of 
meerjarige periode en kunnen, indien naar 
behoren gemotiveerd, langer lopen dan 
zeven jaar.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 39
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De bosbouwmaatregelen moeten 
bijdragen tot de uitvoering van de 
bosbouwstrategie van de Unie en moeten 
gebaseerd zijn op nationale of subnationale 
bosbouwprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarmee 
moet worden voortgebouwd op de 
verbintenissen die voortvloeien uit de 
verordening inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030 [LULUCF-verordening] 
en uit de verbintenissen die zijn aangegaan 
tijdens de ministeriële conferenties over de 
bescherming van de bossen in Europa. De 
interventies moeten op bosbeheerplannen 
of gelijkwaardige instrumenten gebaseerd 
zijn en kunnen het volgende omvatten: 
ontwikkeling van bosareaal en duurzaam 
bosbeheer, met inbegrip van bebossing van 
grond en aanleg en vernieuwing van 
boslandbouwsystemen; bescherming, 
herstel en verbetering van bosrijkdommen, 
rekening houdend met de 
adaptatiebehoeften; investeringen om de 
instandhouding en de veerkracht van de 
bossen te waarborgen en te versterken en 
verlening van bosecosysteem- en 
klimaatdiensten, en maatregelen en 
investeringen ter ondersteuning van 
hernieuwbare energie en de bio-economie.

(39) De bosbouwmaatregelen moeten 
bijdragen tot de uitvoering van de 
bosbouwstrategie van de Unie en moeten 
gebaseerd zijn op nationale of subnationale 
bosbouwprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarmee 
moet worden voortgebouwd op de 
verbintenissen die voortvloeien uit de 
verordening inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030 [LULUCF-verordening] 
en uit de verbintenissen die zijn aangegaan 
tijdens de ministeriële conferenties over de 
bescherming van de bossen in Europa. De 
interventies moeten zijn gebaseerd op 
duurzame bosbeheerplannen of 
gelijkwaardige instrumenten die zorgen 
voor effectieve vastlegging van koolstof 
uit de atmosfeer en een verbetering van de 
biodiversiteit en kunnen het volgende 
omvatten: ontwikkeling van bosareaal en 
duurzaam bosbeheer, met inbegrip van 
bebossing van grond, bosbrandpreventie en 
aanleg en vernieuwing van 
boslandbouwsystemen; bescherming, 
herstel en verbetering van bosrijkdommen, 
rekening houdend met de 
adaptatiebehoeften; investeringen om de 
instandhouding en de veerkracht van de 
bossen te waarborgen en te versterken en 
verlening van bosecosysteem- en 
klimaatdiensten, en maatregelen en 
investeringen ter ondersteuning van 
hernieuwbare energie en de bio-economie.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om te zorgen voor een billijk (40) Om te zorgen voor een billijk 
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inkomen en een veerkrachtige 
landbouwsector in de hele Unie, mogen de 
lidstaten steun toekennen aan landbouwers 
in gebieden met natuurlijke en andere 
gebiedsspecifieke beperkingen. Wat betreft 
de betalingen voor gebieden met 
natuurlijke beperkingen, moet de 
aanwijzing daarvan in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid 2014-2020 
blijven gelden. Het GLB zal slechts een 
grotere meerwaarde van de Unie voor het 
milieu kunnen opleveren en zijn synergieën 
met de financiering van investeringen in 
natuur en biodiversiteit kunnen versterken, 
als een afzonderlijke maatregel wordt 
gehandhaafd die erop gericht is de 
begunstigden te vergoeden voor de nadelen 
die worden ondervonden door de 
uitvoering van de Natura 2000-richtlijn en 
de kaderrichtlijn water. Daarom moet 
verder steun aan landbouwers en 
bosbezitters worden toegekend om de 
specifieke nadelen te helpen compenseren 
die voortvloeien uit de toepassing van 
Richtlijn 2009/147/EG en Richtlijn 
92/43/EEG en om bij te dragen aan een 
doeltreffend beheer van de Natura 2000-
gebieden. Daarnaast moet ook steun voor 
landbouwers beschikbaar worden gesteld 
om in stroomgebieden van rivieren de 
nadelen te helpen compenseren van de 
toepassing van de kaderrichtlijn water. De 
steun moet worden gekoppeld aan 
specifieke vereisten die in de strategische 
GLB-plannen worden beschreven en 
verder gaan dan de desbetreffende 
dwingende normen en eisen. De lidstaten 
moeten er ook op toezien dat de betalingen 
aan landbouwers niet leiden tot dubbele 
financiering met de ecoregelingen. Voorts 
moeten de lidstaten in het algemene 
ontwerp van hun strategische GLB-plannen 
rekening houden met de specifieke 
behoeften van de Natura 2000-gebieden.

inkomen en een veerkrachtige 
landbouwsector in de hele Unie, mogen de 
lidstaten steun toekennen aan landbouwers 
in gebieden met natuurlijke en andere 
gebiedsspecifieke beperkingen. Wat betreft 
de betalingen voor gebieden met 
natuurlijke beperkingen, moet de 
aanwijzing daarvan in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid 2014-2020 
blijven gelden. Het GLB zal slechts een 
grotere meerwaarde van de Unie voor het 
milieu kunnen opleveren en zijn synergieën 
met de financiering van investeringen in 
natuur en biodiversiteit kunnen versterken, 
als een afzonderlijke maatregel wordt 
gehandhaafd die erop gericht is de 
begunstigden te vergoeden voor de nadelen 
die worden ondervonden door de 
uitvoering van de Natura 2000-richtlijn en 
de kaderrichtlijn water. Daarom moet 
verder steun aan landbouwers en 
bosbezitters worden toegekend om de 
specifieke nadelen te helpen compenseren 
die voortvloeien uit de toepassing van 
Richtlijn 2009/147/EG en Richtlijn 
92/43/EEG en om bij te dragen aan een 
doeltreffend beheer van de Natura 2000-
gebieden. Daarnaast moet ook steun voor 
landbouwers beschikbaar worden gesteld 
om in stroomgebieden van rivieren de 
nadelen te helpen compenseren van de 
toepassing van de kaderrichtlijn water. De 
steun moet worden gekoppeld aan 
specifieke vereisten die in de strategische 
GLB-plannen worden beschreven en 
verder gaan dan de desbetreffende 
dwingende normen en eisen. De lidstaten 
moeten er ook op toezien dat de betalingen 
aan landbouwers niet leiden tot dubbele 
financiering met de ecoregelingen, terwijl 
tegelijkertijd wordt voorzien in voldoende 
flexibiliteit van de strategische GLB-
plannen om complementariteit tussen 
verschillende interventies te 
vergemakkelijken. Voorts moeten de 
lidstaten in het algemene ontwerp van hun 
strategische GLB-plannen rekening houden 
met de specifieke behoeften van de 
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Natura 2000-gebieden.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De doelstellingen van het GLB 
moeten ook worden nagestreefd door 
middel van steun voor zowel productieve 
als niet-productieve investeringen op en 
buiten het landbouwbedrijf. Die 
investeringen kunnen onder meer 
betrekking hebben op infrastructuur in 
verband met de ontwikkeling, 
modernisering en aanpassing aan de 
klimaatverandering van de land- en 
bosbouw, inclusief op het gebied van de 
toegankelijkheid van landbouw- en 
bosgrond, ruilverkaveling en 
grondverbetering, boslandbouwpraktijken 
en de voorziening en besparing van energie 
en water. Om beter de samenhang van de 
strategische GLB-plannen met de 
doelstellingen van de Unie te garanderen 
en een gelijk speelveld tussen de lidstaten 
tot stand te brengen, wordt in deze 
verordening een negatieve lijst van 
investeringsitems opgenomen. 

(41) De doelstellingen van het GLB 
moeten ook worden nagestreefd door 
middel van steun voor zowel productieve 
als niet-productieve investeringen op en 
buiten het landbouwbedrijf. Die 
investeringen kunnen onder meer 
betrekking hebben op infrastructuur in 
verband met de ontwikkeling, 
modernisering en aanpassing aan de 
klimaatverandering van de land- en 
bosbouw, inclusief op het gebied van de 
toegankelijkheid van landbouw- en 
bosgrond, ruilverkaveling en 
grondverbetering, boslandbouwpraktijken 
en de voorziening en besparing van energie 
en water. Om beter de samenhang van de 
strategische GLB-plannen met de 
doelstellingen van de Unie te garanderen 
en een gelijk speelveld tussen de lidstaten 
tot stand te brengen, wordt in deze 
verordening een negatieve lijst van 
investeringsitems opgenomen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Omdat passende instrumenten voor 
risicobeheer een noodzaak zijn, moeten de 
verzekeringspremies en onderlinge 
fondsen worden gehandhaafd en uit het 
Elfpo worden gefinancierd. De categorie 
onderlinge fondsen omvat zowel die in 
verband met productieverliezen als de 
algemene en sectorspecifieke 

(44) Omdat passende instrumenten voor 
risicobeheer in specifieke sectoren een 
noodzaak zijn, moeten de onderlinge 
fondsen worden gehandhaafd en uit het 
ELGF worden gefinancierd. De categorie 
onderlinge fondsen omvat zowel die in 
verband met productieverliezen als de 
algemene en sectorspecifieke 
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inkomensstabiliseringsinstrumenten die 
met inkomensverliezen verband houden.

inkomensstabiliseringsinstrumenten die 
met inkomensverliezen verband houden.

Motivering

Risicogedrag mag niet worden beloond.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De steun moet het mogelijk maken 
dat minstens twee entiteiten een 
samenwerking tot stand brengen en 
daaraan uitvoering geven met het oog op 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het GLB. De steun kan alle aspecten 
van een dergelijke samenwerking behelzen, 
zoals het opzetten van 
kwaliteitsregelingen; collectieve milieu- en 
klimaatacties; bevordering van korte 
voorzieningsketens en lokale markten; 
proefprojecten; projecten van operationele 
groepen in het kader van het EIP voor 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw, lokale ontwikkelingsprojecten, 
slimme dorpen, kopersverenigingen en 
machinecoöperaties; partnerschappen 
tussen landbouwbedrijven; 
bosbeheerplannen; netwerken en clusters; 
sociale landbouw; 
gemeenschapslandbouw; acties die onder 
Leader vallen; en de oprichting van 
producentengroeperingen en 
producentenorganisaties, alsmede andere 
vormen van samenwerking die 
noodzakelijk worden geacht voor het 
bereiken van de specifieke doelstellingen 
van het GLB.

(45) De steun moet het mogelijk maken 
dat minstens twee entiteiten een 
samenwerking tot stand brengen en 
daaraan uitvoering geven met het oog op 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het GLB. De steun kan alle aspecten 
van een dergelijke samenwerking behelzen, 
zoals het opzetten en in stand houden van 
kwaliteitsregelingen; collectieve milieu- en 
klimaatacties; bevordering van korte 
voorzieningsketens en lokale markten; 
proefprojecten; projecten van operationele 
groepen in het kader van het EIP voor 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw, lokale ontwikkelingsprojecten, 
slimme dorpen, kopersverenigingen en 
machinecoöperaties; partnerschappen 
tussen landbouwbedrijven; 
bosbeheerplannen, waaronder 
boslandbouw; netwerken en clusters; 
sociale landbouw; 
gemeenschapslandbouw; acties die onder 
Leader vallen; en de oprichting van 
producentengroeperingen en 
producentenorganisaties, alsmede andere 
vormen van samenwerking die 
noodzakelijk worden geacht voor het 
bereiken van de specifieke doelstellingen 
van het GLB.
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) De steun voor de rechtstreekse 
betalingen in het kader van de strategische 
GLB-plannen moet worden toegekend 
binnen de bij deze verordening vast te 
stellen nationale toewijzingen. Deze 
nationale toewijzingen moeten de lijn 
doortrekken van de wijzigingen waarbij de 
toewijzingen aan de lidstaten met de 
laagste hectaresteun geleidelijk worden 
verhoogd om de kloof in de richting van 
90 % van het gemiddelde van de Unie te 
dichten met 50 %. Om rekening te houden 
met het mechanisme ter verlaging van de 
betalingen en het gebruik van de opbrengst 
daarvan in de lidstaat, moet worden 
toegestaan dat de totale indicatieve 
financiële toewijzingen per jaar in het 
GLB-plan van een lidstaat groter zijn dan 
de nationale toewijzing.

(48) Uit het ELGF mag geen steun 
worden verleend voor activiteiten die 
schadelijk zouden zijn voor het milieu of 
die niet stroken met de klimaat- en 
milieudoelstellingen. De steun voor de 
rechtstreekse betalingen in het kader van 
de strategische GLB-plannen moet worden 
toegekend binnen de bij deze verordening 
vast te stellen nationale toewijzingen. Deze 
nationale toewijzingen moeten de lijn 
doortrekken van de wijzigingen waarbij de 
toewijzingen aan de lidstaten met de 
laagste hectaresteun geleidelijk worden 
verhoogd om de kloof in de richting van 
90 % van het gemiddelde van de Unie te 
dichten met 50 %. Om rekening te houden 
met het mechanisme ter verlaging van de 
betalingen en het gebruik van de opbrengst 
daarvan in de lidstaat, moet worden 
toegestaan dat de totale indicatieve 
financiële toewijzingen per jaar in het 
GLB-plan van een lidstaat groter zijn dan 
de nationale toewijzing.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Uit het Elfpo mag geen steun 
worden verleend voor investeringen die 
schadelijk zouden zijn voor het milieu. 
Daarom moet deze verordening in een 
aantal uitsluitingsregels voorzien en de 
mogelijkheid bieden om deze garanties 
verder uit te werken in gedelegeerde 
handelingen. Met name mag het Elfpo geen 
investeringen in irrigatie financieren die 
niet bijdragen tot het bereiken of behouden 

(50) Uit het Elfpo mag geen steun 
worden verleend voor investeringen die 
schadelijk zouden zijn voor het milieu of 
die niet stroken met de klimaat-, milieu-, 
dierenwelzijns- en 
biodiversiteitsdoelstellingen. De nadruk 
moet liggen op de investeringen die zowel 
economische en milieuvoordelen 
opleveren. Daarom moet deze verordening 
in een aantal specifiekere uitsluitingsregels 



AD\1181813NL.docx 37/208 PE630.523v04-00

NL

van een goede toestand van het betrokken 
waterlichaam of de betrokken 
waterlichamen, of investeringen in 
bebossing die niet stroken met de klimaat- 
en milieudoelstellingen overeenkomstig de 
beginselen van duurzaam bosbeheer.

voorzien en de mogelijkheid bieden om 
deze garanties verder uit te werken in 
gedelegeerde handelingen. Met name mag 
het Elfpo geen investeringen in irrigatie 
financieren die niet bijdragen tot het 
bereiken of behouden van een goede 
toestand van het betrokken waterlichaam of 
de betrokken waterlichamen, of 
investeringen in bebossing die niet stroken 
met de klimaat- en milieudoelstellingen 
overeenkomstig de beginselen van 
duurzaam bosbeheer. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat de autoriteiten een 
actieve rol spelen qua ecologie en beheer 
van bosbranden in acties voor bebossing 
of herbebossing en moeten de rol van 
zachte preventieve maatregelen en beheer 
van landgebruik versterken.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om een adequate financiering voor 
bepaalde prioriteiten te garanderen, moeten 
voor de steun in het kader van het Elfpo 
regels inzake de minimale financiële 
toewijzingen voor die prioriteiten worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een gelijk 
speelveld tussen de landbouwers, moet ook 
een maximale toewijzing voor de 
gekoppelde steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen worden 
vastgesteld. Voorts moet het de lidstaten 
ook worden toegestaan om een extra deel 
van hun financiële maximum voor 
rechtstreekse betalingen te gebruiken om 
gekoppelde inkomenssteun toe te kennen 
die specifiek moet dienen voor de 
verbetering van het concurrentievermogen, 
de duurzaamheid en/of de kwaliteit van de 
productie van eiwithoudende gewassen.

(51) Om een adequate financiering voor 
bepaalde prioriteiten te garanderen, moeten 
voor de steun in het kader van het Elfpo 
regels inzake de minimale financiële 
toewijzingen voor die prioriteiten worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een gelijk 
speelveld tussen de landbouwers, moet ook 
een maximale toewijzing voor de 
gekoppelde steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen worden 
vastgesteld. Voorts moet het de lidstaten 
ook worden toegestaan om een extra deel 
van hun financiële maximum voor 
rechtstreekse betalingen te gebruiken om 
gekoppelde inkomenssteun toe te kennen 
die specifiek moet dienen voor de 
verbetering van het concurrentievermogen, 
de duurzaamheid en/of de kwaliteit van de 
productie teneinde de afhankelijkheid van 
de invoer van eiwithoudende gewassen te 
verminderen.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Dit programma weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de door de Unie aangegane 
verbintenissen om de Overeenkomst van 
Parijs en de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties uit 
te voeren, en zal ertoe bijdragen dat 
klimaatactie in alle beleidsdomeinen van 
de Unie wordt geïntegreerd en dat het 
algemene streefcijfer - 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven voor de ondersteuning 
van klimaatdoelstellingen - wordt gehaald. 
Naar verwachting zullen de acties in het 
kader van het GLB voor 40 % van de totale 
financiële middelen van het GLB bijdragen 
aan de klimaatdoelstellingen. De betrokken 
acties zullen tijdens de voorbereiding en de 
uitvoering van het programma worden 
vastgesteld en zullen opnieuw worden 
beoordeeld in het kader van de betrokken 
evaluatie- en herzieningsprocedures.

(52) Dit programma weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de door de Unie aangegane 
verbintenissen om de Overeenkomst van 
Parijs en de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties uit 
te voeren, en zal ertoe bijdragen dat 
klimaatactie in alle beleidsdomeinen van 
de Unie wordt geïntegreerd, dat subsidies 
die het milieu schaden stapsgewijs worden 
afgeschaft en dat het algemene streefcijfer 
– ten minste 30 % van de EU-
begrotingsuitgaven voor de ondersteuning 
van klimaatdoelstellingen – wordt gehaald. 
De acties in het kader van het GLB moeten 
ten minste voor 40 % van de totale 
financiële middelen van het GLB bijdragen 
aan de klimaatdoelstellingen. De betrokken 
acties zullen tijdens de voorbereiding en de 
uitvoering van het programma worden 
vastgesteld en zullen opnieuw worden 
beoordeeld in het kader van de betrokken 
evaluatie- en herzieningsprocedures.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Overweging 52 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52 bis) Gezien het belang van de 
strijd tegen het verlies aan biodiversiteit 
en overeenkomstig de verplichtingen van 
de Unie tot uitvoering van het Verdrag 
inzake de biodiversiteit en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties, moet dit programma 
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bijdragen tot de opneming van 
maatregelen tot instandhouding van de 
biodiversiteit in het beleid van de Unie, in 
het bijzonder met betrekking tot 
landbouwarealen en -habitats. Daarnaast 
moet ieder jaar 15 miljard EUR aan GLB-
middelen worden vrijgemaakt om de 
biodiversiteitsdoelstellingen te 
ondersteunen, aangevuld met 
5 miljard EUR aan middelen vanuit de 
lidstaten. Deze financiering moet vooral 
maatregelen tot instandhouding van de 
biodiversiteit als bedoeld in artikel 28 en 
maatregelen tot instandhouding van de 
biodiversiteit als bedoeld in de 
artikelen 65 en 67 ondersteunen.

Motivering

Het verlies aan biodiversiteit stoppen.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 bis) De bestaande kennisbasis 
varieert, qua kwantiteit en kwaliteit van 
beschikbare informatie, aanzienlijk wat 
betreft monitoring van de specifieke 
doelstellingen als bedoeld in artikel 6 van 
dit voorstel. Voor sommige specifieke 
doelstellingen, met name wat betreft 
monitoring van de biodiversiteit, is de 
kennisbasis momenteel ondermaats of 
onvoldoende afgestemd op de 
totstandbrenging van robuuste 
impactindicatoren, zoals voor bestuivers 
en biodiversiteit aan gewassen. Specifieke 
doelstellingen en indicatoren die 
respectievelijk in artikel 6 en in bijlage I 
voor de Unie als geheel zijn vastgesteld, 
moeten zijn gebaseerd op een gedeelde of 
vergelijkbare kennisbasis en methoden in 
alle lidstaten. De Commissie moet 
gebieden identificeren waar sprake is van 
kennishiaten of waar de kennisbasis 
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onvoldoende is afgestemd op de 
monitoring van de impact van het GLB. 
Zij moet de Uniebegroting aanwenden om 
gezamenlijk het hoofd te bieden aan 
kennisgerelateerde en 
monitoringobstakels met betrekking tot 
alle in artikel 6 genoemde specifieke 
doelstellingen en indicatoren. De 
Commissie moet uiterlijk 31 december 
2020 een verslag hierover opstellen en 
haar bevindingen openbaar maken.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Voorts moet in de strategie de 
nadruk worden gelegd op de 
complementariteit, zowel tussen de GLB-
instrumenten onderling als met de andere 
beleidsdomeinen van de Unie. Met name 
moet in elk strategisch GLB-plan rekening 
worden gehouden met, indien van 
toepassing, de milieu- en 
klimaatwetgeving en moeten de uit deze 
wetgeving voortvloeiende nationale 
plannen worden beschreven als onderdeel 
van de analyse van de huidige situatie 
(SWOT-analyse). Het is passend een lijst 
op te stellen van de 
wetgevingsinstrumenten die specifiek 
moeten worden vermeld in het strategisch 
GLB-plan.

(59) Voorts moet in de strategie de 
nadruk worden gelegd op de 
complementariteit, zowel tussen de GLB-
instrumenten onderling als met andere 
beleidsdomeinen van de Unie, waaronder 
cohesie. Met name moet in elk strategisch 
GLB-plan rekening worden gehouden met 
de milieu- en klimaatwetgeving en moeten 
de verbintenissen van de Unie op het 
gebied van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling en de uit deze wetgeving 
voortvloeiende nationale plannen worden 
beschreven als onderdeel van de analyse 
van de huidige situatie (SWOT-analyse). 
Het is passend een lijst op te stellen van de 
wetgevingsinstrumenten die specifiek 
moeten worden vermeld in het strategisch 
GLB-plan.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Gezien het belang van de algemene 
doelstelling van de modernisering van de 

(63) Gezien het belang van de algemene 
doelstellingen van de vergroting van de 
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landbouwsector en het horizontale karakter 
van die doelstelling, is het dienstig dat de 
lidstaten in hun strategisch GLB-plan een 
specifieke beschrijving geven van de 
bijdrage van dat plan aan die doelstelling.

ecologische veerkracht, de verbetering 
van de positie van primaire producenten 
in de voedselketen en de modernisering 
van de landbouwsector en het horizontale 
karakter van die doelstelling, is het dienstig 
dat de lidstaten in hun strategisch GLB-
plan een specifieke beschrijving geven van 
de bijdrage van dat plan aan die 
doelstellingen.

Motivering

De landbouw moet tot betere milieuresultaten komen en de positie van primaire producten 
verbeteren nog vóór het doel van modernisering.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Overweging 68 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68 bis) Water is een essentiële 
productiefactor voor de landbouw. 
Inzetten op waterbeheer is dan ook van 
het hoogste belang, en beter beheer van 
water is noodzakelijk. Bovendien zal de 
klimaatverandering een sterke impact 
hebben op de watervoorraad, met vaker 
voorkomende en intensere perioden van 
droogte, maar ook perioden van zware 
regenval. Het is een verstandige oplossing 
om tijdens de herfst en winter water op te 
slaan. Daarnaast helpen waterrijke 
gebieden omgevingen creëren die 
bevorderlijk zijn voor een gediversifieerde 
biodiversiteit. Ze dragen ook bij tot de 
instandhouding van levende bodems en 
het behoud van voldoende lage 
waterstanden, wat het leven in het water 
bevordert.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Overweging 69
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) De verantwoordelijkheid voor het 
beheer en de uitvoering van elk strategisch 
GLB-plan moet bij een beheersautoriteit 
worden gelegd. De taken van deze 
autoriteit moeten in deze verordening 
worden gespecificeerd. De 
beheersautoriteit moet haar taken deels 
kunnen delegeren, met dien verstande dat 
zij verantwoordelijk blijft voor de 
doeltreffendheid en correctheid van het 
beheer. De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat bij het beheer en de uitvoering van de 
strategische GLB-plannen de financiële 
belangen van de Unie worden beschermd 
overeenkomstig [Verordening (EU, 
Euratom) X] van het Europees Parlement 
en de Raad [het nieuwe Financieel 
Reglement] en Verordening (EU) nr. X van 
het Europees Parlement en de Raad [de 
nieuwe horizontale verordening].

(69) De verantwoordelijkheid voor het 
beheer en de uitvoering van elk strategisch 
GLB-plan moet bij een beheersautoriteit 
worden gelegd. Wanneer elementen die 
verband houden met het 
plattelandsontwikkelingsbeleid echter 
worden geregionaliseerd, moeten lidstaten 
de mogelijkheid hebben om regionale 
beheersautoriteiten op te richten. De taken 
van deze autoriteiten moeten in deze 
verordening worden gespecificeerd. De 
beheersautoriteit moet haar taken deels 
kunnen delegeren, met dien verstande dat 
zij verantwoordelijk blijft voor de 
doeltreffendheid en correctheid van het 
beheer. De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat bij het beheer en de uitvoering van de 
strategische GLB-plannen de financiële 
belangen van de Unie worden beschermd 
overeenkomstig [Verordening (EU, 
Euratom) X] van het Europees Parlement 
en de Raad [het nieuwe Financieel 
Reglement] en Verordening (EU) nr. X van 
het Europees Parlement en de Raad [de 
nieuwe horizontale verordening].

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Het Elfpo moet via technische 
bijstand, op initiatief van de Commissie, 
ondersteuning bieden voor acties in 
verband met de uitvoering van de taken als 
bedoeld in [artikel 7 HzV]. Daarnaast mag, 
op initiatief van de lidstaten, technische 
bijstand worden verleend voor de 
uitvoering van taken die noodzakelijk zijn 
voor het effectieve beheer en de effectieve 
uitvoering van de steun met betrekking tot 
het strategisch GLB-plan. Een verhoging 
van de technische bijstand op initiatief van 

(71) Het Elfpo moet via technische 
bijstand, op initiatief van de Commissie, 
ondersteuning bieden voor acties in 
verband met de uitvoering van de taken als 
bedoeld in [artikel 7 HzV], waaronder het 
verbeteren van de kwantiteit en kwaliteit 
van beschikbare basisgegevens voor 
monitoring van de in artikel 6 genoemde 
specifieke doelstellingen en van de 
relevantie en nauwgezetheid van de in 
bijlage I genoemde bijbehorende 
indicatoren. Daarnaast mag, op initiatief 
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lidstaten is alleen beschikbaar voor Malta. van de lidstaten, technische bijstand 
worden verleend voor de uitvoering van 
taken die noodzakelijk zijn voor het 
effectieve beheer en de effectieve 
uitvoering van de steun met betrekking tot 
het strategisch GLB-plan. Een verhoging 
van de technische bijstand op initiatief van 
lidstaten is alleen beschikbaar voor Malta. 

Motivering

Het nieuwe uitvoeringsmodel is gebaseerd op het beginsel van "overheidsgeld in ruil voor 
resultaten". Dit betekent een grotere nadruk op monitoring van resultaten dan voorheen. 
Momenteel ontbreken de basisgegevens die nodig zijn voor doeltreffende, consequente 
monitoring van resultaten. De Commissie zou daarom in het kader van dit voorstel moeten 
worden toegestaan de begroting voor technische bijstand aan te wenden om de hiaten in de 
beschikbare basisgegevens en de bijbehorende indicatoren te dichten.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) De resultaatgerichtheid waartoe het 
uitvoeringsmodel noopt, vereist een sterk 
prestatiekader, te meer omdat het de 
bedoeling is dat de strategische GLB-
plannen bijdragen tot brede, algemene 
doelstellingen voor de andere 
beleidsdomeinen onder gedeeld beheer. 
Een prestatiegericht beleid impliceert 
zowel een jaarlijkse als een meerjarige 
beoordeling op basis van geselecteerde 
output-, resultaat- en impactindicatoren, 
zoals omschreven in het prestatie-, 
monitoring- en evaluatiekader. Daartoe 
moet een beperkte, gerichte reeks 
indicatoren worden geselecteerd die zo 
getrouw mogelijk aangeeft of de 
ondersteunde interventie bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen. De resultaat- en 
outputindicatoren voor klimaat- en 
milieugerelateerde doelstellingen kunnen 
ook betrekking hebben op interventies die 

(74) De resultaatgerichtheid waartoe het 
uitvoeringsmodel noopt, vereist een sterk 
prestatiekader, te meer omdat het de 
bedoeling is dat de strategische GLB-
plannen bijdragen tot brede, algemene 
doelstellingen voor de andere 
beleidsdomeinen onder gedeeld beheer. 
Een prestatiegericht beleid impliceert 
zowel een jaarlijkse als een meerjarige 
beoordeling op basis van geselecteerde 
output-, resultaat- en impactindicatoren, 
zoals omschreven in het prestatie-, 
monitoring- en evaluatiekader. Daartoe 
moet een beperkte, gerichte reeks 
indicatoren worden geselecteerd die zo 
getrouw mogelijk aangeeft of de 
ondersteunde interventie bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen. De resultaat- en 
outputindicatoren voor klimaat- en 
milieugerelateerde doelstellingen, zoals 
waterkwaliteit en -kwantiteit, moeten ook 
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zijn opgenomen in de nationale milieu- en 
klimaatplanningsinstrumenten die 
voortvloeien uit de wetgeving van de Unie.

betrekking hebben op interventies die zijn 
opgenomen in de nationale milieu- en 
klimaatplanningsinstrumenten die 
voortvloeien uit de wetgeving van de Unie.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Overweging 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) Om rechtszekerheid te garanderen, 
de rechten van de landbouwers te 
beschermen en te zorgen voor een soepele, 
coherente en efficiënte werking van de 
interventietypes in de vorm van 
rechtstreekse betalingen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om bepaalde handelingen vast 
te stellen ten aanzien van voorschriften 
waarbij de toekenning van de betalingen 
afhankelijk wordt gesteld van het gebruik 
van gecertificeerd zaad van bepaalde 
henneprassen en inzake de procedure voor 
de bepaling van henneprassen en voor de 
verificatie van het 
tetrahydrocannabinolgehalte van die 
rassen; regels voor een goede landbouw- 
en milieuconditie en bepaalde daarmee 
gepaard gaande elementen betreffende 
subsidiabiliteitsvereisten; voorschriften 
over de inhoud van de aangifte en vereisten 
betreffende de activering van 
betalingsrechten; nadere voorschriften 
inzake ecoregelingen; maatregelen om te 
voorkomen dat begunstigden van 
gekoppelde inkomenssteun in een bepaalde 
sector nadeel ondervinden van structurele 
onevenwichtigheden op de markt, met 
inbegrip van het besluit dat die steun 
verder mag worden betaald tot 2027 op 
basis van de productie-eenheden waarvoor 
die steun in een eerdere referentieperiode 
werd toegekend; voorschriften en 
voorwaarden voor de vergunningverlening 
voor grond en rassen in het kader van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen en 

(83) Om rechtszekerheid te garanderen, 
de rechten van de landbouwers te 
beschermen en te zorgen voor een soepele, 
coherente en efficiënte werking van de 
interventietypes in de vorm van 
rechtstreekse betalingen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om bepaalde handelingen vast 
te stellen ten aanzien van voorschriften 
waarbij de toekenning van de betalingen 
afhankelijk wordt gesteld van het gebruik 
van gecertificeerd zaad van bepaalde 
henneprassen en inzake de procedure voor 
de bepaling van henneprassen en voor de 
verificatie van het 
tetrahydrocannabinolgehalte van die 
rassen; regels voor een goede landbouw- 
en milieuconditie en bepaalde daarmee 
gepaard gaande elementen betreffende 
subsidiabiliteitsvereisten; voorschriften 
over de inhoud van de aangifte en vereisten 
betreffende de activering van 
betalingsrechten; nadere voorschriften 
inzake ecoregelingen, met inbegrip van de 
vaststelling van een lijst met 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
het klimaat en het milieu; maatregelen om 
te voorkomen dat begunstigden van 
gekoppelde inkomenssteun in een bepaalde 
sector nadeel ondervinden van structurele 
onevenwichtigheden op de markt, met 
inbegrip van het besluit dat die steun 
verder mag worden betaald tot 2027 op 
basis van de productie-eenheden waarvoor 
die steun in een eerdere referentieperiode 
werd toegekend; voorschriften en 
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voorschriften inzake de voorwaarden voor 
de toekenning van die betaling.

voorwaarden voor de vergunningverlening 
voor grond en rassen in het kader van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen en 
voorschriften inzake de voorwaarden voor 
de toekenning van die betaling.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd en om 
oneerlijke concurrentie of discriminatie 
tussen landbouwers te vermijden, moeten 
aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend 
wat betreft de vaststelling van de 
referentiearealen voor de steun voor 
oliehoudende zaden, regels voor de 
vergunningverlening voor grond en rassen 
in het kader van de gewasspecifieke 
betaling voor katoen en de desbetreffende 
kennisgevingen, de berekening van de 
verlaging indien het subsidiabele 
katoenareaal groter is dan het basisareaal, 
de financiële steun van de Unie voor de 
distillatie van bijproducten van de 
wijnbereiding, de jaarlijkse verdeling per 
lidstaat van de totale som van de steun van 
de Unie voor de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, de voorschriften 
betreffende de presentatie van de 
elementen die moeten worden opgenomen 
in het strategisch GLB-plan, de 
voorschriften inzake de procedures en 
termijnen voor de goedkeuring van de 
strategische GLB-plannen en de indiening 
en goedkeuring van verzoeken tot 
wijziging van de strategische GLB-
plannen, uniforme voorwaarden voor de 
toepassing van de vereisten inzake 
voorlichting en publiciteit met betrekking 
tot de door de strategische GLB-plannen 
geboden mogelijkheden, de regels met 

(87) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd en om 
oneerlijke concurrentie of discriminatie 
tussen landbouwers te vermijden, moeten 
aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend 
wat betreft de vaststelling van de 
referentiearealen voor de steun voor 
oliehoudende zaden, regels voor de 
vergunningverlening voor grond en rassen 
in het kader van de gewasspecifieke 
betaling voor katoen en de desbetreffende 
kennisgevingen, de berekening van de 
verlaging indien het subsidiabele 
katoenareaal groter is dan het basisareaal, 
de financiële steun van de Unie voor de 
distillatie van bijproducten van de 
wijnbereiding, alsook methanisatie en 
compostering van residuen van de 
wijnbereiding, de jaarlijkse verdeling per 
lidstaat van de totale som van de steun van 
de Unie voor de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, de voorschriften 
betreffende de presentatie van de 
elementen die moeten worden opgenomen 
in het strategisch GLB-plan, de 
voorschriften inzake de procedures en 
termijnen voor de goedkeuring van de 
strategische GLB-plannen en de indiening 
en goedkeuring van verzoeken tot 
wijziging van de strategische GLB-
plannen, uniforme voorwaarden voor de 
toepassing van de vereisten inzake 
voorlichting en publiciteit met betrekking 
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betrekking tot het prestatie-, monitoring- 
en evaluatiekader, de regels voor de 
presentatie van de inhoud van het jaarlijks 
voortgangsverslag, de regels betreffende de 
informatie die de lidstaten moeten indienen 
voor de prestatiebeoordeling door de 
Commissie, de regels inzake 
gegevensbehoeften en synergieën tussen 
potentiële gegevensbronnen en regelingen 
om te zorgen voor een consistente aanpak 
voor het bepalen of aan de lidstaten een 
prestatiebonus wordt toegekend. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
in overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad22.

tot de door de strategische GLB-plannen 
geboden mogelijkheden, de regels met 
betrekking tot het prestatie-, monitoring- 
en evaluatiekader, de regels voor de 
presentatie van de inhoud van het jaarlijks 
voortgangsverslag, de regels betreffende de 
informatie die de lidstaten moeten indienen 
voor de prestatiebeoordeling door de 
Commissie, de regels inzake 
gegevensbehoeften en synergieën tussen 
potentiële gegevensbronnen en regelingen 
om te zorgen voor een consistente aanpak 
voor het bepalen of aan de lidstaten een 
prestatiebonus wordt toegekend. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
in overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad22.

__________________ __________________
22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) "bezettingsdichtheid": het totale 
gewicht van dieren die tegelijkertijd in de 
stal per vierkante meter bruikbare 
oppervlakte aanwezig zijn;

Motivering

De bezettingsdichtheid kan als een parameter worden gebruikt bij interventies die verband 
houden met dierenwelzijn en diergezondheid, en moet dus in deze verordening worden 
omschreven.
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Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) "concentratie van 
dierenvoederactiviteiten": een 
veehouderij waar dieren worden 
gehouden bij een dichtheid die hoger is 
dan die voor het gebied en de natuurlijke 
bronnen, of draagkracht, van het bedrijf 
is toegestaan, of in het geval van 
runderen en herkauwers, wanneer de 
dieren geen toegang hebben tot een plaats 
waar zij kunnen grazen of niet beschikken 
over de juiste hoeveelheid voederareaal 
om het grazen of foerageren op blijvend 
of tijdelijk grasland te bevorderen;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "onderling fonds": een door de 
lidstaat overeenkomstig zijn nationale 
wetgeving geaccrediteerd systeem dat de 
aangesloten landbouwers in de gelegenheid 
stelt zich te verzekeren en hun 
compensatiebetalingen uitkeert voor 
economische verliezen;

(e) "onderling fonds": een door de 
lidstaat overeenkomstig zijn nationale 
wetgeving geaccrediteerd systeem dat de 
aangesloten landbouwers in de gelegenheid 
stelt zich te verzekeren en landbouwers die 
kunnen aantonen dat zij vooraf 
voorzorgsmaatregelen hebben genomen 
compensatiebetalingen uitkeert voor 
productieverliezen;

Motivering

Uit het onderling fonds worden uitsluitend verliezen vergoed als de landbouwer kan aantonen 
dat hij vooraf voorzorgsmaatregelen heeft genomen. Voor productieverliezen moeten 
betalingen worden toegekend. Andere vormen van verlies worden niet uit het onderling fonds 
betaald.
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) "streefcijfers": vooraf vastgestelde 
waarden die aan het einde van de periode 
moeten zijn bereikt ten opzichte van de 
voor een specifieke doelstelling 
opgenomen resultaatindicatoren;

(i) "streefcijfers": vooraf vastgestelde 
waarden die aan het einde van de periode 
moeten zijn bereikt ten opzichte van de 
voor een specifieke doelstelling 
opgenomen resultaat- en 
impactindicatoren;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) "beleidscoherentie voor 
ontwikkeling": de Unie houdt 
overeenkomstig artikel 208 VWEU bij de 
uitvoering van beleid rekening met de 
doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking en vermijdt 
bij het nastreven van haar doelstellingen 
in het kader van binnenlands beleid 
negatieve beleidsmaatregelen die nadelige 
gevolgen hebben voor haar 
ontwikkelingsdoelstellingen;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) "beschermen van het milieu en de 
biodiversiteit": een gestructureerd proces 
om te zorgen voor de effectieve toepassing 
van instrumenten om nadelige gevolgen 
van uitgaven van de Unie te vermijden en 
de voordelen ervan voor het milieu en de 
biodiversiteit van de Unie te 
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maximaliseren, gebaseerd op het 
gemeenschappelijk kader van de 
Commissie voor het beschermen van de 
biodiversiteit bij de uitvoering van de EU-
begroting en overeenkomstig nationale 
regelgeving en richtsnoeren en in 
voorkomend geval internationaal erkende 
normen;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j ter) "klimaatbestendig maken": een 
proces dat ervoor moet zorgen dat 
infrastructuur bestendig is tegen de 
negatieve gevolgen van 
klimaatverandering overeenkomstig 
nationale regelgeving en richtsnoeren en 
in voorkomend geval internationaal 
erkende normen.

Amendement60

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letters a en b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Artikel 4

In de strategische GLB-plannen te 
formuleren definities

In de strategische GLB-plannen te 
formuleren definities

1. De lidstaten nemen in hun 
strategisch GLB-plan een definitie op van 
landbouwactiviteit, landbouwareaal, 
subsidiabele hectare, echte landbouwer en 
jonge landbouwer.

1. De lidstaten nemen in hun 
strategisch GLB-plan een definitie op van 
landbouwactiviteit, landbouwareaal, 
subsidiabele hectare, echte landbouwer en 
jonge landbouwer.

(a) "landbouwactiviteit” wordt zodanig 
gedefinieerd dat daaronder zowel de 
productie wordt verstaan van 
landbouwproducten die zijn vermeld in 
bijlage I bij het VWEU, met inbegrip van 

(a) "landbouwactiviteit” wordt zodanig 
gedefinieerd dat daaronder zowel de 
productie wordt verstaan van 
landbouwproducten die zijn vermeld in 
bijlage I bij het VWEU, met inbegrip van 
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katoen en hakhout met korte omlooptijd, 
als de instandhouding van het 
landbouwareaal in een staat die begrazing 
of teelt mogelijk maakt zonder dat 
daarvoor voorbereidende activiteiten nodig 
zijn die verder gaan dan activiteiten op 
basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines;

katoen en hakhout met korte omlooptijd, 
als de instandhouding van het 
landbouwareaal in een staat die begrazing 
of teelt mogelijk maakt zonder dat 
daarvoor voorbereidende activiteiten nodig 
zijn die verder gaan dan activiteiten op 
basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines, onder 
meer in de boslandbouw;

(b) "landbouwareaal" wordt zodanig 
gedefinieerd dat dit begrip bouwland, 
blijvende teelten en blijvend grasland 
omvat. De begrippen "bouwland", 
"blijvende teelten" en "blijvend grasland" 
worden door de lidstaten nader 
gespecificeerd binnen het volgende kader:

(b) "landbouwareaal" wordt zodanig 
gedefinieerd dat dit begrip bouwland, 
blijvende teelten en blijvend grasland 
omvat. Landschapselementen kunnen 
hierbij worden opgenomen als onderdeel 
van het landbouwgebied. De begrippen 
"bouwland", "blijvende teelten" en 
"blijvend grasland" worden door de 
lidstaten nader gespecificeerd binnen het 
volgende kader:

i) "bouwland" is grond die voor de 
teelt van gewassen wordt gebruikt of 
daarvoor beschikbaar is, maar braak ligt, 
en omvat areaal dat is braakgelegd 
overeenkomstig de artikelen 22, 23 en 24 
van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van 
de Raad28, artikel 39 van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 van de Raad29, artikel 28 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 of 
artikel 65 van de onderhavige verordening;

i) "bouwland" is grond die voor de 
teelt van gewassen wordt gebruikt of 
daarvoor beschikbaar is, maar braak ligt, 
en een combinatie van gewassen met 
bomen en/of struiken kan omvatten die 
samen een "silvoarable" 
boslandbouwsysteem vormen, en areaal 
omvat dat is braakgelegd overeenkomstig 
de artikelen 22, 23 en 24 van Verordening 
(EG) nr. 1257/1999 van de Raad1, artikel 
39 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 
van de Raad2, artikel 28 van Verordening 
(EU) nr. 1305/2013 of artikel 65 van de 
onderhavige verordening;

ii) "blijvende teelten" zijn niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland en 
blijvend weiland, die de grond gedurende 
ten minste vijf jaar in beslag nemen en die 
geregeld een oogst opleveren, met inbegrip 
van producten van kwekerijen en hakhout 
met korte omlooptijd;

ii) "blijvende teelten" zijn niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland en 
blijvend weiland, die de grond gedurende 
ten minste vijf jaar in beslag nemen en die 
geregeld een oogst opleveren, met inbegrip 
van producten van kwekerijen, ook 
wanneer deze in plantenbakken op folie 
staan, als de lidstaat hierin voorziet, en 
hakhout met korte omlooptijd;

iii) "blijvend grasland en blijvend 
weiland" (samen "blijvend grasland") is 
grond met een natuurlijke of ingezaaide 
vegetatie van grassen of andere 

iii) "blijvend grasland en blijvend 
weiland" (samen "blijvend grasland") is 
grond met een natuurlijke of ingezaaide 
vegetatie van grassen of andere 



AD\1181813NL.docx 51/208 PE630.523v04-00

NL

kruidachtige voedergewassen die ten 
minste vijf jaar niet in de vruchtwisseling 
van het bedrijf is opgenomen. Dit begrip 
kan ook andere soorten omvatten zoals 
struiken en/of bomen die kunnen worden 
begraasd of die diervoeder produceren;

kruidachtige voedergewassen die ten 
minste vijf jaar niet in de vruchtwisseling 
van het bedrijf is opgenomen, en die ten 
minste vijf jaar niet is omgeploegd. Deze 
definitie omvat ook andere soorten zoals 
struiken en/of bomen die kunnen worden 
begraasd of die diervoeder produceren, 
mits grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen blijven overheersen;

iii bis) "tijdelijk grasland" verwijst naar 
gras of kruidachtige soorten die minder 
dan vijf opeenvolgende jaren op 
landbouwgrond worden geteeld, of langer 
dan vijf jaar wanneer de grond wordt 
omgeploegd of opnieuw wordt ingezaaid. 
Deze grond telt niet mee voor 
koolstofputten of klimaatdoelstellingen.
De lidstaten kunnen tevens besluiten om 
het volgende als blijvend grasland aan te 
merken:
(a) begraasbaar land dat deel 
uitmaakt van de gangbare plaatselijke 
praktijken, waarbij grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen traditioneel 
niet overheersen in weiland; en/of
(b) begraasbaar land waar grassen en 
andere kruidachtige voedergewassen niet 
overheersen of helemaal niet voorkomen 
in weiland.

______________________ ______________________
28 Verordening (EG) nr. 1257/1999 
van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw (EOGFL) en tot 
wijziging en instelling van een aantal 
verordeningen (PB L 160 van 26.6.1999, 
blz. 80).

28 Verordening (EG) nr. 1257/1999 
van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw (EOGFL) en tot 
wijziging en instelling van een aantal 
verordeningen (PB L 160 van 26.6.1999, 
blz. 80).

29 Verordening (EG) nr. 1698/2005 
van de Raad van 20 september 2005 inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB L 277 
van 21.10.2005, blz. 1).

29 Verordening (EG) nr. 1698/2005 
van de Raad van 20 september 2005 inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB L 277 
van 21.10.2005, blz. 1).
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Artikel 5

Algemene doelstellingen Algemene doelstellingen

De steun uit het ELGF en het Elfpo dient 
om de duurzame ontwikkeling van 
landbouw, voeding en plattelandsgebieden 
verder te verbeteren en draagt bij aan de 
verwezenlijking van de volgende algemene 
doelstellingen:

De steun uit het ELGF en het Elfpo dient 
om de duurzame ontwikkeling van 
landbouw, voeding en plattelandsgebieden 
verder te verbeteren, is in 
overeenstemming met de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie en 
draagt bij aan de verwezenlijking van de 
volgende algemene doelstellingen:

(a) bevorderen van een slimme, 
veerkrachtige en gediversifieerde 
landbouwsector om voedselzekerheid te 
garanderen;

(a) bevorderen van een inclusieve, 
slimme, veerkrachtige en gediversifieerde 
landbouwsector om duurzame 
voedselzekerheid op lange termijn te 
garanderen;

(b) intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie;

(b) ondersteunen en verbeteren van de 
milieubescherming, klimaatactie en 
biodiversiteit; verwezenlijken van de 
milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen van de Unie;

(c) versterken van het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden.

(c) versterken van het 
sociaaleconomische weefsel voor zowel 
vrouwen als mannen in 
plattelandsgebieden teneinde een 
evenwichtige territoriale ontwikkeling van 
plattelandseconomieën te bewerkstelligen 
en bij te dragen aan de schepping en 
instandhouding van werkgelegenheid, met 
inachtneming van het beginsel van 
billijkheid en gelijkheid.

Deze doelstellingen worden aangevuld met 
de horizontale doelstelling die erin bestaat 
de sector te moderniseren door 
kennisstimulering en -deling, innovatie en 
digitalisering in de landbouw en de 
plattelandsgebieden en door bevordering 
van de benutting daarvan.

Deze doelstellingen worden aangevuld met 
de horizontale doelstelling die erin bestaat 
de sector te moderniseren door stimulering 
van duurzame ontwikkeling en 
kennisdeling, innovatie en digitalisering in 
de landbouw en de plattelandsgebieden en 
door bevordering van de benutting 
daarvan.

Bij de verwezenlijking van deze 
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doelstellingen wordt tegelijkertijd 
gestreefd naar externe convergentie 
tussen de lidstaten.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Artikel 6

Specifieke doelstellingen Specifieke doelstellingen

1. De algemene doelstellingen worden 
verwezenlijkt aan de hand van de volgende 
specifieke doelstellingen:

1. De algemene doelstellingen worden 
verwezenlijkt aan de hand van de volgende 
specifieke doelstellingen:

(a) bieden van steun met het oog op 
een leefbaar landbouwinkomen en 
veerkracht in de hele Unie om de 
voedselzekerheid te vergroten;

(a) bieden van steun met het oog op 
een leefbaar landbouwinkomen en 
veerkracht van de landbouw in de hele 
Unie om de voedselzekerheid op lange 
termijn te vergroten en overproductie te 
vermijden;

(b) vergroten van de marktgerichtheid 
en van het concurrentievermogen, onder 
meer door beter te focussen op onderzoek, 
technologie en digitalisering;

(b) vergroten van de lokale, nationale 
en Europese marktgerichtheid en van de 
ecologische duurzaamheid en het 
concurrentievermogen op de lange termijn, 
onder meer door beter te focussen op 
onderzoek, investeringen, technologie en 
digitalisering binnen een logica van de 
circulaire economie;

(c) verbeteren van de positie van de 
landbouwers in de waardeketen;

(c) verbetering van de positie van de 
landbouwers in de waardeketen, onder 
meer door de stimulering van korte 
toeleveringsketens;

(d) bijdragen tot matiging van en 
aanpassing aan klimaatverandering en tot 
duurzame energie;

(d) bijdragen tot matiging van en 
aanpassing aan klimaatverandering, in het 
bijzonder door de uitstoot van 
broeikasgassen in de landbouw- en 
voedingssector terug te dringen, onder 
meer door een betere verwijdering en 
vastlegging van koolstof in de grond, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs;

(e) bevorderen van duurzame 
ontwikkeling en efficiënt beheer van 

(e) bijdragen tot de bescherming en 
verbetering van de lucht- en 
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natuurlijke hulpbronnen zoals water, 
bodem en lucht;

waterkwaliteit en tegelijkertijd het gebruik 
van pesticiden en antibiotica verminderen 
en een duurzamer watergebruik en de 
bescherming en verbetering van de grond 
bevorderen;

(f) bijdragen tot de bescherming van 
de biodiversiteit, versterken van 
ecosysteemdiensten en in stand houden 
van habitats en landschappen;

(f) versterken van ecosysteemdiensten, 
onder meer in plattelandsgebieden, en het 
verlies van biodiversiteit, onder meer van 
bestuivers, tot staan brengen en 
ombuigen; bijdragen tot het behoud, de 
instandhouding en de verbetering van 
habitats, landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde, soorten en landschappen;

(g) aantrekken van jonge landbouwers 
en vergemakkelijken van 
bedrijfsontwikkeling in 
plattelandsgebieden;

(g) aantrekken van jonge landbouwers 
en nieuwkomers, met name in de meest 
ontvolkte gebieden, bevorderen van 
gendergelijkheid en vergemakkelijken van 
duurzame bedrijfsontwikkeling in 
plattelandsgebieden;

(h) bevorderen van de 
werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en 
lokale ontwikkeling in 
plattelandsgebieden, met inbegrip van bio-
economie en duurzame bosbouw;

(h) bevorderen van de 
werkgelegenheid, groei, sociale inclusie, 
gendergelijkheid en lokale en 
bedrijfsontwikkeling in 
plattelandsgebieden, zoals gebieden met 
natuurlijke beperkingen, met inbegrip van 
duurzame bio-economie, de circulaire 
economie en duurzame landbouw en 
bosbouw, om sociale en territoriale 
cohesie te bereiken;

(i) beter inspelen door de EU-
landbouw op de maatschappelijke 
verwachtingen inzake voedsel en 
gezondheid, onder meer wat betreft veilig, 
voedzaam en duurzaam voedsel, 
voedselverspilling en dierenwelzijn.

(i) beter inspelen door de landbouw in 
de Unie op de maatschappelijke 
verwachtingen inzake voedsel en 
gezondheid, onder meer wat betreft veilig, 
voedzaam en duurzaam voedsel, landbouw 
op basis van weinig productiemiddelen en 
biologische landbouw, vermindering van 
voedselverspilling en de voorkoming van 
antimicrobiële resistentie en verbetering 
van het dierenwelzijn.

2. Bij het nastreven van de specifieke 
doelstellingen zorgen de lidstaten ervoor 
dat de GLB-steun eenvoudiger wordt en 
prestaties levert.

2. Bij het nastreven van de specifieke 
doelstellingen zorgen de lidstaten ervoor 
dat de GLB-steun eenvoudiger wordt en 
prestaties levert.

2 bis. De lidstaten geven aan wat hun 
respectieve bijdragen aan de in dit artikel 
uiteengezette doelstellingen zijn en stellen 
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overeenkomstige nationale streefwaarden 
voor. De algemene en specifieke 
doelstellingen, steunmaatregelen en 
nationale streefwaarden zijn in lijn met en 
vormen een aanvulling op de wetgeving 
die wordt genoemd in bijlage XI. In 
overeenstemming met de procedure die 
wordt beschreven in Titel V, hoofdstuk 
III, garandeert de Commissie dat de 
interventies en respectieve bijdragen die 
de lidstaten voorzien, toereikend zijn om 
de Uniedoelstellingen te bereiken voor de 
relevante, in bijlage XI genoemde 
wetgeving.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Artikel 7

Indicatoren Indicatoren

1. De verwezenlijking van de in 
artikel 5 en artikel 6, lid 1, bedoelde 
doelstellingen wordt beoordeeld aan de 
hand van gemeenschappelijke indicatoren 
op het gebied van output, resultaten en 
impact. De reeks gemeenschappelijke 
indicatoren omvat:

1. De verwezenlijking van de in 
artikel 5 en artikel 6, lid 1, bedoelde 
doelstellingen wordt beoordeeld aan de 
hand van gemeenschappelijke indicatoren 
op het gebied van output, resultaten en 
impact. De reeks gemeenschappelijke 
indicatoren omvat:

(a) outputindicatoren met betrekking 
tot de gerealiseerde output van de 
ondersteunde interventies;

(a) outputindicatoren met betrekking 
tot de gerealiseerde output van de 
ondersteunde interventies;

(b) resultaatindicatoren die op de 
desbetreffende specifieke doelstellingen 
betrekking hebben en worden gebruikt om 
gekwantificeerde mijlpalen en streefcijfers 
voor die specifieke doelstellingen in de 
strategische GLB-plannen vast te stellen en 
om de voortgang in de richting van de 
streefcijfers te beoordelen. De indicatoren 
voor de milieu- en klimaatspecifieke 
doelstellingen kunnen betrekking hebben 
op interventies die zijn opgenomen in de 
desbetreffende nationale milieu- en 

(b) resultaatindicatoren die op de 
desbetreffende specifieke doelstellingen 
betrekking hebben en worden gebruikt om 
gekwantificeerde mijlpalen en streefcijfers 
voor die specifieke doelstellingen in de 
strategische GLB-plannen vast te stellen en 
om de voortgang in de richting van de 
streefcijfers te beoordelen. De indicatoren 
voor de milieu- en klimaatspecifieke 
doelstellingen hebben, in voorkomend 
geval, betrekking op interventies die zijn 
opgenomen in de desbetreffende nationale 
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klimaatplanningsinstrumenten die 
voortvloeien uit de in bijlage XI vermelde 
wetgeving van de Unie;

milieu- en klimaatplanningsinstrumenten 
die voortvloeien uit de in bijlage XI 
vermelde wetgeving van de Unie;

(c) impactindicatoren die op de in 
artikel 5 en artikel 6, lid 1, vastgestelde 
doelstellingen betrekking hebben en 
worden gebruikt in het kader van de 
strategische GLB-plannen en in het kader 
van het GLB.

(c) impactindicatoren die op de in 
artikel 5 en artikel 6, lid 1, vastgestelde 
doelstellingen betrekking hebben en 
worden gebruikt ter ondersteuning van de 
vaststelling van gekwantificeerde 
prestatiedoelstellingen voor die specifieke 
doelstellingen in het kader van de 
strategische GLB-plannen en om de 
voortgang in de richting van de 
streefcijfers en in het kader van het GLB te 
beoordelen.

De gemeenschappelijke output-, resultaat- 
en impactindicatoren zijn vastgesteld in 
bijlage I.

De gemeenschappelijke output-, resultaat- 
en impactindicatoren zijn vastgesteld in 
bijlage I.

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I teneinde de 
gemeenschappelijke output-, resultaat- en 
impactindicatoren aan te passen om 
rekening te houden met de ervaring die bij 
de toepassing daarvan is opgedaan, en 
teneinde zo nodig nieuwe indicatoren toe te 
voegen.

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I teneinde de 
gemeenschappelijke output-, resultaat- en 
impactindicatoren aan te passen om het 
prestatiekader van titel VII, hoofdstuk I te 
verbeteren en rekening te houden met de 
ervaring die bij de toepassing daarvan is 
opgedaan, en teneinde zo nodig 
indicatoren te wijzigen of nieuwe 
indicatoren toe te voegen.

2 bis. De Commissie voert een 
tussentijdse evaluatie uit van de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
outputsamenhang en de resultaat- en 
impactindicatoren uit bijlage I, afgestemd 
op de evaluatie van de prestaties in het 
kader van het meerjarig evaluatieplan als 
bedoeld in artikel 127. De resultaten 
maken deel uit van de effectbeoordeling 
en de voorstellen in het kader van het 
programma van het GLB dat naar 
verwachting in 2028 van start zal gaan.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter bevordering van gendergelijkheid en 
de bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht zien de lidstaten erop toe dat 
de integratie van het genderperspectief 
worden meegewogen tijdens de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
de maatregelen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Duurzame ontwikkeling

De doelstellingen van de strategische 
GLB-plannen worden nagestreefd in 
overeenstemming met het beginsel van 
duurzame ontwikkeling en met als doel de 
in artikel 11 en artikel 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast. De lidstaten en de Commissie 
zien erop toe dat bij de voorbereiding en 
uitvoering van de specifieke doelstellingen 
van het GLB wordt bijgedragen tot 
milieubescherming, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, matiging van en aanpassing 
aan de klimaatverandering, biodiversiteit, 
herstelvermogen bij rampen, en 
risicobeperking en -preventie. Interventies 
worden gepland en uitgevoerd in 
overeenstemming met het in 
artikel 208 VWEU vastgelegde beginsel 
van beleidscoherentie voor ontwikkeling. 
Deze strategische samenhang wordt in 
overeenstemming met de in hoofdstuk III 
van titel V beschreven procedure door de 
Commissie gecontroleerd.
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 ter
Naleving van de Overeenkomst van Parijs
1. De doelstellingen van de 
strategische GLB-plannen worden 
nagestreefd in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs en met het oog 
op de verwezenlijking van de mondiale 
doelstellingen die in de Overeenkomst van 
Parijs zijn vastgelegd en de verbintenissen 
die in de nationaal bepaalde bijdragen 
van de Unie en de lidstaten worden 
beschreven. 
2. Het GLB is erop gericht de uitstoot 
van broeikasgassen in de landbouw- en 
voedingssector in de Unie met 30 % terug 
te dringen tegen 2027. 
3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
strategische GLB-plannen in 
overeenstemming zijn met de reeds 
vastgestelde nationale streefcijfers voor de 
lange termijn die zijn vastgelegd in, dan 
wel voortvloeien uit de in bijlage XI 
genoemde wetgevingshandelingen en de 
in lid 2 van dit artikel opgenomen 
doelstellingen. 
4. Alvorens strategische GLB-
plannen goed te keuren, zorgt de 
Commissie ervoor dat het geheel van alle 
streefcijfers en maatregelen in de 
strategische GLB-plannen ruimte laat 
voor de verwezenlijking van de in dit 
artikel vastgestelde klimaatdoelstellingen. 
5. Teneinde een gelijk speelveld in de 
hele Unie te behouden, zorgt de 
Commissie ervoor dat de nationale 
klimaatstreefcijfers en -maatregelen van 
de lidstaten vergelijkbaar zijn. 
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
De wereldwijde dimensie van het GLB

1. Overeenkomstig artikel 208 van 
het VWEU zien de Unie en de lidstaten 
erop toe dat de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking in alle GLB-
maatregelen in aanmerking worden 
genomen, en het recht op voedsel en het 
recht op ontwikkeling eerbiedigen.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
strategische GLB-plannen zoveel mogelijk 
bijdragen aan de tijdige verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling, met name 
de duurzameontwikkelingsdoelstelling 
nrs. 2, 10, 12 en 13, evenals van de 
Overeenkomst van Parijs. Te dien einde 
moeten GLB-maatregelen:
i) zowel binnen de Unie als in 
partnerlanden bijdragen tot de 
ontwikkeling van gediversifieerde, 
duurzame landbouw en veerkrachtige 
agro-ecologische praktijken; 
ii) zowel binnen de Unie als in 
partnerlanden bijdragen tot de 
instandhouding van de genetische 
diversiteit van zaden en kweekgewassen, 
gefokte en gedomesticeerde dieren en 
daaraan verwante wilde soorten; 
iii) zowel binnen de Unie als in 
partnerlanden bijdragen tot de benutting 
van het potentieel van kleine landbouwers 
en kleine landbouwbedrijven, met name 
vrouwelijke landbouwers, inheemse 
volkeren die actief zijn in de 
landbouwproductie en nomadische 
veehouders; 
iv) zowel binnen de Unie als in 
partnerlanden bijdragen tot de 
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ontwikkeling van lokale voedselsystemen 
alsook van binnenlandse en regionale 
markten, met als doel de afhankelijkheid 
van ingevoerde levensmiddelen tot een 
minimum te beperken en de voedselketens 
te verkorten; 
v) een einde maken aan 
handelspraktijken die een verstorend 
effect hebben op de wereldhandel op de 
landbouwmarkten; 
vi) de maatregelen ter beperking van 
en ter aanpassing aan de 
klimaatverandering volledig integreren; 
vii) het beginsel "klimaat vóór 
handel" in acht nemen. 
3. De overeenstemming van het GLB 
met beleidscoherentie voor ontwikkeling 
wordt regelmatig getoetst, onder meer met 
behulp van gegevens van het in artikel 
119 bis vastgestelde bewakingssysteem. De 
Commissie doet de Raad en het Parlement 
een jaarverslag toekomen met de 
resultaten van de beoordeling en de 
beleidsmaatregelen die de Unie als reactie 
daarop heeft genomen. 

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Artikel 11

Beginsel en toepassingsgebied Beginsel en toepassingsgebied

1. De lidstaten nemen in hun 
strategische GLB-plannen een 
conditionaliteitsregeling op op grond 
waarvan aan begunstigden die 
rechtstreekse betalingen krachtens 
hoofdstuk II van deze titel of jaarlijkse 
premies krachtens de artikelen 65, 66 en 67 
ontvangen, een administratieve sanctie 
wordt opgelegd wanneer zij niet voldoen 
aan de uit het recht van de Unie 

1. De lidstaten nemen in hun 
strategische GLB-plannen een 
conditionaliteitsregeling op op grond 
waarvan begunstigden die rechtstreekse 
betalingen krachtens hoofdstukken II en 
III van deze titel of jaarlijkse premies 
krachtens de artikelen 65, 66 en 67 
ontvangen, een administratieve sanctie 
wordt opgelegd wanneer zij, in 
voorkomend geval, niet voldoen aan de uit 
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voortvloeiende beheerseisen en de in het 
strategisch GLB-plan vastgestelde normen 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie van grond die zijn vermeld 
in bijlage III en betrekking hebben op de 
volgende specifieke gebieden:

het recht van de Unie voortvloeiende 
beheerseisen en de in bijlage III vermelde, 
in het strategisch GLB-plan vastgestelde 
normen voor een goede landbouw- en 
milieuconditie van grond die betrekking 
hebben op de volgende specifieke 
gebieden:

(a) klimaat en milieu; (a) klimaat en milieu, met inbegrip van 
water, lucht, grond, biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten;

(b) volksgezondheid, diergezondheid 
en gezondheid van planten;

(b) volksgezondheid, diergezondheid 
en gezondheid van planten;

(c) dierenwelzijn. (c) dierenwelzijn.

2. De in het strategisch GLB-plan op 
te nemen voorschriften inzake 
administratieve sancties voldoen aan de 
vereisten van titel IV, hoofdstuk IV, van 
Verordening (EU) [HzV].

2. De in het strategisch GLB-plan op 
te nemen voorschriften inzake een 
doeltreffend en afschrikwekkend systeem 
van administratieve sancties voldoen aan 
de vereisten van titel IV, hoofdstuk IV, van 
Verordening (EU) [HzV].

3. De in bijlage III bedoelde 
rechtshandelingen betreffende de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
gelden in de versie waarin zij van 
toepassing zijn en, in het geval van 
richtlijnen, zoals geïmplementeerd door de 
lidstaten.

3. De in bijlage III bedoelde 
rechtshandelingen betreffende de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
gelden in de versie waarin zij van 
toepassing zijn en, in het geval van 
richtlijnen, zoals geïmplementeerd door de 
lidstaten.

4. Voor de toepassing van deze 
afdeling wordt onder "uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseis" verstaan elke in 
een bepaalde rechtshandeling vastgestelde 
afzonderlijke beheerseis die voortvloeit uit 
het recht van de Unie als bedoeld in bijlage 
III die inhoudelijk verschilt van de andere 
in diezelfde handeling gestelde eisen.

4. Voor de toepassing van deze 
afdeling wordt onder "uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseis" verstaan elke in 
een bepaalde rechtshandeling vastgestelde 
afzonderlijke beheerseis die voortvloeit uit 
het recht van de Unie als bedoeld in bijlage 
III die inhoudelijk verschilt van de andere 
in diezelfde handeling gestelde eisen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Artikel 12

Verplichtingen van de lidstaten op het 
gebied van een goede landbouw- en 

Verplichtingen van de lidstaten op het 
gebied van een goede landbouw- en 
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milieuconditie milieuconditie

1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
landbouwarealen, met inbegrip van grond 
die niet langer voor productiedoeleinden 
wordt gebruikt, in een goede landbouw- en 
milieuconditie wordt gehouden. De 
lidstaten stellen op nationaal of regionaal 
niveau de door de begunstigden na te leven 
minimumnormen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
vast overeenkomstig de in bijlage III 
bedoelde hoofddoelstelling van de normen, 
en houden daarbij rekening met de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
arealen, met inbegrip van de bodem- en 
klimaatgesteldheid, de bestaande 
landbouwsystemen, het landgebruik, de 
vruchtwisseling, de landbouwpraktijken en 
de structuur van de landbouwbedrijven.

1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
landbouwarealen, met inbegrip van grond 
die niet langer voor productiedoeleinden 
wordt gebruikt, in een goede landbouw- en 
milieuconditie wordt gehouden. De 
lidstaten stellen, in onderling overleg met 
de belanghebbenden, op nationaal of 
regionaal niveau de door de begunstigden 
na te leven minimumnormen voor een 
goede landbouw- en milieuconditie van de 
grond vast overeenkomstig de in bijlage III 
bedoelde hoofddoelstelling van de normen 
en in overeenstemming met en in 
aanvulling op de wetgeving die wordt 
genoemd in bijlage XI. De lidstaten 
houden rekening met de specifieke 
kenmerken van de betrokken arealen, met 
inbegrip van de bodem- en 
klimaatgesteldheid, met het oog op het 
realiseren van de specifieke doelstellingen 
onder d), e), f) en i), van artikel 6, lid 1, de 
bestaande landbouwsystemen, het 
landgebruik, de vruchtwisseling, de 
landbouwpraktijken en de structuur van de 
landbouwbedrijven.

2. Ten aanzien van de in bijlage III 
vastgestelde hoofddoelstellingen kunnen de 
lidstaten normen voorschrijven die een 
aanvulling zijn op die welke in die bijlage 
voor die hoofddoelstellingen zijn 
vastgesteld. De lidstaten stellen evenwel 
geen minimumnormen vast voor andere 
hoofddoelstellingen dan de 
hoofddoelstellingen die in bijlage III zijn 
vastgesteld.

2. De lidstaten stellen geen 
minimumnormen vast voor andere 
hoofddoelstellingen dan de 
hoofddoelstellingen die in bijlage III zijn 
vastgesteld. Ten aanzien van de in bijlage 
III vastgestelde hoofddoelstellingen 
kunnen de lidstaten echter normen 
voorschrijven die een aanvulling zijn op 
die welke in die bijlage voor die 
hoofddoelstellingen zijn vastgesteld.

2 bis. De Commissie beoordeelt de door 
de lidstaten bepaalde norm in 
overeenstemming met de in artikel 106 
beschreven procedure, hierbij rekening 
houdend met de vereiste doeltreffendheid 
van de norm en met het bestaan van 
alternatieven.

3. De lidstaten zetten een systeem op 
om het in bijlage III bedoelde 
landbouwbedrijfsduurzaamheidsintrument 
voor nutriënten, met de in die bijlage 

3. De lidstaten zetten een systeem op 
om het in bijlage III bedoelde 
landbouwbedrijfsduurzaamheidsintrument 
voor nutriënten en de vermindering van 
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omschreven minimale elementen en 
functionaliteiten, ter beschikking te stellen 
van de begunstigden, die van dat 
instrument moeten gebruikmaken.

productiemiddelen, met de in die bijlage 
omschreven minimale elementen en 
functionaliteiten, ter beschikking te stellen 
van de begunstigden, die van dat 
instrument moeten gebruikmaken. Om een 
doeltreffend gebruik en een doeltreffende 
uitvoering van dit instrument te 
garanderen, voorziet de Commissie in een 
passende overgangsperiode voor lidstaten.

De Commissie kan de lidstaten 
ondersteunen bij de ontwikkeling van dat 
instrument en de vereiste diensten voor 
gegevensopslag en -verwerking.

De Commissie kan de lidstaten 
ondersteunen bij de ontwikkeling van dat 
instrument en de vereiste diensten voor 
gegevensopslag en -verwerking.

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels inzake 
een goede landbouw- en milieuconditie, 
waarbij onder meer de elementen van het 
systeem van het aandeel blijvend grasland, 
het referentiejaar en het 
omschakelingspercentage in het kader 
van GLMC 1 als bedoeld in bijlage III, en 
de format en de aanvullende minimale 
elementen en functionaliteiten van het 
landbouwbedrijfsduurzaamheidsinstrument 
voor nutriënten worden vastgesteld.

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels inzake 
een goede landbouw- en milieuconditie, 
waarbij onder meer de elementen van het 
systeem van het aandeel blijvend grasland 
en de format en de aanvullende minimale 
elementen en functionaliteiten van het 
landbouwbedrijfsduurzaamheidsinstrument 
voor nutriënten en de vermindering van 
productiemiddelen worden vastgesteld.

De Commissie is bevoegd om in geval van 
overmacht, waaronder natuurrampen, 
epidemieën en plantenziekten, 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels inzake 
een goede landbouw- en milieuconditie.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Artikel 13

Bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw Bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw

1. De lidstaten nemen in het 
strategisch GLB-plan een systeem op voor 

1. De lidstaten nemen in het 
strategisch GLB-plan een systeem op voor 
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het verstrekken van diensten die 
landbouwers en andere begunstigden van 
de GLB-steun adviseren over grondbeheer 
en landbouwbedrijfsbeheer (hierna 
"bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw" 
genoemd).

het verstrekken van diensten die 
landbouwers en andere begunstigden van 
de GLB-steun, waaronder, in voorkomend 
geval, bosbezitters, adviseren over 
grondbeheer en landbouwbedrijfsbeheer 
(hierna "bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw" genoemd).

2. De bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw bestrijken de economische, 
ecologische en sociale dimensies en 
verstrekken actuele technologische en 
wetenschappelijke informatie die is 
ontwikkeld in het kader van onderzoek en 
innovatie. Zij zijn geïntegreerd in de 
onderling samenhangende diensten van 
bedrijfsadviseurs voor de landbouw, 
onderzoekers, landbouwersorganisaties en 
andere belanghebbenden, die samen de 
kennis- en innovatiesystemen voor de 
landbouw (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS) vormen.

2. De bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw bestrijken de economische, 
ecologische en sociale dimensies en 
vergemakkelijken de verwerving van de 
vaardigheden en kennis die nodig zijn 
voor een duurzame productie op basis van 
weinig productiemiddelen met behulp van 
actuele technologische en 
wetenschappelijke informatie die is 
ontwikkeld in het kader van onderzoek en 
innovatie. Zij zijn geïntegreerd in de 
onderling samenhangende diensten van 
bedrijfsadviseurs voor de landbouw, 
onderzoekers, landbouwersorganisaties en 
andere belanghebbenden, die samen de 
kennis- en innovatiesystemen voor de 
landbouw (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS) vormen.

3. De lidstaten zien erop toe dat het 
aan de landbouwbedrijven verstrekte 
advies onpartijdig is en dat de adviseurs 
geen belangenconflicten hebben.

3. De lidstaten zien erop toe dat het 
aan de landbouwbedrijven verstrekte 
advies onpartijdig is en dat de adviseurs 
geen belangenconflicten hebben, en dat de 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
rekening houden met de diversiteit aan 
landbouwbedrijven en 
productiemethoden.

3 bis. De Commissie bepaalt 
minimumnormen voor 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
met betrekking tot de kwaliteit, 
onafhankelijkheid en territoriale dekking 
van de verleende diensten.

4. De bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw bestrijken ten minste het 
volgende:

4. De bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw bestrijken ten minste het 
volgende:

(a) alle in het strategisch GLB-plan 
vastgestelde vereisten, voorwaarden en 
beheersverbintenissen die van toepassing 
zijn op landbouwers en andere 
begunstigden, met inbegrip van de 

(a) alle in het strategisch GLB-plan 
vastgestelde vereisten, voorwaarden en 
beheersverbintenissen die van toepassing 
zijn op landbouwers en andere 
begunstigden, met inbegrip van de 
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vereisten en normen in het kader van de 
conditionaliteit en de voorwaarden voor de 
steunregelingen alsmede informatie over 
de financiële instrumenten en 
bedrijfsplannen die op grond van het 
strategisch GLB-plan zijn vastgesteld;

vereisten en normen in het kader van de 
conditionaliteit en de voorwaarden voor de 
steunregelingen alsmede informatie over 
de financiële instrumenten en 
bedrijfsplannen die op grond van het 
strategisch GLB-plan zijn vastgesteld;

(b) de door de lidstaten vastgestelde 
voorschriften voor de uitvoering van 
Richtlijn 2000/60/EG, Richtlijn 
92/43/EEG, Richtlijn 2009/147/EG, 
Richtlijn 2008/50/EG, Richtlijn (EU) 
2016/2284, Verordening (EU) 2016/2031, 
Verordening (EU) 2016/429, artikel 55 
van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad30 en 
Richtlijn 2009/128/EG;

(b) de door de lidstaten vastgestelde 
voorschriften voor de uitvoering van 
Richtlijn 2000/60/EG, Richtlijn 
92/43/EEG, Richtlijn 2009/147/EG, 
Richtlijn 2008/50/EG, Richtlijn (EU) 
2016/2284, Verordening (EU) 2016/2031, 
Uitvoeringsverordeningen (EU) 2013/485, 
2018/783, 2018/784 en 2018/785, 
Verordening (EU) 2016/429, Verordening 
(EG) nr. 1107/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad30, Richtlijn 
2009/128/EG, Richtlijn 98/58/EG, 
Richtlijn 1999/74/EG, Richtlijn 
2007/43/EG, Richtlijn 2008/119/EG, 
Richtlijn 2008/120/EG, Verordening (EG) 
nr. 2008/543 en Verordening (EG) nr. 
1/2005, waarbij tegelijkertijd de overstap 
op agro-ecologische praktijken wordt 
aangemoedigd;

(b bis) de overstap op en voortzetting van 
agro-ecologische praktijken, met inbegrip 
van agrobosbouw;
(b ter) het in artikel 12, lid 3, genoemde 
landbouwbedrijfsduurzaamheidsinstrume
nt voor nutriënten en vermindering van 
productiemiddelen;

(c) de landbouwpraktijken ter 
voorkoming van de ontwikkeling van 
antimicrobiële resistentie als vastgesteld in 
de mededeling "Een Europees "één 
gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële 
resistentie"31; 

(c) de landbouwpraktijken ter 
voorkoming van de ontwikkeling van 
antimicrobiële resistentie als vastgesteld in 
de mededeling "Een Europees "één 
gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële 
resistentie"31; 

(d) risicobeheer als bedoeld in artikel 
70;

(d) risicobeheer als bedoeld in artikel 
70;

(e) steun voor innovatie, met name 
voor de voorbereiding en uitvoering van 
projecten van operationele groepen in het 
kader van het Europees 
Innovatiepartnerschap voor productiviteit 
en duurzaamheid in de landbouw als 

(e) steun voor innovatie, met name 
voor de voorbereiding en uitvoering van 
projecten van operationele groepen in het 
kader van het Europees 
Innovatiepartnerschap voor productiviteit 
en duurzaamheid in de landbouw als 
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bedoeld in artikel 114; bedoeld in artikel 114;

(f) de ontwikkeling van digitale 
technologieën in de landbouw en de 
plattelandsgebieden als bedoeld in 
artikel 102, onder b).

(f) de ontwikkeling van digitale 
technologieën in de landbouw en de 
plattelandsgebieden als bedoeld in 
artikel 102, onder b);
(f bis) de ondersteuning van en bijstand 
voor jonge landbouwers en nieuwkomers 
gedurende de vijf jaar na de oprichting 
van hun bedrijf;
(f ter) de oprichting en ontwikkeling van 
producentenorganisaties.

______________________ ______________________
30 Verordening (EG) nr. 1107/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 oktober 2009 betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 
van 24.11.2009, blz. 1).

30 Verordening (EG) nr. 1107/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 oktober 2009 betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 
van 24.11.2009, blz. 1).

31 "Een Europees "één gezondheid"-
actieplan tegen antimicrobiële resistentie 
(AMR)" (COM(2017) 339 final).

31 "Een Europees "één gezondheid"-
actieplan tegen antimicrobiële resistentie 
(AMR)" (COM(2017) 339 final).

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk I – afdeling 3 bis – artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 3 bis
Biologische landbouw

Artikel 13 bis
Biologische landbouw

Biologische landbouw is, volgens de 
definitie van Verordening (EU) nr. 
2018/848 van het Europees Parlement en 
de Raad1 bis, een gecertificeerd 
landbouwsysteem dat kan bijdragen tot 
meerdere specifieke GLB-doelstellingen, 
als vastgelegd in artikel 6, lid 1, van deze 
verordening. Met het oog op de voordelen 
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van biologische landbouw en de 
toenemende vraag naar biologische 
producten, die sneller blijft groeien dan de 
productie, beoordelen lidstaten het 
steunniveau dat nodig is voor 
landbouwgrond die wordt bewerkt in het 
kader van de biologische certificering. 
Lidstaten nemen in hun strategische 
GLB-plannen een analyse op van de 
productie van de biologische sector, de 
verwachte vraag naar biologische 
producten en het potentieel dat de sector 
heeft om GLB-doelstellingen te 
verwezenlijken, en zij formuleren 
doelstellingen om het percentage 
landbouwgrond dat biologisch wordt 
bewerkt te vergroten en de gehele 
biologische toeleveringsketen te 
ontwikkelen. Op basis van deze 
beoordeling bepalen de lidstaten het 
passende niveau van steun voor de 
omschakeling naar of voortzetting van 
biologische landbouw die zal worden 
verleend door middel van maatregelen 
voor plattelandsontwikkeling uit hoofde 
van artikel 65 of door middel van 
ecoregelingen uit hoofde van artikel 28 of 
door een combinatie van beide, en 
garanderen zij dat de toegewezen 
middelen in verhouding staan tot de 
verwachte toename van de biologische 
productie.
___________________
1 bis Verordening (EU) 2018/848 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 
mei 2018 inzake de biologische productie 
en de etikettering van biologische 
producten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 van de 
Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 14



PE630.523v04-00 68/208 AD\1181813NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 Artikel 14

Interventietypes in de vorm van 
rechtstreekse betalingen

Interventietypes in de vorm van 
rechtstreekse betalingen

1. De interventietypes uit hoofde van 
dit hoofdstuk kunnen de vorm aannemen 
van ontkoppelde en gekoppelde 
rechtstreekse betalingen.

1. De interventietypes uit hoofde van 
dit hoofdstuk kunnen de vorm aannemen 
van ontkoppelde en gekoppelde 
rechtstreekse betalingen.

2. Bij de ontkoppelde rechtstreekse 
betalingen gaat het om: 

2. Bij de ontkoppelde rechtstreekse 
betalingen gaat het om: 

(a) basisinkomenssteun voor 
duurzaamheid;

(a) basisinkomenssteun voor 
duurzaamheid;

(b) aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid;

(b) aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid;

(c) aanvullende inkomenssteun voor 
jonge landbouwers;

(c) aanvullende inkomenssteun voor 
jonge landbouwers;

(d) regelingen voor klimaat en milieu. (d) regelingen voor klimaat en milieu.

3. Bij de gekoppelde rechtstreekse 
betalingen gaat het om:

3. Bij de gekoppelde rechtstreekse 
betalingen gaat het om:

(a) gekoppelde inkomenssteun; (a) gekoppelde inkomenssteun;

(b) de gewasspecifieke betaling voor 
katoen.

(b) de gewasspecifieke betaling voor 
katoen.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
De volgende categorieën begunstigden 
komen niet in aanmerking voor 
inkomenssteunbetalingen via het ELGF:
(a) nationale of regionale politici of 
ambtenaren met een directe of indirecte 
verantwoordelijkheid voor de planning of 
het beheer van of het toezicht op de 
verdeling van GLB-subsidies;
(b) gezinsleden van de onder a) 
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genoemde personen.

Motivering

Gezien het wijdverspreide probleem van belangenconflicten is het onwenselijk dat ministers 
van landbouw, ambtenaren, leden van de landbouwcomités van parlementen of hun familie 
beslissingen nemen over inkomenssteun.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Artikel 15

Verlaging van betalingen Verlaging van betalingen

1. De lidstaten verlagen het bedrag 
aan rechtstreekse betalingen dat op grond 
van dit hoofdstuk voor een bepaald 
kalenderjaar aan een landbouwer wordt 
toegekend en hoger is dan 60 000 EUR, 
als volgt:

1. De lidstaten beperken het bedrag 
aan rechtstreekse betalingen dat op grond 
van dit hoofdstuk voor een bepaald 
kalenderjaar aan een landbouwer wordt 
toegekend tot 80 000 EUR.

(a) met ten minste 25 % voor de 
tranche tussen 60 000 EUR en 75 000 
EUR; 
(b) met ten minste 50 % voor de 
tranche tussen 75 000 EUR en 90 000 
EUR; 
(c) met ten minste 75 % voor de 
tranche tussen 90 000 EUR en 100 000 
EUR;
(d) met 100 % voor het bedrag boven 
100 000 EUR.
2. Voordat de lidstaten lid 1 
toepassen, brengen zij op het bedrag aan 
rechtstreekse betalingen dat op grond van 
dit hoofdstuk voor een bepaald 
kalenderjaar aan een landbouwer wordt 
toegekend, de volgende bedragen in 
mindering:

2. Voordat de lidstaten lid 1 
toepassen, brengen zij op het bedrag aan 
rechtstreekse betalingen dat op grond van 
dit hoofdstuk voor een bepaald 
kalenderjaar aan een landbouwer wordt 
toegekend, de betalingen in mindering die 
zijn toegekend in het kader van 
regelingen voor het klimaat en het milieu 
uit hoofde van artikel 28.
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(a) de aan een landbouwactiviteit 
gekoppelde lonen die door de landbouwer 
zijn aangegeven, met inbegrip van 
belastingen en sociale bijdragen op de 
arbeid, en
(b) de equivalente kosten van 
regelmatige en onbetaalde arbeid die 
gekoppeld zijn aan een landbouwactiviteit 
die wordt uitgeoefend door op het 
betrokken landbouwbedrijf werkende 
personen die geen loon ontvangen of 
minder loon ontvangen dan het bedrag 
dat gewoonlijk voor de geleverde diensten 
wordt betaald, maar worden beloond uit 
de economische opbrengsten van het 
landbouwbedrijf.
Voor de berekening van de onder a) en b) 
bedoelde bedragen passen de lidstaten de 
gemiddelde standaardlonen toe die op 
nationaal of regionaal niveau gekoppeld 
zijn aan de betrokken landbouwactiviteit, 
vermenigvuldigd met het aantal 
arbeidsjaareenheden dat de betrokken 
landbouwer heeft aangegeven. 
3. De geraamde opbrengst van de 
verlaging van de betalingen wordt in de 
eerste plaats gebruikt om bij te dragen in 
de financiering van de aanvullende 
herverdelende inkomenssteun voor 
duurzaamheid en vervolgens in de 
financiering van andere interventies die 
tot de ontkoppelde rechtstreekse 
betalingen behoren.

3. De geraamde opbrengst van de 
verlaging van de betalingen wordt in de 
eerste plaats gebruikt om bij te dragen in 
de financiering van de regelingen voor 
klimaat en milieu en vervolgens in 
interventietypes in het kader van het Elfpo 
als omschreven in hoofdstuk IV door 
middel van een overheveling. Een 
dergelijke overheveling naar het Elfpo 
wordt opgenomen in de financiële 
tabellen van het strategisch GLB-plan en 
kan overeenkomstig artikel 90 in 2023 
worden herzien. De op grond van artikel 
90 vastgestelde maxima voor 
overhevelingen van middelen uit het 
ELGF naar het Elfpo zijn hierop niet van 
toepassing.

De lidstaten kunnen de opbrengst ook 
geheel of gedeeltelijk, door middel van een 
overheveling, gebruiken voor de 
financiering van interventietypes in het 
kader van het Elfpo als omschreven in 
hoofdstuk IV. Een dergelijke overheveling 

De lidstaten kunnen de opbrengst ook 
geheel of gedeeltelijk gebruiken voor de 
financiering van aanvullende 
herverdelende inkomenssteun voor 
duurzaamheid of andere interventies die 
tot de ontkoppelde rechtstreekse 
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naar het Elfpo wordt opgenomen in de 
financiële tabellen van het strategisch 
GLB-plan en kan overeenkomstig 
artikel 90 in 2023 worden herzien. De op 
grond van artikel 90 vastgestelde maxima 
voor overhevelingen van middelen uit het 
ELGF naar het Elfpo zijn hierop niet van 
toepassing.

betalingen behoren.

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met voorschriften 
waarbij een geharmoniseerde grondslag 
voor de berekening van de in lid 1 
bedoelde verlaging van de betalingen 
wordt vastgesteld met het oog op een 
correcte verdeling van de middelen onder 
de gerechtigde begunstigden.

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met voorschriften 
waarbij een geharmoniseerde grondslag 
voor de berekening van de in lid 1 
bedoelde verlaging van de betalingen 
wordt vastgesteld met het oog op een 
correcte verdeling van de middelen onder 
de gerechtigde begunstigden.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De steun die wordt vastgesteld op 
grond van deze onderafdeling komt in 
geen geval ten gunste van 
productiesystemen met een negatieve 
impact op het milieu of op derde landen of 
die strijdig zijn met de naleving van de in 
bijlage XI bedoelde 
wetgevingshandelingen.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De steun op grond van deze 
onderafdeling wordt niet gebruikt voor de 
financiering van verrichtingen die 
verband houden met geconcentreerd 
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diervoeder.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen besluiten om 
het bedrag van de basisinkomenssteun per 
hectare te differentiëren naar groepen 
gebieden met vergelijkbare 
sociaaleconomische of agronomische 
omstandigheden.

Schrappen

Motivering

We willen een GLB dat zowel binnen als tussen lidstaten eerlijk is. Ondanks de bewoording, 
stelt dit punt lidstaten in staat prioriteit te blijven toekennen aan akkerbouw in laagland ten 
koste van actieve landbouwers die, soms onder lastige omstandigheden, publieke goederen 
leveren in hoger gelegen gebieden voor begrazing of gemengd gebruik, hetgeen vaak 
landbouw is met een hoge waarde voor de natuur.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Artikel 20

Waarde van betalingsrechten en 
convergentie

Waarde van betalingsrechten en 
convergentie

1. De lidstaten stellen de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten vóór 
convergentie overeenkomstig dit artikel 
vast door de waarde van de 
betalingsrechten proportioneel aan te 
passen aan hun overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 voor het 
claimjaar 2020 vastgestelde waarde en de 
daarmee samenhangende betaling voor het 
claimjaar 2020 voor landbouwpraktijken 
die gunstig zijn voor klimaat en milieu als 

1. De lidstaten stellen de waarde per 
eenheid van de betalingsrechten vóór 
convergentie overeenkomstig dit artikel 
vast door de waarde van de 
betalingsrechten proportioneel aan te 
passen aan hun overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 voor het 
claimjaar 2020 vastgestelde waarde en de 
daarmee samenhangende betaling voor het 
claimjaar 2020 voor landbouwpraktijken 
die gunstig zijn voor klimaat en milieu als 
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vastgesteld in titel III, hoofdstuk III, van 
die verordening.

vastgesteld in titel III, hoofdstuk III, van 
die verordening.

2. De lidstaten kunnen besluiten om 
de waarde van de betalingsrechten te 
differentiëren overeenkomstig artikel 18, 
lid 2.

2. De lidstaten kunnen besluiten om 
de waarde van de betalingsrechten te 
differentiëren overeenkomstig artikel 18, 
lid 2.

3. De lidstaten stellen uiterlijk voor 
het claimjaar 2026 de maximumwaarde 
van de betalingsrechten vast voor de 
lidstaat of voor elke overeenkomstig 
artikel 18, lid 2, omschreven groep 
gebieden.

3. De lidstaten stellen uiterlijk voor 
het claimjaar 2026 de maximumwaarde 
van de betalingsrechten vast voor de 
lidstaat of voor elke overeenkomstig 
artikel 18, lid 2, omschreven groep 
gebieden.

4. Als de overeenkomstig lid 1 
bepaalde waarde van de betalingsrechten 
binnen een lidstaat of een overeenkomstig 
artikel 18, lid 2, omschreven groep 
gebieden niet uniform is, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de waarde van de 
betalingsrechten uiterlijk in het claimjaar 
2026 naar een uniforme eenheidswaarde 
convergeert.

4. Als de overeenkomstig lid 1 
bepaalde waarde van de betalingsrechten 
binnen een lidstaat of een overeenkomstig 
artikel 18, lid 2, omschreven groep 
gebieden niet uniform is, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de waarde van de 
betalingsrechten uiterlijk in het claimjaar 
2026 naar een uniforme eenheidswaarde 
convergeert.

5. Met het oog op de toepassing van 
lid 4 zorgen de lidstaten ervoor dat uiterlijk 
voor het claimjaar 2026 alle 
betalingsrechten een waarde hebben van 
ten minste 75 % van het voor het claimjaar 
2026 geplande gemiddelde eenheidsbedrag 
voor de basisinkomenssteun dat in het 
overeenkomstig artikel 106, lid 1, 
overgelegde strategisch GLB-plan is 
vastgesteld voor de lidstaat of de 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
omschreven gebieden.

5. Met het oog op de toepassing van 
lid 4 zorgen de lidstaten ervoor dat uiterlijk 
voor het claimjaar 2026 alle 
betalingsrechten een waarde hebben van 
ten minste 75 % van het voor het claimjaar 
2026 geplande gemiddelde eenheidsbedrag 
voor de basisinkomenssteun dat in het 
overeenkomstig artikel 106, lid 1, 
overgelegde strategisch GLB-plan is 
vastgesteld voor de lidstaat of de 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
omschreven gebieden.

6. De lidstaten financieren de 
verhogingen van de waarde van de 
betalingsrechten die nodig zijn om aan de 
leden 4 en 5 te voldoen, door gebruik te 
maken van eventuele opbrengsten die uit 
de toepassing van lid 3 voortvloeien en, 
indien nodig, door het verschil te 
verkleinen tussen de overeenkomstig lid 1 
bepaalde waarde per eenheid van de 
betalingsrechten en het voor het claimjaar 
2026 geplande gemiddelde eenheidsbedrag 
voor de basisinkomenssteun dat in het 
overeenkomstig artikel 106, lid 1, 
overgelegde strategisch GLB-plan is 

6. De lidstaten financieren de 
verhogingen van de waarde van de 
betalingsrechten die nodig zijn om aan de 
leden 4 en 5 te voldoen, door gebruik te 
maken van eventuele opbrengsten die uit 
de toepassing van lid 3 voortvloeien en, 
indien nodig, door het verschil te 
verkleinen tussen de overeenkomstig lid 1 
bepaalde waarde per eenheid van de 
betalingsrechten en het voor het claimjaar 
2026 geplande gemiddelde eenheidsbedrag 
voor de basisinkomenssteun dat in het 
overeenkomstig artikel 106, lid 1, 
overgelegde strategisch GLB-plan is 
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vastgesteld voor de lidstaat of de 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
omschreven gebieden.

vastgesteld voor de lidstaat of de 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
omschreven gebieden.

De lidstaten kunnen besluiten om de 
verlaging toe te passen op alle 
betalingsrechten of een deel daarvan 
waarvan de overeenkomstig lid 1 bepaalde 
waarde hoger is dan het voor het claimjaar 
2026 geplande gemiddelde eenheidsbedrag 
voor de basisinkomenssteun dat in het 
overeenkomstig artikel 106, lid 1, 
overgelegde strategisch GLB-plan is 
vastgesteld voor de lidstaat of de 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
omschreven gebieden.

De lidstaten kunnen besluiten om de 
verlaging toe te passen op alle 
betalingsrechten of een deel daarvan 
waarvan de overeenkomstig lid 1 bepaalde 
waarde hoger is dan het voor het claimjaar 
2026 geplande gemiddelde eenheidsbedrag 
voor de basisinkomenssteun dat in het 
overeenkomstig artikel 106, lid 1, 
overgelegde strategisch GLB-plan is 
vastgesteld voor de lidstaat of de 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
omschreven gebieden.

7. De in lid 6 bedoelde verlagingen 
worden gebaseerd op objectieve en niet-
discriminerende criteria. Onverminderd het 
overeenkomstig lid 5 vastgestelde 
minimum kunnen die criteria de 
vaststelling inhouden van een maximale 
daling die niet kleiner mag zijn dan 30 %.

7. De in lid 6 bedoelde verlagingen 
worden gebaseerd op objectieve en niet-
discriminerende criteria. Onverminderd het 
overeenkomstig lid 5 vastgestelde 
minimum kunnen die criteria de 
vaststelling inhouden van een maximale 
daling die niet kleiner mag zijn dan 30 %.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de onder a) en b) genoemde gevallen 
kunnen de lidstaten vrouwen prioriteit 
geven om de doelstellingen in artikel 6, lid 
1, onder h), te kunnen verwezenlijken.

Motivering

De groeiende deelname van vrouwen aan economische activiteiten moet worden bevorderd 
als onderdeel van de specifieke doelstellingen die moeten worden gebruikt om de algemene 
doelstelling te behalen.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 Artikel 26

Aanvullende herverdelende inkomenssteun 
voor duurzaamheid

Aanvullende herverdelende inkomenssteun 
voor duurzaamheid

1. De lidstaten verstrekken 
aanvullende herverdelende inkomenssteun 
voor duurzaamheid (hierna "herverdelende 
inkomenssteun" genoemd) onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

1. De lidstaten verstrekken 
aanvullende herverdelende inkomenssteun 
voor duurzaamheid (hierna "herverdelende 
inkomenssteun" genoemd) onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

2. De lidstaten zorgen voor een 
herverdeling van de steun van grotere naar 
kleinere of middelgrote landbouwbedrijven 
door aan de landbouwers die recht hebben 
op een betaling in het kader van de in 
artikel 17 bedoelde basisinkomenssteun, 
herverdelende inkomenssteun te 
verstrekken in de vorm van een jaarlijkse 
ontkoppelde betaling per subsidiabele 
hectare.

2. De lidstaten zorgen voor een 
herverdeling van de steun van grotere naar 
kleinere of middelgrote landbouwbedrijven 
door aan de landbouwers die recht hebben 
op een betaling in het kader van de in 
artikel 17 bedoelde basisinkomenssteun, 
herverdelende inkomenssteun te 
verstrekken in de vorm van een jaarlijkse 
ontkoppelde betaling per subsidiabele 
hectare.

3. De lidstaten stellen een bedrag per 
hectare of verschillende bedragen voor 
verschillende reeksen hectaren vast, 
alsmede het maximale aantal hectaren per 
landbouwer aan wie de herverdelende 
inkomstensteun wordt betaald.

3. De lidstaten stellen een bedrag per 
hectare of verschillende bedragen voor 
verschillende reeksen hectaren vast, 
alsmede het maximale aantal hectaren per 
landbouwer aan wie de herverdelende 
inkomstensteun wordt betaald.

4. Het voor een bepaald claimjaar 
geplande bedrag per hectare mag niet 
hoger zijn dan het nationale gemiddelde 
bedrag van de rechtstreekse betalingen per 
hectare voor dat claimjaar.

4. Het voor een bepaald claimjaar 
geplande bedrag per hectare mag niet 
hoger zijn dan het nationale gemiddelde 
bedrag van de rechtstreekse betalingen per 
hectare voor dat claimjaar.

5. Het nationale gemiddelde bedrag 
van de rechtstreekse betalingen per hectare 
wordt gedefinieerd als de verhouding 
tussen het nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen voor een bepaald 
claimjaar als vastgesteld in bijlage IV, en 
de totale geplande outputs voor de 
basisinkomenssteun voor dat claimjaar, 
uitgedrukt in aantal hectaren.

5. Het nationale gemiddelde bedrag 
van de rechtstreekse betalingen per hectare 
wordt gedefinieerd als de verhouding 
tussen het nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen voor een bepaald 
claimjaar als vastgesteld in bijlage IV, en 
de totale geplande outputs voor de 
basisinkomenssteun voor dat claimjaar, 
uitgedrukt in aantal hectaren.
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Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als onderdeel van hun verplichting 
om aan de in artikel 6, lid 1, onder g), 
vastgestelde specifieke doelstelling 
"aantrekken van jonge landbouwers en 
vergemakkelijken van 
bedrijfsontwikkeling in 
plattelandsgebieden" bij te dragen en om 
overeenkomstig artikel 86, lid 4, ten minste 
2 % van hun toewijzingen voor 
rechtstreekse betalingen aan deze 
doelstelling te besteden, kunnen de 
lidstaten aanvullende inkomenssteun 
verstrekken aan jonge landbouwers die 
zich onlangs voor het eerst hebben 
gevestigd en die recht hebben op een 
betaling in het kader van de in artikel 17 
bedoelde basisinkomenssteun.

2. Als onderdeel van hun verplichting 
om aan de in artikel 6, lid 1, onder g), 
vastgestelde specifieke doelstelling 
"aantrekken van jonge landbouwers" bij te 
dragen en om overeenkomstig artikel 86, 
lid 4, ten minste 4 % van hun toewijzingen 
voor rechtstreekse betalingen aan deze 
doelstelling te besteden, kunnen de 
lidstaten aanvullende inkomenssteun 
verstrekken aan jonge landbouwers die 
recht hebben op een betaling in het kader 
van de in artikel 17 bedoelde 
basisinkomenssteun en die zich voor het 
eerst vestigen of zich hebben gevestigd 
gedurende de vijf jaar voorafgaand aan 
de indiening van het betaalverzoek voor 
jonge landbouwers, op voorwaarde dat 
deze betalingen voor duurzame productie 
worden gebruikt en dat de 
inkomens/financiële middelen de in 
artikel 15 vastgestelde drempel niet 
overschrijden.

In afwijking van de eerste alinea kunnen 
jonge landbouwers die in het laatste 
toepassingsjaar van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 de in artikel 50 van die 
verordening bedoelde steun hebben 
ontvangen, deze steun op grond van dit 
artikel ontvangen voor een totale 
maximumtermijn als bedoeld in lid 3 van 
dit artikel. 

Motivering

Jonge landbouwers die het geld niet nodig hebben of het geld gebruiken voor een 
intensivering die indruist tegen de doelstellingen van artikelen 5 en 6, moeten geen 
belastinggeld ontvangen.
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Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Artikel 28

Regelingen voor klimaat en milieu Regelingen voor klimaat en milieu

1. De lidstaten verstrekken steun voor 
vrijwillige regelingen voor klimaat en 
milieu ("ecoregelingen") onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

1. De lidstaten stellen steun vast en 
verstrekken deze en formuleren een 
minimale financiële bijdragen van ten 
minste 30 % van hun respectieve 
nationale toewijzingen, als bepaald in 
bijlage IV, voor vrijwillige regelingen voor 
klimaat en milieu ("ecoregelingen") onder 
de voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

2. De lidstaten steunen in het kader 
van dit interventietype echte landbouwers 
die verbintenissen aangaan om op 
subsidiabele hectaren landbouwpraktijken 
toe te passen die gunstig zijn voor het 
klimaat en het milieu.

2. De lidstaten steunen in het kader 
van dit interventietype echte landbouwers 
of groepen landbouwers die verbintenissen 
aangaan om op subsidiabele hectaren 
landbouwpraktijken en -systemen toe te 
passen, te handhaven en te bevorderen die 
gunstig zijn voor het klimaat en het milieu.

3. De lidstaten stellen de lijst op van 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
het klimaat en het milieu.

3. De Commissie stelt 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast die deze verordening 
aanvullen met een EU-lijst van 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
het klimaat en het milieu, rekening 
houdend met de voorwaarden als bedoeld 
in lid 4 van dit artikel.
De lidstaten stellen aanvullende nationale 
lijsten op van landbouwpraktijken die 
gunstig zijn voor het klimaat en het milieu 
door een keuze te maken uit de in de 
eerste alinea bedoelde EU-lijst. De 
lidstaten kennen prioriteit toe aan 
regelingen die gunstige neveneffecten 
opleveren, synergieën bevorderen en een 
geïntegreerde aanpak stimuleren.
De Commissie verschaft de lidstaten, 
wanneer deze hun nationale lijsten 
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opstellen, in onderling overleg met de 
Europese en nationale netwerken voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid de 
noodzakelijke richtsnoeren als bedoeld in 
artikel 113 teneinde de uitwisseling van 
beste praktijken te vergemakkelijken en de 
kennisbasis en de oplossingen voor de 
verwezenlijking van de specifieke milieu- 
en klimaatgerelateerde doelstellingen die 
zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d), 
e) en f), te verbeteren. Er moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
potentiële replicatie van maatregelen en 
regelingen, afgestemd op de lokale, 
regionale of nationale en/of milieucontext 
of -beperkingen.
In naar behoren onderbouwde gevallen 
kunnen aanvullende regelingen die niet 
op de EU-lijst staan, worden opgenomen 
op de nationale lijsten indien de 
Commissie daarvoor overeenkomstig de 
procedure die wordt beschreven in 
artikelen 106 en 107 toestemming geeft.
Bij het opstellen van de lijsten garanderen 
de Commissie en de lidstaten gedurende 
het proces dat wordt bedoeld in titel V, 
hoofdstuk III, dat de lijst tot stand komt 
aan de hand van een gezamenlijke 
inspanning van landbouw- en 
milieuautoriteiten en dat hierbij 
deskundigen worden geraadpleegd.
De Commissie beoordeelt de nationale 
lijsten één of tweemaal per jaar en houdt 
hierbij rekening met de vereiste 
doeltreffendheid, het bestaan van 
alternatieven en de bijdrage van de 
regelingen aan de specifieke milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen die 
worden genoemd onder d), e) en f), van 
artikel 6, lid 1. De beoordeling wordt 
openbaar gemaakt in het geval van 
ontoereikende/negatieve beoordelingen 
stellen de lidstaten gewijzigde nationale 
lijsten en regelingen voor in 
overeenstemming met de in artikel 107 
beschreven procedure.

4. Die praktijken zijn van dien aard 4. Die praktijken zijn van dien aard 
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dat zij voldoen aan een of meer van de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgesteld in artikel 
6, lid 1, onder d), e) en f).

dat zij voldoen aan een of meer van de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgesteld in artikel 
6, lid 1, onder d), e) en f), en met 
betrekking tot doelstelling f) wordt naar 
behoren aandacht besteed aan landbouw 
met een hoge natuurwaarde en Natura 
2000-landbouw.

5. In het kader van dit type 
interventies verrichten de lidstaten 
uitsluitend betalingen voor verbintenissen 
die:

5. In het kader van dit type 
interventies verrichten de lidstaten 
uitsluitend betalingen voor verbintenissen 
die:

(a) verder gaan dan de desbetreffende 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen en de desbetreffende normen 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie die op grond van hoofdstuk 
I, afdeling 2, van deze titel zijn vastgesteld;

(a) verder gaan dan de desbetreffende 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen en de desbetreffende normen 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie die op grond van hoofdstuk 
I, afdeling 2, van deze titel en bijlage III 
zijn vastgesteld;

(b) verder gaan dan de 
minimumvoorschriften voor het gebruik 
van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen, 
dierenwelzijn en andere dwingende 
voorschriften die zijn vastgesteld in de 
nationale wetgeving en de wetgeving van 
de Unie;

(b) verder gaan dan de 
minimumvoorschriften voor het gebruik 
van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen, 
dierenwelzijn en andere dwingende 
voorschriften die zijn vastgesteld in de 
nationale wetgeving en de wetgeving van 
de Unie;

(c) verder gaan dan de voorwaarden 
voor de instandhouding van het 
landbouwareaal overeenkomstig artikel 4, 
lid 1, onder a);

(c) verder gaan dan de voorwaarden 
voor de instandhouding van het 
landbouwareaal overeenkomstig artikel 4, 
lid 1, onder a);

(d) verschillend zijn van de 
verbintenissen waarvoor betalingen worden 
toegekend op grond van artikel 65.

(d) verschillend zijn van of een 
aanvulling vormen op de verbintenissen 
waarvoor betalingen worden toegekend op 
grond van artikel 65.

6. De steun voor ecoregelingen neemt 
de vorm aan van een jaarlijkse betaling per 
subsidiabele hectare en wordt verleend:

6. De steun voor ecoregelingen neemt 
de vorm aan van een jaarlijkse betaling per 
subsidiabele hectare of subsidiabel 
landbouwbedrijf en wordt verleend:

(a) als aanvullende betaling bij de 
basisinkomenssteun als vastgesteld in deze 
afdeling, onderafdeling 2, of

(a) als aanvullende betaling bij de 
basisinkomenssteun als vastgesteld in deze 
afdeling, onderafdeling 2, of

(b) hetzij als betaling om de 
begunstigden geheel of gedeeltelijk te 
vergoeden voor de extra kosten en de 

(b) hetzij als betaling om de 
begunstigden geheel of gedeeltelijk te 
vergoeden voor de extra kosten en de 
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gederfde inkomsten als gevolg van de 
aangegane verbintenissen als vastgesteld 
op grond van artikel 65. 

gederfde inkomsten als gevolg van de 
aangegane verbintenissen als vastgesteld 
op grond van artikel 65. 

6 bis. Lidstaten kunnen deelname aan 
specifieke ecoregelingen verplicht stellen 
in gebieden met een hoge natuurwaarde 
of waar dit naar behoren is 
gerechtvaardigd op grond van de 
verwezenlijking van één of meer van de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
6, lid 1, onder d), e) en f).
6 ter. De lidstaten sluiten ecoregelingen 
uit van een mogelijke verlaging van 
betalingen als bedoeld in artikel 15 en van 
maximale financieringsniveaus.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
interventies op grond van dit artikel in 
overeenstemming zijn met die op grond 
van artikel 65.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
interventies op grond van dit artikel in 
overeenstemming zijn met die op grond 
van artikel 65.

8. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met nadere regels 
betreffende ecoregelingen.

8. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met nadere regels 
betreffende ecoregelingen.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
Natuurlijke beperkingen of andere 

gebiedsspecifieke beperkingen
1. De lidstaten kunnen betalingen 
toekennen voor natuurlijke beperkingen 
of andere gebiedsspecifieke beperkingen 
onder de voorwaarden die in dit artikel 
zijn vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen, met als doel bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
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artikel 6, lid 1.
2. Die betalingen worden verleend 
aan echte landbouwers voor gebieden die 
overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 zijn 
aangewezen.
3. De lidstaten kunnen betalingen in 
het kader van dit interventietype alleen 
verstrekken om begunstigden geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden voor de extra 
kosten en gederfde inkomsten met 
betrekking tot de natuurlijke of andere 
gebiedsspecifieke beperkingen in het 
betrokken gebied.
4. Voor de berekening van de in lid 3 
bedoelde extra kosten en gederfde 
inkomsten met betrekking tot natuurlijke 
of andere gebiedsspecifieke beperkingen 
wordt een vergelijking gemaakt met 
gebieden die niet met natuurlijke of 
andere gebiedsspecifieke beperkingen 
worden geconfronteerd.
5. De betalingen worden jaarlijks 
toegekend per hectare land.
6. De lidstaten stellen voor de 
interventies als bedoeld in dit artikel een 
minimum- en een maximumpercentage 
vast voor de bijdrage uit het ELGF. De 
uitgaven in constante prijzen verschillen 
niet meer dan 20 % van de uitgaven als 
bedoeld in artikel 31 van Verordening 
(EU) nr. 1305/2013.

Motivering

Verplaatsing van dit artikel naar de eerste zuil zorgt ervoor dat er meer geld beschikbaar is 
voor milieu- en klimaatmaatregelen.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gekoppelde inkomenssteun 
wordt verleend in de vorm van een 
jaarlijkse betaling per hectare of per dier.

3. De gekoppelde inkomenssteun 
wordt verleend in de vorm van een 
jaarlijkse betaling per hectare of per dier en 
de lidstaten kunnen een maximum aan 
deze betaling stellen met het oog op een 
betere verdeling van de steun.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Overeenkomstig titel V, hoofdstuk 
III, ziet de Commissie erop toe dat 
gekoppelde steun voor vee alleen wordt 
verleend aan landbouwbedrijven die de 
voor een bepaald stroomgebied 
vastgestelde maximale veedichtheid, als 
bepaald in Richtlijn 2000/60/EG, niet 
overschrijden. 
 
 

Motivering

Gekoppelde inkomenssteun wordt vaak ingezet om intensieve veehouderij voor vlees en zuivel 
te ondersteunen. Om de negatieve effecten van overproductie, met name op het klimaat maar 
ook op landbouwinkomens, te verzachten en landbouwers te helpen bij de overstap op 
gediversifieerdere productiemodellen, mag de steun derhalve uitsluitend worden toegekend 
aan landbouwbedrijven die de maximale veedichtheid niet overschrijden. Deze waarborg 
heeft tevens tot doel overproductie te voorkomen. De maximale veedichtheid kan worden 
afgestemd op regionale kenmerken op basis van de stroomgebiedbeheersplannen in het kader 
van de kaderrichtlijn water.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Wanneer een lidstaat in zijn 
strategisch GLB-plan vrijwillige 
gekoppelde steun voorstelt als voorzien in 
artikel 106, ziet de Commissie erop toe 
dat:
(a) de steun voldoet aan het 
"berokken geen schade"-beginsel;
(b) aan de hand van empirisch, 
kwantificeerbaar en onafhankelijk te 
verifiëren bewijs kan worden aangetoond 
dat er sprake is van een duidelijke 
ecologische behoefte of een duidelijk 
ecologisch voordeel;
(c) de steun wordt gebruikt om aan de 
behoeften van de Unie op het gebied van 
voedselzekerheid te voldoen en niet leidt 
tot verstoring van de interne of 
internationale markten;
(d) de toekenning van de gekoppelde 
inkomenssteun niet leidt tot 
handelsresultaten die een negatief effect 
hebben op de investeringen, productie en 
verwerking in de agrovoedingssector van 
ontwikkelingslanden waar de Unie handel 
mee drijft;
(e) geen vrijwillige gekoppelde steun 
wordt toegekend voor markten die in een 
crisis verkeren als gevolg van 
overproductie of overbevoorrading;
(f) er enkel steun voor veehouderijen 
wordt toegekend indien de maximale 
veedichtheid niet wordt overschreden en 
de ecologische draagkracht van het 
desbetreffende stroomgebied in acht wordt 
genomen, overeenkomstig 
Richtlijn 2000/60/EG, en indien er 
voldoende begraasbare of voedergrond 
aanwezig is die zonder externe 
productiemiddelen in stand kan worden 
gehouden.
Als is voldaan aan de voorwaarden onder 
a) tot en met f), kan de Commissie de door 
de lidstaat voorgestelde variabelen 
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goedkeuren of deze, in coördinatie met de 
desbetreffende lidstaat en volgens de 
artikelen 115 en 116 van deze 
verordening, aanpassen.

Motivering

Gekoppelde inkomenssteun moet afhankelijk worden gesteld van de naleving van strikte 
duurzaamheidscriteria, aangezien deze zowel op de interne markt van de Unie als daarbuiten 
verstoringen kan veroorzaken en ertoe kan leiden dat de productie van bepaalde lidstaten of 
derde landen naar andere lidstaten wordt verplaatst.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gekoppelde inkomenssteun mag 
uitsluitend voor de volgende sectoren en 
producties of specifieke soorten landbouw 
binnen die sectoren of producties worden 
toegekend voor zover die van belang zijn 
om economische, sociale of ecologische 
redenen: granen, oliehoudende zaden, 
eiwithoudende gewassen, zaaddragende 
leguminosen, vlas, hennep, rijst, noten, 
zetmeelaardappelen, melk en 
zuivelproducten, zaaizaad, schapen- en 
geitenvlees, rundvlees, olijfolie, 
zijderupsen, gedroogde voedergewassen, 
hop, suikerbieten, suikerriet en cichorei, 
groenten en fruit, hakhout met korte 
omlooptijd en andere niet-
voedingsgewassen, met uitzondering van 
bomen, die worden gebruikt om er 
producten van te maken die mogelijk 
fossiele materialen kunnen vervangen.

Gekoppelde inkomenssteun mag 
uitsluitend voor de volgende sectoren en 
producties of specifieke soorten landbouw 
binnen die sectoren of producties worden 
toegekend, die diervriendelijker en/of 
milieuvriendelijker zijn dan de wettelijke 
minimumnormen vereisen, of voor zover 
die van belang zijn om economische, 
sociale of ecologische redenen, en indien 
uit hoofde van de in titel V, hoofdstuk III, 
vastgelegde procedure, aan de hand van 
empirisch, kwantificeerbaar en 
onafhankelijk te verifiëren bewijs kan 
worden aangetoond dat er sprake is van 
een duidelijke behoefte: granen, 
oliehoudende zaden, eiwithoudende 
gewassen, zaaddragende leguminosen, 
vlas, hennep, rijst, noten, 
zetmeelaardappelen, melk en 
zuivelproducten, zaaizaad, schapen- en 
geitenvlees, rundvlees, olijfolie, 
zijderupsen, gedroogde voedergewassen, 
hop, suikerriet en cichorei, groenten en 
fruit.

Motivering

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
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since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Begunstigden komen uitsluitend in 
aanmerking voor gekoppelde betalingen 
indien hun productienormen hoger liggen 
dan de geldende minimumnormen op het 
gebied van milieu en dierenwelzijn.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de gekoppelde 
inkomenssteun betrekking heeft op 
runderen dan wel op schapen of geiten, 
bepalen de lidstaten dat de eisen inzake 
identificatie en registratie van dieren die 
in Verordening (EG) nr. 1760/2000 van 
het Europees Parlement en de Raad32, 
respectievelijk Verordening (EG) nr. 
21/2004 van de Raad33 zijn vastgesteld, 
subsidiabiliteitsvoorwaarden voor de 
steun zijn. Onverminderd de overige 
toepasselijke subsidiabiliteitsvoorwaarden 
worden runderen, schapen of geiten 
evenwel geacht voor steun in aanmerking 
te komen voor zover uiterlijk op een door 
de lidstaten te bepalen datum in het 
betrokken claimjaar wordt voldaan aan de 
identificatie- en registratievoorschriften.

2. Gekoppelde inkomenssteun mag 
uitsluitend worden toegekend indien: 
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(a) de betreffende lidstaat kan 
aantonen dat dit de enige resterende 
mogelijkheid is, met name waar het 
weidesystemen betreft waar 
milieuregelingen of ontkoppelde 
betalingen niet eenvoudig toepasbaar zijn 
gezien de aanwezigheid van 
gemeenschapsweiden of verweiding; 
(b) de betreffende lidstaat de 
vergoeding kan aantonen van de 
daadwerkelijk gemaakte extra kosten en 
de gederfde inkomsten teneinde te voldoen 
aan de specifieke doelstellingen in 
artikel 6, lid 1, onder d), e) en f). 

__________________ __________________
32 Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 
2000 tot vaststelling van een identificatie- 
en registratieregeling voor runderen en 
inzake de etikettering van rundvlees en 
rundvleesproducten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad 
(PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1).

32 Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 
2000 tot vaststelling van een identificatie- 
en registratieregeling voor runderen en 
inzake de etikettering van rundvlees en 
rundvleesproducten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad 
(PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1).

33 Verordening (EG) nr. 21/2004 van de 
Raad van 17 december 2003 tot 
vaststelling van een identificatie- en 
registratieregeling voor schapen en geiten 
en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 
92/102/EEG en 64/432/EEG (PB L 5 van 
9.1.2004, blz. 8).

33 Verordening (EG) nr. 21/2004 van de 
Raad van 17 december 2003 tot 
vaststelling van een identificatie- en 
registratieregeling voor schapen en geiten 
en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 
92/102/EEG en 64/432/EEG (PB L 5 van 
9.1.2004, blz. 8).

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea, wordt geen steun toegekend ten 
behoeve van intensieve veehouderijen. De 
Commissie is bevoegd om overeenkomstig 
artikel 138 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die deze verordening aanvullen 
door het aanwijzen van soorten intensieve 
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veehouderijen die niet in aanmerking 
komen voor gekoppelde steun, als gevolg 
waarvan zuivelproducten, runderen, 
schapen en geiten feitelijk van steun 
worden uitgesloten indien er sprake is van 
een discrepantie tussen het aantal 
subsidiabele hectaren en het aantal 
dieren. Bij het vaststellen van deze 
bepaling is rekening gehouden met de 
praktijk van het hoeden van schapen en 
verweiding.

Motivering

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de gekoppelde 
inkomenssteun betrekking heeft op 
runderen dan wel op schapen of geiten, 
mogen de lidstaten uitsluitend steun 
verlenen ten behoeve van dieren die 
worden gehouden op beweidingssystemen 
op basis van grasland of weiland met hoge 
prestaties op het gebied van milieu of 
dierenwelzijn.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie en de lidstaten zien 
er, door middel van de procedure in titel V 
van deze verordening, op toe dat de 
strategische GLB-plannen bepalingen 
bevatten om te waarborgen dat de totale 
veedichtheid per lidstaat aan het eind van 
de programmeringsperiode voor de 
strategische plannen, maximaal 0,7 
grootvee-eenheden per hectare bedraagt.

Motivering

Het is van belang de dierlijke en plantaardige productie in evenwicht te brengen. Het GLB 
bevat een precedent, aangezien veedichtheden waren gespecificeerd voor een decennium, te 
beginnen in 2003. Volgens Eurostat bedraagt de huidige gemiddelde totale veedichtheid in de 
lidstaten 0,75 grootvee-eenheden per hectare.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Geconcentreerde 
diervoederbedrijven komen niet in 
aanmerking voor gekoppelde steun.

Motivering

Het is noodzakelijk de productie van dieren en gewassen in evenwicht te brengen door erop 
toe te zien dat de veepopulatie per landbouwbedrijf niet groter is dan het voederareaal in de 
vorm van permanente weidegronden of tijdelijk grasland, bijvoorbeeld in het geval van 
herkauwers. Dit beperkt structurele overproductie en milieuvervuiling door overtollige 
nutriënten, en verlaagt de impact op het klimaat.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Toezicht

Als onderdeel van het toezicht met 
betrekking tot de beleidscoherentie voor 
ontwikkeling zoals vastgelegd in 
artikel 119 bis houden de lidstaten en de 
Commissie toezicht op de verleende 
gekoppelde steun. Indien negatieve 
effecten worden geconstateerd, wordt de 
gekoppelde steun voor de desbetreffende 
sector stopgezet of, in voorkomend geval, 
verlaagd, zodat aan de bovengenoemde 
voorwaarden wordt voldaan. 
De Commissie is bevoegd om in 
bespreking te treden met 
ontwikkelingslanden waar de EU handel 
mee drijft en die negatieve effecten van 
gekoppelde steun ondervinden met 
betrekking tot de ontwikkeling van de 
lokale agrovoedingssector, teneinde (ook 
in het kader van het handelsbeleid van de 
Unie) corrigerende maatregelen te treffen 
om deze effecten te beperken. 
In voorkomend geval is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 138 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om deze verordening aan te vullen met 
maatregelen die door de lidstaten moeten 
worden genomen wanneer gebruik wordt 
gemaakt van gekoppelde inkomenssteun, 
teneinde de negatieve effecten daarvan op 
de ontwikkeling van de 
agrovoedingssector in bovengenoemde 
partnerlanden uit te bannen. 

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gewasspecifieke betaling voor 1. De gewasspecifieke betaling voor 
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katoen wordt toegekend per hectare 
subsidiabel katoenareaal. Het areaal is 
enkel subsidiabel wanneer het bestaat uit 
landbouwgrond waarvoor de lidstaat een 
vergunning voor de katoenproductie heeft 
verleend, die is ingezaaid met door de 
lidstaat toegestane rassen en die 
daadwerkelijk is geoogst in normale 
teeltomstandigheden.

katoen wordt toegekend per hectare 
subsidiabel katoenareaal. Het areaal is 
enkel subsidiabel wanneer het bestaat uit 
landbouwgrond waarvoor de lidstaat een 
vergunning voor de katoenproductie heeft 
verleend, die is ingezaaid met door de 
lidstaat toegestane rassen en die 
daadwerkelijk is geoogst in normale 
teeltomstandigheden. De monocultuur van 
katoen komt niet in aanmerking voor 
steun.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de peulvruchtensector;

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) andere sectoren als bedoeld in 
artikel 1, lid 2, onder a) tot en met h), k), 
m), o) tot en met t), en w), van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013.

(f) andere sectoren als bedoeld in 
artikel 1, lid 2, onder a) tot en met h), k), 
m), o), p), r), s) en w), van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013.

Motivering

Met dit amendement worden q) varkensvlees en t) vlees van pluimvee van de lijst geschrapt 
waar nooit GLB-steun voor is verleend en die worden gebruikt voor de intensieve veeteelt of 
geconcentreerde diervoederbedrijven.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 42
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 42 Artikel 42

Doelstellingen in de sector groenten en 
fruit

Doelstellingen in de sector groenten en 
fruit

In de sector groenten en fruit worden de 
volgende doelstellingen nagestreefd:

Onverminderd de artikelen 5 en 6 inzake 
algemene doelstellingen worden in de 
sector groenten en fruit de volgende 
doelstellingen nagestreefd:

(a) productieplanning, aanpassing van 
de productie aan de vraag, met name wat 
kwaliteit en hoeveelheid betreft, 
optimalisatie van de productiekosten en 
van het rendement op investeringen en 
stabilisatie van de producentenprijzen; 
deze doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a), b), 
c) en i);

(a) productieplanning, aanpassing van 
de productie aan de vraag, met name wat 
kwaliteit en hoeveelheid betreft, 
optimalisatie van de productiekosten en 
van het rendement op investeringen en 
stabilisatie van de producentenprijzen; 
deze doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a), b), 
c) en i);

(b) concentratie van het aanbod en op 
de markt brengen van de producten van de 
groenten- en fruitsector, onder meer door 
middel van direct marketing; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a) en c); 

(b) concentratie van het aanbod en op 
de markt brengen van de producten van de 
groenten- en fruitsector, onder meer door 
middel van direct marketing; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a) en c); 

(c) onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van duurzame productiemethoden, 
waaronder de weerstand tegen plagen, 
innovatieve praktijken die het economisch 
concurrentievermogen vergroten en de 
marktontwikkelingen versterken; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a), c) en 
i);

(c) onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van duurzame productiemethoden, 
waaronder de weerstand tegen plagen, 
innovatieve praktijken die het economisch 
concurrentievermogen vergroten en de 
marktontwikkelingen versterken; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a), c) en 
i);

(d) ontwikkeling, uitvoering en 
bevordering van milieuvriendelijke 
productiemethoden, ecologisch 
verantwoorde teeltmethoden en 
productietechnieken, duurzaam gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen, met name 
water, bodem, lucht, biodiversiteit en 
overige natuurlijke hulpbronnen; deze 
doelstellingen houden verband met de 

(d) ontwikkeling, uitvoering en 
bevordering van milieuvriendelijke 
productiemethoden, ecologisch 
verantwoorde teeltmethoden en 
productietechnieken, duurzaam gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen, met name 
water, bodem, lucht, biodiversiteit en 
overige natuurlijke hulpbronnen; deze 
doelstellingen houden verband met de 
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specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder e) en f); 

specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder e) en f); 

(e) bijdragen tot matiging van en 
aanpassing aan klimaatverandering, als 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d); 

(e) bijdragen tot matiging van en 
aanpassing aan klimaatverandering, als 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d); 

(f) verhoging van de handelswaarde en 
de kwaliteit van de producten, met inbegrip 
van de verbetering van de productkwaliteit 
en de ontwikkeling van producten met een 
beschermde oorsprongsbenaming of een 
beschermde geografische aanduiding of 
van producten die onder nationale 
kwaliteitsregelingen vallen; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstelling die is vastgelegd in 
artikel 6, lid 1, onder b);

(f) verhoging van de handelswaarde, 
de diversiteit en de kwaliteit van de 
producten, met inbegrip van de verbetering 
van de productkwaliteit en de ontwikkeling 
van producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming of een beschermde 
geografische aanduiding of van producten 
die onder een nationale kwaliteitsregeling 
vallen; deze doelstellingen houden verband 
met de specifieke doelstelling die is 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder b);

(g) promotie en marketing van de 
producten van de sector groenten en fruit, 
in verse dan wel verwerkte vorm; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder b) en 
c);

(g) promotie en marketing van de 
producten van de sector groenten en fruit, 
in verse dan wel verwerkte vorm; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder b) en 
c);

(h) verhoging van de consumptie van 
producten van de sector groenten en fruit, 
in verse dan wel verwerkte vorm; deze 
doelstelling houdt verband met de 
specifieke doelstelling die is vastgelegd in 
artikel 6, lid 1, onder i);

(h) verhoging van de consumptie van 
producten van de sector groenten en fruit, 
in verse dan wel verwerkte vorm; deze 
doelstelling houdt verband met de 
specifieke doelstelling die is vastgelegd in 
artikel 6, lid 1, onder i);

(i) crisispreventie en risicobeheer, 
gericht op het voorkomen van en het 
omgaan met crises op de groenten- en 
fruitmarkten; deze doelstellingen houden 
verband met de specifieke doelstellingen 
die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder 
a), b) en c).

(i) crisispreventie en risicobeheer, 
gericht op het voorkomen van en het 
omgaan met crises op de groenten- en 
fruitmarkten; deze doelstellingen houden 
verband met de specifieke doelstellingen 
die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder 
a), b) en c).

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 43 Artikel 43
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Interventietypes in de sector groenten en 
fruit

Interventietypes in de sector groenten en 
fruit

1. Ten aanzien van de in artikel 42, 
onder a) tot en met h), bedoelde 
doelstellingen kiezen de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen een of meer van 
de volgende interventietypes:

1. Ten aanzien van de in artikel 42, 
onder a) tot en met h), bedoelde 
doelstellingen kiezen de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen drie of meer van 
de volgende interventietypes:

(a) investeringen in materiële en 
immateriële activa, met name gericht op 
waterbesparing, energiebesparing, 
milieuvriendelijke verpakking en 
afvalvermindering;

(a) investeringen in materiële en 
immateriële activa, met name gericht op 
waterbesparing, energiebesparing, 
milieuvriendelijke verpakking, 
afvalvermindering en monitoring van de 
productie;

(b) onderzoek en experimentele 
productie, met name gericht op 
waterbesparing, energiebesparing, 
milieuvriendelijke verpakking, 
afvalvermindering, weerstand tegen 
plagen, vermindering van de risico's en de 
effecten van het gebruik van pesticiden, 
voorkoming van schade veroorzaakt door 
ongunstige weersomstandigheden en 
stimulering van het gebruik van variëteiten 
groenten en fruit die aan de veranderende 
klimaatomstandigheden zijn aangepast;

(b) onderzoek en experimentele 
productie, met name gericht op 
waterbesparing, energiebesparing, 
milieuvriendelijke verpakking, 
afvalvermindering, weerstand tegen 
plagen, vermindering van de risico's en de 
effecten van het gebruik van pesticiden, 
voorkoming van schade veroorzaakt door 
ongunstige weersomstandigheden en 
stimulering van het gebruik van variëteiten 
groenten en fruit die aan de veranderende 
klimaatomstandigheden zijn aangepast;

(c) biologische productie; (c) biologische productie;

(d) geïntegreerde productie; (d) geïntegreerde productie, 
bevordering, ontwikkeling en toepassing 
van milieuvriendelijke 
productiemethoden, milieuvriendelijke 
teeltmethoden en productietechnieken, 
duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, met name de bescherming 
van water, bodem en overige natuurlijke 
hulpbronnen, en verlaging van de 
afhankelijkheid van chemicaliën;

(e) acties voor bodembehoud en 
verhoging van het koolstofgehalte in de 
bodem;

(e) acties voor bodembehoud en 
verhoging van het koolstofgehalte in de 
bodem;

(f) acties voor de aanleg en het behoud 
van habitats die gunstig zijn voor de 
biodiversiteit of acties voor het behoud van 
het landschap, met inbegrip van de 
instandhouding van de historische 
elementen ervan;

(f) acties voor de aanleg en het behoud 
van habitats die gunstig zijn voor de 
biodiversiteit of acties voor het behoud van 
het landschap, met inbegrip van de 
instandhouding van de historische 
elementen ervan;
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(g) acties om energie te besparen, de 
energie-efficiëntie te verbeteren en het 
gebruik van hernieuwbare energie te doen 
toenemen;

(g) acties om energie te besparen, de 
energie-efficiëntie te verbeteren en het 
gebruik van hernieuwbare energie te doen 
toenemen;

(h) acties om de weerstand tegen 
plagen te verhogen;

(h) acties om de duurzame weerstand 
van het gewas tegen plagen te verhogen 
door bevordering van geïntegreerde 
plaagbestrijding (IPM);

(i) acties om het watergebruik en -
beheer te verbeteren, met inbegrip van 
waterbesparing en drainage;

(i) acties om het watergebruik en -
beheer te verbeteren, met inbegrip van 
waterbesparing en drainage;

(j) acties en maatregelen om de 
afvalproductie te verminderen en het 
afvalbeheer te verbeteren;

(j) acties en maatregelen om de 
afvalproductie te verminderen en het 
afvalbeheer te verbeteren;

(k) acties om de duurzaamheid en de 
efficiëntie van het vervoer en de opslag van 
producten van de sector groenten en fruit te 
verbeteren;

(k) acties om de duurzaamheid en de 
efficiëntie van het vervoer en de opslag van 
producten van de sector groenten en fruit te 
verbeteren;

(l) acties om de klimaatverandering te 
matigen, zich aan de klimaatverandering 
aan te passen en het gebruik van 
hernieuwbare energie te doen toenemen;

(l) acties om de klimaatverandering te 
matigen, zich aan de klimaatverandering 
aan te passen en het gebruik van 
hernieuwbare energie te doen toenemen;

(m) uitvoering van op nationaal niveau 
en op het niveau van de Unie ingestelde 
kwaliteitsregelingen;

(m) uitvoering van op nationaal niveau 
en op het niveau van de Unie ingestelde 
kwaliteitsregelingen;

(n) afzetbevordering en communicatie, 
met inbegrip van acties en activiteiten die 
erop gericht zijn de groenten- en 
fruitmarkten te diversifiëren en te 
consolideren en informatie te verstrekken 
over de voordelen van de consumptie van 
groenten en fruit voor de gezondheid;

(n) afzetbevordering en communicatie, 
met inbegrip van acties en activiteiten die 
erop gericht zijn de groenten- en 
fruitmarkten te diversifiëren en te 
consolideren en informatie te verstrekken 
over de voordelen van de consumptie van 
groenten en fruit voor de gezondheid;

(o) adviesdiensten en technische 
bijstand, met name op het gebied van 
duurzame plaagbestrijdingstechnieken, 
duurzaam gebruik van pesticiden en 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering;

(o) adviesdiensten en technische 
bijstand, met name op het gebied van 
behoud en verhoging van de 
productkwaliteit, verbetering van 
afzetvoorwaarden, agro-ecologie, 
duurzame plaagbestrijdingstechnieken, 
duurzaam gebruik van pesticiden en 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering;

(p) opleiding en uitwisseling van beste 
praktijken die met name betrekking hebben 
op duurzame plaagbestrijdingstechnieken 
en duurzaam gebruik van pesticiden en 

(p) opleiding en uitwisseling van beste 
praktijken die met name betrekking hebben 
op duurzame plaagbestrijdingstechnieken 
en duurzaam gebruik van pesticiden om de 
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bijdragen tot de aanpassing aan en de 
matiging van de klimaatverandering.

afhankelijkheid van 
landbouwchemicaliën te verminderen en 
bijdragen tot de aanpassing aan en de 
matiging van de klimaatverandering.

2. Ten aanzien van de in artikel 42, 
onder i), bedoelde doelstelling kiezen de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
een of meer van de volgende 
interventietypes:

2. Ten aanzien van de in artikel 42, 
onder i), bedoelde doelstelling kiezen de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
een of meer van de volgende 
interventietypes:

(a) het opzetten en/of aanvullen van 
onderlinge fondsen door 
producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties die zijn erkend op 
grond van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013;

(a) het opzetten en/of aanvullen van 
onderlinge fondsen door 
producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties die zijn erkend op 
grond van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013;

(b) investeringen in materiële en 
immateriële activa om de op de markt 
gebrachte hoeveelheden efficiënter te 
beheren;

(b) investeringen in materiële en 
immateriële activa om de op de markt 
gebrachte hoeveelheden efficiënter te 
beheren;

(c) herbeplanting van boomgaarden 
waar dat nodig is na verplichte rooiing om 
sanitaire of fytosanitaire redenen in 
opdracht van de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat;

(c) herbeplanting van boomgaarden 
waar dat nodig is na verplichte rooiing om 
sanitaire of fytosanitaire redenen in 
opdracht van de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat;

(d) uitdemarktneming voor gratis 
verstrekking of andere bestemmingen;

(d) uitdemarktneming voor gratis 
verstrekking of andere bestemmingen;

(e) groen oogsten, waaronder wordt 
verstaan het oogsten op een bepaald areaal 
van de totale hoeveelheid onrijpe, niet-
afzetbare producten die vóór het groen 
oogsten niet beschadigd zijn als gevolg van 
weersomstandigheden, ziekte of andere 
oorzaken;

(e) groen oogsten, waaronder wordt 
verstaan het oogsten op een bepaald areaal 
van de totale hoeveelheid onrijpe, niet-
afzetbare producten die vóór het groen 
oogsten niet beschadigd zijn als gevolg van 
weersomstandigheden, ziekte of andere 
oorzaken;

(f) niet oogsten van groenten en fruit, 
waaronder wordt verstaan de beëindiging 
van de aan de gang zijnde productiecyclus 
op het betrokken areaal wanneer het 
product goed ontwikkeld en van gezonde 
handelskwaliteit is, met uitzondering van 
de vernietiging van producten wegens 
weersomstandigheden of ziekte;

(f) niet oogsten van groenten en fruit, 
waaronder wordt verstaan de beëindiging 
van de aan de gang zijnde productiecyclus 
op het betrokken areaal wanneer het 
product goed ontwikkeld en van gezonde 
handelskwaliteit is, met uitzondering van 
de vernietiging van producten wegens 
weersomstandigheden of ziekte;

(g) oogstverzekeringen die de 
inkomsten van de producenten helpen 
veiligstellen bij verliezen als gevolg van 
natuurrampen, ongunstige 

(g) oogstverzekeringen die de 
inkomsten van de producenten helpen 
veiligstellen bij verliezen als gevolg van 
natuurrampen, ongunstige 
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weersomstandigheden, ziekten of plagen en 
er tegelijk voor zorgen dat de begunstigden 
de nodige risicopreventiemaatregelen 
nemen;

weersomstandigheden, ziekten of plagen en 
er tegelijk voor zorgen dat de begunstigden 
de nodige risicopreventiemaatregelen 
nemen;

(h) coaching van andere 
producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties die zijn erkend op 
grond van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013, of van individuele 
producenten;

(h) coaching van andere 
producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties die zijn erkend op 
grond van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013, of van individuele 
producenten;

(i) uitvoering en beheer van 
fytosanitaire protocollen van derde landen 
op het grondgebied van de Unie om de 
toegang tot de markten van derde landen te 
vergemakkelijken;

(i) onderhandeling, uitvoering en 
beheer van fytosanitaire protocollen van 
derde landen op het grondgebied van de 
Unie om de toegang tot de markten van 
derde landen te vergemakkelijken;

(j) uitvoering van op nationaal niveau 
en op het niveau van de Unie ingestelde 
kwaliteitsregelingen;

(j) uitvoering van op nationaal niveau 
en op het niveau van de Unie ingestelde 
kwaliteitsregelingen;

(k) adviesdiensten en technische 
bijstand, met name op het gebied van 
duurzame plaagbestrijdingstechnieken en 
duurzaam gebruik van pesticiden.

(k) adviesdiensten en technische 
bijstand, met name op het gebied van 
duurzame plaagbestrijdingstechnieken, 
toepassing van geïntegreerde 
plaagbestrijding en duurzaam gebruik van 
pesticiden.

3. De lidstaten omschrijven in hun 
strategische GLB-plannen de interventies 
die beantwoorden aan de door hen 
overeenkomstig de leden 1 en 2 gekozen 
interventietypes.

3. De lidstaten omschrijven in hun 
strategische GLB-plannen de interventies 
die beantwoorden aan de door hen 
overeenkomstig de leden 1 en 2 gekozen 
interventietypes.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten streven ten minste één van de 
in artikel 6, lid 1, genoemde specifieke 
doelstellingen in de bijenteeltsector na.

Onverminderd de artikelen 5 en 6 inzake 
algemene doelstellingen streven de 
lidstaten de in artikel 6, lid 1, genoemde 
specifieke doelstellingen in de 
bijenteeltsector na.

Amendement 101
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Voorstel voor een verordening
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 Artikel 49

Interventietypes in de bijenteeltsector en 
financiële steun van de Unie

Interventietypes in de bijenteeltsector en 
financiële steun van de Unie

1. In hun strategische GLB-plannen 
kiezen de lidstaten voor elke in artikel 6, 
lid 1, vastgestelde specifieke doelstelling 
een of meer van de volgende 
interventietypes in de bijenteeltsector:

1. In hun strategische GLB-plannen 
kiezen de lidstaten voor elke in artikel 6, 
lid 1, vastgestelde specifieke doelstelling 
een of meer van de volgende 
interventietypes in de bijenteeltsector:

(a) technische bijstand voor 
bijenhouders en bijenhoudersorganisaties;

(a) technische bijstand voor 
bijenhouders en bijenhoudersorganisaties;

(b) acties ter bestrijding van vijanden 
van de bijenvolken en ziekten in de 
bijenteelt, in het bijzonder de 
varroamijtziekte;

(b) acties ter bestrijding van vijanden 
van de bijenvolken en ziekten in de 
bijenteelt, in het bijzonder de 
varroamijtziekte;

(c) acties voor de rationalisatie van de 
transhumance;

(c) acties voor de rationalisatie van de 
transhumance;

(d) acties om laboratoria te 
ondersteunen bij de analyse van producten 
van de bijenteelt;

(d) acties om laboratoria te 
ondersteunen bij de analyse van producten 
van de bijenteelt;

(e) herstel van het bijenbestand in de 
Unie;

(e) herstel van het bijenbestand in de 
Unie;

(f) samenwerking met instanties die 
gespecialiseerd zijn in de uitvoering van 
onderzoeksprogramma's op het gebied van 
de bijenteelt en de producten van de 
bijenteelt;

(f) samenwerking met instanties die 
gespecialiseerd zijn in de uitvoering van 
onderzoeksprogramma's op het gebied van 
de bijenteelt en de producten van de 
bijenteelt;

(g) acties op het gebied van 
marktmonitoring;

(g) acties op het gebied van 
marktmonitoring;

(h) acties om de kwaliteit van de 
producten te verbeteren.

(h) acties om de kwaliteit van de 
producten te verbeteren.

2. De lidstaten onderbouwen in hun 
strategische GLB-plannen de door hen 
gekozen specifieke doelstellingen en 
interventietypes. De lidstaten omschrijven 
interventies binnen de gekozen 
interventietypes.

2. De lidstaten onderbouwen in hun 
strategische GLB-plannen de door hen 
gekozen specifieke doelstellingen en 
interventietypes. De lidstaten omschrijven 
interventies binnen de gekozen 
interventietypes.

3. De lidstaten stellen in hun 
strategische GLB-plannen de financiering 

3. De lidstaten stellen in hun 
strategische GLB-plannen de financiering 
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vast die zij voor de in hun strategische 
GLB-plannen gekozen interventietypes 
verstrekken.

vast die zij voor de in hun strategische 
GLB-plannen gekozen interventietypes 
verstrekken.

4. De financiële steun van de Unie 
voor de in lid 2 bedoelde interventies 
bedraagt ten hoogste 50 % van de uitgaven. 
Het resterende gedeelte van de uitgaven is 
ten laste van de lidstaten.

4. De financiële steun van de Unie 
voor de in lid 2 bedoelde interventies 
bedraagt ten hoogste 50 % van de uitgaven. 
Het resterende gedeelte van de uitgaven is 
ten laste van de lidstaten.

5. Bij het opstellen van hun 
strategische GLB-plannen winnen de 
lidstaten het advies in van 
vertegenwoordigers van organisaties op het 
gebied van de bijenhouderij.

5. Bij het opstellen van hun 
strategische GLB-plannen winnen de 
lidstaten het advies in van 
vertegenwoordigers van organisaties op het 
gebied van de bijenhouderij.

6. De lidstaten stellen de Commissie 
jaarlijks in kennis van het aantal 
bijenkasten op hun grondgebied.

6. De lidstaten stellen de Commissie 
jaarlijks in kennis van het aantal 
bijenkasten op hun grondgebied.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 51 Artikel 51

Doelstellingen in de wijnsector Doelstellingen in de wijnsector

De lidstaten streven een of meer van de 
volgende doelstellingen in de wijnsector 
na:

Onverminderd artikelen 5 en 6 inzake 
algehele doelstellingen, streven de 
lidstaten de hiernavolgende doelstellingen 
onder a) en i bis) en een of meer van de 
volgende doelstellingen onder b) tot en 
met i) in de wijnsector na:

(a) het concurrentievermogen van de 
wijnproducenten van de Unie verbeteren, 
en onder meer bijdragen aan de verbetering 
van duurzame productiesystemen en aan de 
verkleining van de ecologische impact van 
de wijnsector van de Unie; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder b) tot 
en met f) en h);

(a) het concurrentievermogen van de 
wijnproducenten van de Unie verbeteren, 
en onder meer bijdragen aan de verbetering 
van duurzame productiesystemen en aan de 
verkleining van de ecologische impact van 
de wijnsector van de Unie. Het gaat hierbij 
onder meer om de toepassing van 
milieuvriendelijke productiemethoden, 
milieuvriendelijke teeltmethoden en 
productietechnieken, duurzaam gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen en verlaging 
van de afhankelijkheid van pesticiden; 
deze doelstellingen houden verband met de 
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specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder b) tot 
en met f) en h);

(b) de prestaties van de 
wijnondernemingen van de Unie en hun 
aanpassing aan de markteisen verbeteren, 
alsmede hun concurrentievermogen op het 
vlak van productie en afzet van 
wijnbouwproducten vergroten, met 
inbegrip van energiebesparingen, algemene 
energie-efficiëntie en duurzame procedés; 
deze doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a) tot en 
met e), g) en h); 

(b) de prestaties van de 
wijnondernemingen van de Unie en hun 
aanpassing aan de Europese markteisen 
verbeteren, alsmede hun 
concurrentievermogen voor de lange 
termijn op het vlak van productie en afzet 
van wijnbouwproducten vergroten, met 
inbegrip van energiebesparingen, algemene 
energie-efficiëntie en duurzame procedés; 
deze doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a) tot en 
met e), g) en h); 

(c) bijdragen aan het herstel van het 
evenwicht tussen vraag en aanbod op de 
wijnmarkt van de Unie om marktcrises te 
voorkomen; deze doelstelling houdt 
verband met de specifieke doelstelling die 
is vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a);

(c) bijdragen aan het herstel van het 
evenwicht tussen vraag en aanbod op de 
wijnmarkt van de Unie om marktcrises te 
voorkomen; deze doelstelling houdt 
verband met de specifieke doelstelling die 
is vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a);

(d) bijdragen aan het veiligstellen van 
de inkomsten van de wijnproducenten van 
de Unie bij verliezen als gevolg van 
natuurrampen, ongunstige 
weersomstandigheden, dieren, ziekten of 
plagen; deze doelstelling houdt verband 
met de doelstelling die is vastgelegd in 
artikel 6, lid 1, onder a); 

(d) bijdragen aan het veiligstellen van 
de inkomsten van de wijnproducenten van 
de Unie bij verliezen als gevolg van 
natuurrampen, ongunstige 
weersomstandigheden, dieren, ziekten of 
plagen; deze doelstelling houdt verband 
met de doelstelling die is vastgelegd in 
artikel 6, lid 1, onder a); 

(e) de verhandelbaarheid en het 
concurrentievermogen van de 
wijnbouwproducten van de Unie vergroten, 
met name door de ontwikkeling van 
innovatieve producten, procedés en 
technologieën en door het toevoegen van 
waarde in elk stadium van de 
toeleveringsketen, met inbegrip van een 
element van kennisoverdracht; deze 
doelstelling houdt verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a), b), 
c), e) en i);

(e) de verhandelbaarheid en het 
concurrentievermogen van de 
wijnbouwproducten van de Unie vergroten, 
met name door de ontwikkeling van 
innovatieve producten, procedés en 
technologieën en door het toevoegen van 
waarde in elk stadium van de 
toeleveringsketen, met inbegrip van een 
element van kennisoverdracht; deze 
doelstelling houdt verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a), b), 
c), e) en i);

(f) bijproducten van de wijnbereiding 
gebruiken voor industriële en 
energiedoeleinden om de kwaliteit van 
wijn uit de Unie te garanderen en tegelijk 

(f) bijproducten en residuen van de 
wijnbereiding gebruiken voor industriële 
en energiedoeleinden om de kwaliteit van 
wijn uit de Unie te garanderen en tegelijk 
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het milieu te beschermen; deze doelstelling 
houdt verband met de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
6, lid 1, onder d) en e);

het milieu te beschermen; deze doelstelling 
houdt verband met de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
6, lid 1, onder d) en e);

(g) bijdragen tot het vergroten van het 
consumentenbewustzijn met betrekking tot 
verantwoord wijngebruik en tot de 
kwaliteitsregelingen van de Unie voor 
wijn; deze doelstelling houdt verband met 
de specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder b) en i); 

(g) bijdragen tot het vergroten van het 
consumentenbewustzijn met betrekking tot 
verantwoord wijngebruik; deze doelstelling 
houdt verband met de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
6, lid 1, onder b) en i);

(h) het concurrentievermogen van 
wijnbouwproducten van de Unie in derde 
landen verbeteren; deze doelstelling houdt 
verband met de doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder b) en 
h);
(i) bijdragen tot het beter bestand 
maken van de producenten tegen 
schommelingen op de markt; deze 
doelstelling houdt verband met de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
6, lid 1, onder a).

(i) bijdragen tot het beter bestand 
maken van de producenten tegen 
schommelingen op de markt; deze 
doelstelling houdt verband met de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
6, lid 1, onder a);
(i bis) bijdragen tot matiging van en 
aanpassing aan klimaatverandering; deze 
doelstelling stemt overeen met de 
specifieke doelstellingen als vastgelegd in 
artikel 6, lid 1, onder d).

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor elke doelstelling die wordt 
gekozen uit de in artikel 51 vastgestelde 
doelstellingen, kiezen de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen één of meer van 
de volgende interventietypes:

1. Voor elke doelstelling die wordt 
gekozen uit de in artikel 51 vastgestelde 
doelstellingen, kiezen de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen twee of meer 
van de volgende interventietypes:

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
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Artikel 52 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) herstructurering en omschakeling 
van wijngaarden, met inbegrip van 
herbeplanting van wijngaarden waar dat 
nodig is na verplichte rooiing om sanitaire 
of fytosanitaire redenen in opdracht van de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat, met 
uitzondering van de gewone vernieuwing 
van wijngaarden waarbij hetzelfde perceel 
wordt herbeplant met hetzelfde druivenras 
en volgens dezelfde teeltmethode van de 
wijnstokken wanneer wijnstokken aan het 
eind van hun natuurlijke levenscyclus zijn 
gekomen;

(a) herstructurering en omschakeling 
van wijngaarden, met inbegrip van het 
bevorderen van de genetische diversiteit 
van wijngaarden, evenals de structurele 
en niet-gewasspecifieke biologische 
diversiteit met het oog op het vermijden 
van landschappen bestaande uit 
monoculturen, grondbewerking, met 
inbegrip van plantendek, en pesticidevrije 
onkruidbestrijding, herbeplanting van 
wijngaarden waar dat nodig is na 
verplichte rooiing om sanitaire of 
fytosanitaire redenen in opdracht van de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat of na 
vrijwillige rooiing met het oog op 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
met uitzondering van de gewone 
vernieuwing van wijngaarden waarbij 
hetzelfde perceel wordt herbeplant met 
hetzelfde druivenras en volgens dezelfde 
teeltmethode van de wijnstokken wanneer 
wijnstokken aan het eind van hun 
natuurlijke levenscyclus zijn gekomen;

Motivering

Dit amendement heeft tot doel om steun voor herbeplanting na vrijwillige rooiing met het oog 
op aanpassing aan de klimaatverandering, tot onderdeel van de herstructureringsacties in de 
wijnsector te maken.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) oogstverzekeringen tegen 
inkomensverlies als gevolg van ongunstige 
weersomstandigheden die met 
natuurrampen worden gelijkgesteld, 
ongunstige weeromstandigheden, dieren, 
plantenziekten of plagen;

(d) oogstverzekeringen tegen 
inkomensverlies als gevolg van ongunstige 
weersomstandigheden die met 
natuurrampen worden gelijkgesteld, 
ongunstige weeromstandigheden, dieren, 
plantenziekten of plagen; verzekeringen 
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worden uitsluitend verstrekt indien 
producenten actief maatregelen treffen 
om deze risico's tot een minimum te 
beperken;

Motivering

Risicobeheer/verzekering mag er niet toe leiden dat onverantwoorde/verouderde 
landbouwpraktijken ingebed blijven, aangezien dit veel te hoge uitgaven uit de steeds 
beperktere fondsen voor plattelandsontwikkeling met zich mee zou brengen. De 
klimaatverandering en de daaraan gerelateerde extreme weersomstandigheden zijn nu 
eenmaal al een decennium lang een feit, en ieder toekomstgericht beleid op basis van een 
efficiënt gebruik van (financiële) middelen zou dan ook een situatie in de hand werken waarin 
deze landbouwpraktijken gehandhaafd blijven. Het zou derhalve beter zijn als landbouwers 
GLB-steun toegewezen krijgen om zich aan de klimaatverandering en andere gevolgen aan te 
passen, waarbij de steun uit andere onderdelen van de regelingen voor 
plattelandsontwikkeling en de ecoregelingen wordt toegekend.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) voorlichtingsacties over wijnen 
van de Unie die in de lidstaten worden 
uitgevoerd en verantwoord wijngebruik 
aanmoedigen of kwaliteitsregelingen van 
de Unie betreffende 
oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen bevorderen;

Schrappen

Motivering

De optie tot het financieren van maatregelen ter bevordering van de afzet van wijn op zowel 
de interne markt als in derde landen moet worden afgeschaft om geleidelijk een eind te maken 
aan steun die niet strookt met een effectief gezondheidsbeleid en om het efficiënt gebruik van 
overheidsfinanciering te verzekeren, en het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling 
(PCD) te waarborgen.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) afzetbevordering in derde landen, 
bestaande uit één of meer van het 
onderstaande:

Schrappen

i) acties op het gebied van public 
relations, afzetbevordering of reclame die 
met name de hoge normen voor producten 
van de Unie belichten, vooral wat 
kwaliteit, voedselveiligheid en milieu 
betreft;
ii) deelname aan evenementen, 
beurzen of tentoonstellingen van 
internationaal belang;
iii) voorlichtingscampagnes, met 
name betreffende de kwaliteitsregelingen 
van de Unie met betrekking tot 
oorsprongsbenamingen, geografische 
aanduidingen en biologische productie;
iv) onderzoek naar nieuwe markten 
die noodzakelijk zijn voor de verruiming 
van de afzetmogelijkheden;
v) studies om de resultaten van de 
voorlichtings- en 
afzetbevorderingsmaatregelen te 
evalueren;
vi) opstelling van technische dossiers, 
met inbegrip van laboratoriumtests en 
beoordelingen inzake oenologische 
procedés, fytosanitaire en 
hygiënevoorschriften en andere 
voorschriften van derde landen voor de 
invoer van producten van de wijnsector, 
om de toegang tot de markten van derde 
landen te vergemakkelijken;

Motivering

Nu de steun vanuit het GLB wordt verminderd, dient het GLB niet te voorzien in financiering 
voor afzetbevordering in derde landen. Gezien het feit dat producenten van champagne, met 
inbegrip van grote multinationals die de steun niet nodig hebben, dankzij gesubsidieerde 
afzetbevorderingscampagnes tot de grootste GLB-begunstigden in Frankrijk behoren, kunnen 
deze campagnes op veel kritiek rekenen. We dienen een einde te maken aan deze praktijken en 
het verlenen van steun voor afzetbevorderingscampagnes te staken.
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Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) acties om het watergebruik en -
beheer te verbeteren, met inbegrip van 
waterbesparing en drainage;

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i ter) biologische landbouw;

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter i quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i quater) andere acties, met inbegrip 
van acties voor:
i) bodembehoud en verhoging van 
het koolstofgehalte in de bodem,
ii) aanleg en behoud van habitats die 
gunstig zijn voor de biodiversiteit of 
instandhouding van natuurgebied, met 
inbegrip van het behoud van de 
historische kenmerken ervan,
iii) verhoging van de weerstand tegen 
plagen en ziekten van de wijnstok,
iv) het terugdringen van de 
afvalproductie en het verbeteren van het 
afvalbeheer.
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Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De financiële steun van de Unie 
voor de in artikel 52, lid 1, onder d), 
bedoelde oogstverzekeringen bedraagt ten 
hoogste:

4. De financiële steun van de Unie 
voor de in artikel 52, lid 1, onder d), 
bedoelde oogstverzekeringen wordt alleen 
verstrekt voor producenten die 
maatregelen treffen gericht op het actief 
beperken of elimineren van risico's (onder 
meer in de vorm van de bescherming van 
de bodem, het dieper maken van de 
teeltlaag, het bevorderen van structurele, 
biologische en genetische diversiteit in het 
cultuurlandschap), en bedraagt ten 
hoogste:

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 4 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) onder a) bedoelde verliezen en door 
ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen;

i) onder a) bedoelde onvermijdelijke 
verliezen en door ongunstige 
weersomstandigheden veroorzaakte 
verliezen;

Motivering

Risicobeheer/verzekering mag er niet toe leiden dat onverantwoorde/verouderde 
landbouwpraktijken ingebed blijven, aangezien dit veel te hoge uitgaven uit de steeds 
beperktere fondsen voor plattelandsontwikkeling met zich mee zou brengen. De 
klimaatverandering en de daaraan gerelateerde extreme weersomstandigheden zijn nu 
eenmaal al een decennium lang een feit, en ieder toekomstgericht beleid op basis van een 
efficiënt gebruik van (financiële) middelen zou dan ook een situatie in de hand werken waarin 
deze landbouwpraktijken gehandhaafd blijven. Het zou derhalve beter zijn als landbouwers 
GLB-steun toegewezen krijgen om zich aan de klimaatverandering en andere gevolgen aan te 
passen, waarbij de steun uit andere onderdelen van de regelingen voor 
plattelandsontwikkeling en de ecoregelingen wordt toegekend.
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Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 4 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) verliezen die zijn veroorzaakt door 
dieren, plantenziekten of plagen.

ii) onvermijdelijke verliezen die zijn 
veroorzaakt door dieren, plantenziekten of 
plagen.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De financiële steun van de Unie 
voor voorlichtingsacties en 
afzetbevordering als bedoeld in artikel 52, 
lid 1, onder g) en h), bedraagt hoogstens 
50 % van de subsidiabele uitgaven.

6. De financiële steun van de Unie 
voor voorlichtingsacties en 
afzetbevordering als bedoeld in artikel 52, 
lid 1, onder g) en h), bedraagt hoogstens 
20 % subsidiabele uitgaven.

Motivering

In deze tijd waarin de steun vanuit het GLB wordt verminderd, behoren producenten van 
champagne, met inbegrip van grote multinationals die de steun niet nodig hebben, dankzij 
door de EU gesubsidieerde afzetbevorderingscampagnes tot de grootste GLB-begunstigden 
(in Frankrijk bijvoorbeeld). Dit is een onacceptabele situatie en de EU-steun voor deze 
maatregel moet dan ook worden verlaagd zodat de steun kan worden ingezet waar deze echt 
nodig is.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betrokken lidstaten stellen in 
hun strategische GLB-plannen een 
minimumpercentage aan uitgaven vast 
voor acties die gericht zijn op 
milieubescherming, aanpassing aan de 
klimaatverandering, verbetering van de 

4. De betrokken lidstaten stellen in 
hun strategische GLB-plannen een 
minimum van 20 % aan uitgaven vast voor 
acties die gericht zijn op 
milieubescherming, aanpassing aan de 
klimaatverandering, verbetering van de 
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duurzaamheid van de productiesystemen 
en -processen, verkleining van de 
ecologische impact van de wijnsector van 
de Unie, energiebesparing en verbetering 
van de algemene energie-efficiëntie in de 
wijnsector.

duurzaamheid van de productiesystemen 
en -processen, verkleining van de 
ecologische impact van de wijnsector van 
de Unie, energiebesparing en verbetering 
van de algemene energie-efficiëntie in de 
wijnsector.

Motivering

Dit voor de genoemde milieu- en klimaatgerelateerde acties toegewezen percentage komt 
overeen met het percentage voor interventies in de sector groenten en fruit.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten garanderen dat het 
jaarlijkse totale bedrag dat wordt 
ontvangen door één uiteindelijke 
begunstigde voor interventies in de 
wijnsector niet meer bedraagt dan 
200 000 EUR.

Motivering

Het feit dat verschillende producenten van champagne die tot dezelfde multinational behoren 
in de huidige programmeringsperiode enkele miljoenen euro's hebben ontvangen, heeft in 
Frankrijk een storm van kritiek geoogst. Er dienen duidelijke maximumbedragen te worden 
gehanteerd.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Steun wordt afhankelijk gesteld 
van milieu- en biodiversiteitseisen die 
verder gaan dan de minimumnormen, met 
bijzondere aandacht voor het behoud van 
landschapselementen en het uitvoeren 
van beheerspraktijken die de biodiversiteit 
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ten goede komen.

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 82, lid 3, bedoelde 
lidstaat omschrijft in zijn strategisch GLB-
plan een of meer van de in artikel 60 
bedoelde interventietypes waarmee de door 
hem gekozen en in lid 1 vastgestelde 
doelstellingen worden nagestreefd. Hij 
omschrijft de interventies binnen de 
gekozen interventietypes. De in artikel 82, 
lid 3, bedoelde lidstaat motiveert in zijn 
strategisch GLB-plan de keuze van de 
doelstellingen, interventietypes en 
interventies om aan die doelstellingen te 
voldoen.

2. De in artikel 82, lid 3, bedoelde 
lidstaat omschrijft in zijn strategisch GLB-
plan twee of meer van de in artikel 60 
bedoelde interventietypes waarmee de door 
hem gekozen en in lid 1 vastgestelde 
doelstellingen worden nagestreefd. Hij 
omschrijft de interventies binnen de 
gekozen interventietypes. De in artikel 82, 
lid 3, bedoelde lidstaat motiveert in zijn 
strategisch GLB-plan de keuze van de 
doelstellingen, interventietypes en 
interventies om aan die doelstellingen te 
voldoen.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 56 Artikel 56

Doelstellingen in de sector olijfolie en 
tafelolijven

Doelstellingen in de sector olijfolie en 
tafelolijven

De in artikel 82, lid 4, bedoelde lidstaten 
streven een of meer van de volgende 
doelstellingen in de sector olijfolie en 
tafelolijven na:

Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 5 
en 6 inzake de algemene doelstellingen, 
streven de in artikel 82, lid 4, bedoelde 
lidstaten de volgende doelstelling c) en 
mogelijk een of meer van de volgende 
doelstellingen in de sector olijfolie en 
tafelolijven na:

(a) versterking van de organisatie en 
het beheer van de productie van olijfolie en 
tafelolijven; deze doelstelling houdt 
verband met de specifieke doelstellingen 
die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder 

(a) versterking van de organisatie en 
het beheer van de productie van olijfolie en 
tafelolijven; deze doelstelling houdt 
verband met de specifieke doelstellingen 
die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder 
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a) en b); a) en b);

(b) verbetering van het 
concurrentievermogen van de sector 
olijfolie en tafelolijven op middellange en 
lange termijn, met name door 
modernisering; deze doelstelling houdt 
verband met de specifieke doelstelling die 
is vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder c);

(b) verbetering van het 
concurrentievermogen van de sector 
olijfolie en tafelolijven op middellange en 
lange termijn, met name door 
modernisering; deze doelstelling houdt 
verband met de specifieke doelstelling die 
is vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder c);

(c) vermindering van de milieueffecten 
van de olijventeelt en bijdrage van de 
olijventeelt aan klimaatactie; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d) en 
e); 

(c) vermindering van de milieueffecten 
van de olijventeelt en bijdrage van de 
olijventeelt aan klimaatactie en de 
aanpassing aan en de matiging van de 
klimaatverandering, onder meer door 
polycultuurlandschappen te bevorderen 
waardoor de grondbewerking verbetert; 
deze doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d), e) 
en f);

(d) verbetering van de kwaliteit van 
olijfolie en tafelolijven; deze doelstelling 
houdt verband met de specifieke 
doelstelling die is vastgelegd in artikel 6, 
lid 1, onder f);

(d) verbetering van de kwaliteit van 
olijfolie en tafelolijven; deze doelstelling 
houdt verband met de specifieke 
doelstelling die is vastgelegd in artikel 6, 
lid 1, onder f);

(e) onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van duurzame productiemethoden, 
waaronder de weerstand tegen plagen, 
innovatieve praktijken die het economisch 
concurrentievermogen vergroten en de 
marktontwikkelingen versterken; deze 
doelstelling houdt verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a), c) en 
i);

(e) onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van duurzame productiemethoden, 
waaronder systeembenaderingen van 
plaagbestrijding, geïntegreerde 
plaagbestrijding, instandhouding en 
herstel van biodiversiteit, de weerstand 
van agro-ecosystemen, innovatieve 
praktijken die het economisch 
concurrentievermogen vergroten en de 
marktontwikkelingen versterken; deze 
doelstelling houdt verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a), c) en 
i);

(f) crisispreventie en -beheer, gericht 
op de verbetering van de weerstand tegen 
plagen en het voorkomen van en het 
omgaan met crises op de markten voor 
olijfolie en tafelolijven; deze doelstelling 
houdt verband met de specifieke 
doelstelling die is vastgelegd in artikel 6, 
lid 1, onder h).

(f) crisispreventie en -beheer, gericht 
op de verbetering van de weerstand tegen 
plagen en het voorkomen van en het 
omgaan met crises op de markten voor 
olijfolie en tafelolijven; deze doelstelling 
houdt verband met de specifieke 
doelstelling die is vastgelegd in artikel 6, 
lid 1, onder h).
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(f bis) bescherming en bevordering van 
de biodiversiteit en ecosysteemdiensten, 
met inbegrip van het behoud van de 
bodem.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de in artikel 56 genoemde 
doelstellingen na te streven, kiezen de in 
artikel 82, lid 4, genoemde lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen een of meer van 
de in artikel 60 genoemde interventietypes. 
Zij omschrijven de interventies binnen de 
gekozen interventietypes.

1. Om de in artikel 56 genoemde 
doelstellingen na te streven, kiezen de in 
artikel 82, lid 4, genoemde lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen twee of meer 
van de in artikel 60 genoemde 
interventietypes. Zij omschrijven de 
interventies binnen de gekozen 
interventietypes.

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 6 BIS
DE PEULVRUCHTENSECTOR

Artikel 58 bis
Doelstellingen in het kader van de 
peulvruchtensector 
Onverminderd de artikelen 5 en 6 inzake 
algemene doelstellingen streven de 
lidstaten de volgende doelstellingen in de 
peulvruchtensector na: 
(a) de regeling zorgt in de hele Unie 
voor de verhoging van de duurzame 
productie en consumptie van 
peulvruchten ter bevordering van de 
zelfvoorzienendheid van de sector op het 
gebied van levensmiddelen en diervoeders 
overeenkomstig de in bijlage I 
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vastgestelde streefcijfers; 
(b) verbouwde peulvruchten waarvoor 
deze betalingen worden toegekend, maken 
deel uit van een vruchtwisseling van ten 
minste vier jaar of van een combinatie 
van soorten op landbouwgrond die 
tijdelijk is omgezet naar grasland; de 
vruchtwisseling is verenigbaar met de in 
artikel 28 bedoelde klimaat- en 
milieuregelingen ("ecoregelingen"), in 
het kader waarvan rotaties van vier jaar 
of langer kunnen worden beloond; de 
regeling voorziet ook in de mogelijkheid 
om het planten van gewassen onder 
andere gewassen of combinatieteelt te 
belonen, onder meer in de vorm van 
ondergrondse klaver, waarvoor 
anderszins geen steun wordt verleend via 
andere maatregelen; 
(c) tevens kunnen middelen worden 
verstrekt voor het laten grazen van vee op 
grasland met een grote soortendiversiteit 
of voor het maaien van weiden met een 
grote soortendiversiteit voor voeder op 
daadwerkelijk blijvend grasland met 
peulvruchten in het grasveld, op 
voorwaarde dat er niet opnieuw wordt 
geploegd of gezaaid ("ververst"); 
(d) monocultuur en continuteelt van 
peulvruchten mogen niet met deze 
betalingen worden ondersteund; 
(e) afname van de afhankelijkheid 
van geconcentreerde voermengsels die 
soja bevatten, en met name ingevoerde 
soja die geteeld is op nieuw ontboste of 
omgezette grond, overeenkomstig SDG 15, 
de toezegging van de Unie om te streven 
naar "nul-ontbossing" en bestaande 
verbintenissen van particuliere bedrijven 
in dit kader; 
(f) het sluiten van de 
nutriëntenkringlopen en het koppelen 
ervan aan lokale en regionale 
stroomgebieden overeenkomstig Richtlijn 
2000/60/EG; 
(g) stimuleren van de lokale en 



PE630.523v04-00 112/208 AD\1181813NL.docx

NL

regionale markten voor levensmiddelen 
en diervoeder en van lokaal aangepaste 
zaadvariëteiten die weinig 
productiemiddelen vereisen. 
De in deze sector gesteunde maatregelen 
moeten in overeenstemming zijn met de 
verbintenissen en wetgeving van de Unie 
op het gebied van klimaat en milieu, 
mogen geen directe of indirecte 
veranderingen in het grondgebruik 
teweegbrengen, en moeten een 
daadwerkelijk positief effect op de 
mondiale uitstoot van broeikasgassen 
hebben overeenkomstig GLOBIOM. 

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 58 ter
Interventietypes

Ten aanzien van de in artikel 58 bis, 
bedoelde doelstellingen kiezen de lidstaten 
in hun strategische GLB-plannen een of 
meer van de volgende interventietypes: 
(a) investeringen in materiële en 
immateriële activa; onderzoek en 
experimentele productie, alsmede andere 
acties, met inbegrip van acties voor: 
i) bodembehoud, met inbegrip van de 
daadwerkelijke en bewezen verhoging van 
het koolstofgehalte in de bodem, zonder 
structurele afhankelijkheid van 
pesticiden,
ii) verhoogde efficiëntie van 
watergebruik en -beheer, met inbegrip 
van waterbesparing,
iii) stimulering van het gebruik van 
variëteiten en beheerspraktijken die aan 
de veranderende klimaatomstandigheden 
zijn aangepast,
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iv) verbetering van de 
beheerspraktijken met betrekking tot de 
weerstand van gewassen tegen plagen en 
het verlagen van de gevoeligheid voor 
plagen,
v) verlaging van het gebruik en de 
afhankelijkheid van pesticiden,
vi) creëren en in stand houden van 
landbouwhabitats die gunstig zijn voor de 
biodiversiteit, zonder gebruik van 
pesticiden; 
(b) adviesdiensten en technische 
bijstand, met name op het gebied van de 
aanpassing aan en de matiging van de 
klimaatverandering, alsook met 
betrekking tot de keuze van landbouwers 
ten aanzien van de meest passende 
vruchtwisseling; 
(c) opleiding, met inbegrip van 
coaching en uitwisseling van beste 
praktijken; 
(d) biologische productie en 
technieken; 
(e) acties om de duurzaamheid en de 
efficiëntie van het vervoer en de opslag 
van producten te verbeteren. 

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 59 Artikel 59

Doelstellingen in andere sectoren Doelstellingen in andere sectoren

De lidstaten streven een of meer van de 
volgende doelstellingen in de in artikel 39, 
onder f), bedoelde andere sectoren na:

Onverminderd de artikelen 5 en 6 inzake 
algemene doelstellingen streven de 
lidstaten de volgende doelstellingen onder 
d) en e) na, en mogelijk een of meer van 
de andere doelstellingen in de in artikel 39, 
onder f), bedoelde andere sectoren:

(a) productieplanning, aanpassing van 
de productie aan de vraag, met name wat 

(a) productieplanning, aanpassing van 
de productie aan de vraag, met name wat 
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kwaliteit en hoeveelheid betreft, 
optimalisatie van de productiekosten en 
van het rendement op investeringen en 
stabilisatie van de producentenprijzen; 
deze doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a), b), 
c) en i);

kwaliteit, diversiteit en hoeveelheid betreft, 
optimalisatie van de productiekosten en 
van het rendement op investeringen en 
stabilisatie van de producentenprijzen; 
deze doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a), b), 
c) en i);

(b) concentratie van het aanbod en op 
de markt brengen van de betrokken 
producten; deze doelstellingen houden 
verband met de specifieke doelstellingen 
die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder 
a) en c);

(b) concentratie van het aanbod en op 
de markt brengen van de betrokken 
producten; deze doelstellingen houden 
verband met de specifieke doelstellingen 
die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder 
a) en c);

(c) onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van duurzame productiemethoden, 
waaronder de weerstand tegen plagen, 
innovatieve praktijken en 
productietechnieken die het economisch 
concurrentievermogen vergroten en de 
marktontwikkelingen versterken; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder a), c) en 
i);

(c) onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van duurzame productiemethoden, 
waaronder boslandbouw, de weerstand 
tegen plagen, grondbewerking, met 
inbegrip van plantendek, evenals 
innovatieve praktijken en 
productietechnieken die het economisch 
concurrentievermogen op de lange termijn 
vergroten en de marktontwikkelingen 
versterken; deze doelstellingen houden 
verband met de specifieke doelstellingen 
die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder 
a), c) en i);

(d) ontwikkeling, uitvoering en 
bevordering van milieuvriendelijke 
productiemethoden en van normen inzake 
dierenwelzijn, milieuvriendelijke en 
plaagbestendige teeltmethoden, 
productietechnieken en 
productiemethoden, vanuit milieuoogpunt 
verantwoord gebruik en beheer van 
bijproducten en afvalstoffen, duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met 
name bescherming van water, bodem en 
overige natuurlijke hulpbronnen; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder e) en f);

(d) ontwikkeling, uitvoering en 
bevordering van milieuvriendelijke 
productiemethoden en van normen inzake 
dierenwelzijn, milieuvriendelijke en plaag- 
en ziektebestendige teeltmethoden, 
waaronder het aanmoedigen van 
geïntegreerde plaagbestrijding, 
productietechnieken en 
productiemethoden, maatregelen om de 
bioveiligheid en de ziektebestendigheid 
van dieren te verbeteren en tegelijkertijd 
het antibioticumgebruik terug te dringen, 
vanuit milieuoogpunt verantwoord gebruik 
en beheer van bijproducten en afvalstoffen, 
herstel en duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, met name 
bescherming van water, bodem en overige 
natuurlijke hulpbronnen, verlaging van 
emissies, en energie-efficiëntie; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
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vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder e) en f); 

(e) bijdragen tot matiging van en 
aanpassing aan klimaatverandering, als 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d);

(e) bijdragen tot matiging van en 
aanpassing aan klimaatverandering, als 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d);

(f) verhoging van de handelswaarde en 
de kwaliteit van de producten, met inbegrip 
van de verbetering van de productkwaliteit 
en de ontwikkeling van producten met een 
beschermde oorsprongsbenaming of een 
beschermde geografische aanduiding of 
van producten die onder nationale 
kwaliteitsregelingen vallen; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstelling die is vastgelegd in 
artikel 6, lid 1, onder b);

(f) verhoging van de handelswaarde en 
de kwaliteit van de producten, met inbegrip 
van de verbetering van de productkwaliteit 
en de ontwikkeling van producten met een 
beschermde oorsprongsbenaming of een 
beschermde geografische aanduiding of 
van producten die onder nationale 
kwaliteitsregelingen vallen; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstelling die is vastgelegd in 
artikel 6, lid 1, onder b);

(g) afzetbevordering en afzet van de 
producten van een of meer sectoren als 
bedoeld in artikel 40, onder f); deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder b) en 
c);
(h) crisispreventie en risicobeheer, 
gericht op het voorkomen van en het 
omgaan met crises op de markten van een 
of meer sectoren als bedoeld in artikel 39, 
onder f); deze doelstellingen houden 
verband met de specifieke doelstellingen 
die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder 
a), b) en c);

(h) crisispreventie en risicobeheer, 
gericht op het voorkomen van en het 
omgaan met crises op de markten van een 
of meer sectoren als bedoeld in artikel 39, 
onder f); deze doelstellingen houden 
verband met de specifieke doelstellingen 
die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder 
a), b) en c);

Amendement124

Voorstel voor een verordening
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 60 Artikel 60

Interventietypes Interventietypes

1. Ten aanzien van de in artikel 59, 
onder a) tot en met g), bedoelde 
doelstellingen kiezen de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen een of meer van 
de volgende interventietypes:

1. Ten aanzien van de in artikel 59, 
onder a) tot en met g), bedoelde 
doelstellingen kiezen de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen twee of meer 
van de volgende interventietypes:
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(a) investeringen in materiële en 
immateriële activa; onderzoek en 
experimentele productie, alsmede andere 
acties, met inbegrip van acties voor:

(a) investeringen in materiële en 
immateriële activa; onderzoek en 
experimentele productie, alsmede andere 
acties, met inbegrip van acties voor:

i) bodembehoud, met inbegrip van 
verbetering van het koolstofgehalte in de 
bodem;

i) bodembehoud en herstel van de 
bodemvruchtbaarheid en -structuur, met 
inbegrip van verbetering van het 
koolstofgehalte in de bodem en 
vermindering van de hoeveelheid 
verontreinigende stoffen in 
bemestingsstoffen;

ii) verbetering van het watergebruik en 
-beheer, met inbegrip van waterbesparing 
en drainage;

ii) verbetering van het watergebruik en 
-beheer, met inbegrip van waterbesparing 
en drainage;

iii) voorkoming van schade 
veroorzaakt door ongunstige 
weersomstandigheden en stimulering van 
het gebruik van variëteiten en 
beheerspraktijken die aan de veranderende 
klimaatomstandigheden zijn aangepast;

iii) voorkoming van schade 
veroorzaakt door ongunstige 
weersomstandigheden en stimulering van 
het gebruik van variëteiten en 
beheerspraktijken die aan de veranderende 
klimaatomstandigheden zijn aangepast;

iv) energiebesparing en verhoging van 
de energie-efficiëntie;

iv) energiebesparing en verhoging van 
de energie-efficiëntie;

v) milieuvriendelijke verpakking; v) vermindering van afval door lager 
gebruik van verpakkingen en het gebruik 
van milieuvriendelijke verpakking;

vi) gezondheid en welzijn van dieren; vi) gezondheid en welzijn van dieren, 
met inbegrip van duurzaam beheer en de 
preventie van tropische en zoönotische 
ziekten;

vii) afvalvermindering en verbetering 
van het gebruik en beheer van bijproducten 
en afvalstoffen;

vii) terugdringing van emissies, 
afvalvermindering en verbetering van het 
gebruik en beheer van bijproducten en 
afvalstoffen;

viii) verbetering van de weerstand tegen 
plagen;

viii) verbetering van de weerstand van 
gewassen tegen plagen door geïntegreerde 
plaagbestrijding te bevorderen, met 
inbegrip van geschikte beheers- en 
teeltmethoden;

ix) vermindering van de risico’s en de 
effecten van het gebruik van pesticiden;

ix) aanzienlijke vermindering van het 
gebruik van pesticiden;

ix bis) verbetering van de weerstand van 
dieren tegen ziekten en verlaging van het 
antibioticumgebruik;

xi) aanleg en behoud van habitats die xi) aanleg en behoud van habitats die 
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gunstig zijn voor de biodiversiteit; gunstig zijn voor de biodiversiteit;

(b) adviesdiensten en technische 
bijstand, met name op het gebied van de 
aanpassing aan en de matiging van de 
klimaatverandering,

(b) adviesdiensten en technische 
bijstand, met name op het gebied van de 
productiekwaliteit, de biodiversiteit en het 
milieu, alsook de matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering; en 
de bestrijding van plagen en dierziekten;

(c) opleiding, met inbegrip van 
coaching en uitwisseling van beste 
praktijken;

(c) opleiding, met inbegrip van 
coaching en uitwisseling van beste 
praktijken, met name op het gebied van de 
biologische landbouw, technieken met 
betrekking tot de permacultuur, en 
praktijken ter verhoging van het 
koolstofgehalte;

(d) biologische productie; (d) biologische productie;

(e) acties om de duurzaamheid en 
efficiëntie van het vervoer en de opslag te 
verbeteren van producten van een of meer 
sectoren als bedoeld in artikel 40, onder f),

(e) acties om de duurzaamheid en 
efficiëntie van het vervoer en de opslag te 
verbeteren van producten van een of meer 
sectoren als bedoeld in artikel 40, onder f);

(f) afzetbevordering, communicatie en 
afzet, waaronder acties en activiteiten die 
in het bijzonder zijn gericht op het 
vergroten van het consumentenbewustzijn 
inzake kwaliteitsregelingen van de Unie 
en het belang van gezonde eetgewoonten, 
en op de diversificatie van afzetmarkten;
(g) uitvoering van op nationaal niveau 
en op het niveau van de Unie ingestelde 
kwaliteitsregelingen;

(g) uitvoering van op nationaal niveau 
en op het niveau van de Unie ingestelde 
kwaliteitsregelingen;

(h) invoering van traceerbaarheids- en 
certificeringssystemen, met name 
monitoring van de kwaliteit van de aan de 
eindverbruikers verkochte producten.

(h) invoering van traceerbaarheids- en 
certificeringssystemen, met name 
monitoring van de kwaliteit van de aan de 
eindverbruikers verkochte producten.

2. Ten aanzien van de in artikel 59, 
onder h), bedoelde doelstelling kiezen de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
een of meer van de volgende 
interventietypes:

2. Ten aanzien van de in artikel 59, 
onder h), bedoelde doelstelling kiezen de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
een of meer van de volgende 
interventietypes:

(a) het opzetten en/of aanvullen van 
onderlinge fondsen door 
producentenorganisaties die zijn erkend op 
grond van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013;

(a) het opzetten en/of aanvullen van 
onderlinge fondsen door 
producentenorganisaties die zijn erkend op 
grond van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013;

(b) investeringen in materiële en (b) investeringen in materiële en 
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immateriële activa om de op de markt 
gebrachte hoeveelheden efficiënter te 
beheren;

immateriële activa om de op de markt 
gebrachte hoeveelheden efficiënter te 
beheren;

(c) collectieve opslag van producten 
die zijn geproduceerd door een 
producentenorganisatie of door leden van 
een producentenorganisatie;

(c) collectieve opslag van producten 
die zijn geproduceerd door een 
producentenorganisatie of door leden van 
een producentenorganisatie;

(d) herbeplanting van boomgaarden 
waar dat nodig is na verplichte rooiing om 
sanitaire of fytosanitaire redenen in 
opdracht van de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat of ter aanpassing aan de 
klimaatverandering;

(d) herbeplanting van boomgaarden of 
olijfgaarden waar dat nodig is na 
verplichte rooiing om sanitaire of 
fytosanitaire redenen in opdracht van de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat of ter 
aanpassing aan de klimaatverandering;

(e) uitdemarktneming voor gratis 
verstrekking of andere bestemmingen;

(e) uitdemarktneming voor gratis 
verstrekking of andere bestemmingen;

(f) groen oogsten, waaronder wordt 
verstaan het oogsten op een bepaald areaal 
van de totale hoeveelheid onrijpe, niet-
afzetbare producten die vóór het groen 
oogsten niet beschadigd zijn als gevolg van 
weersomstandigheden, ziekte of andere 
oorzaken;

(f) groen oogsten, waaronder wordt 
verstaan het oogsten op een bepaald areaal 
van de totale hoeveelheid onrijpe, niet-
afzetbare producten die vóór het groen 
oogsten niet beschadigd zijn als gevolg van 
weersomstandigheden, ziekte of andere 
oorzaken;

(g) niet oogsten, waaronder wordt 
verstaan de beëindiging van de aan de gang 
zijnde productiecyclus op het betrokken 
areaal wanneer het product goed 
ontwikkeld en van gezonde 
handelskwaliteit is, met uitzondering van 
de vernietiging van producten wegens 
weersomstandigheden of ziekte;

(g) niet oogsten, waaronder wordt 
verstaan de beëindiging van de aan de gang 
zijnde productiecyclus op het betrokken 
areaal wanneer het product goed 
ontwikkeld en van gezonde 
handelskwaliteit is, met uitzondering van 
de vernietiging van producten wegens 
weersomstandigheden of ziekte;

(h) oogst- en productieverzekering die 
de inkomsten van de producenten helpt 
veiligstellen bij verliezen als gevolg van 
natuurrampen, ongunstige 
weersomstandigheden, ziekten of plagen, 
en er tegelijk voor zorgt dat de 
begunstigden de nodige 
risicopreventiemaatregelen nemen.

(h) oogst- en productieverzekering die 
de inkomsten van de producenten helpt 
veiligstellen bij verliezen als gevolg van 
natuurrampen, ongunstige 
weersomstandigheden, ziekten of plagen, 
en er tegelijk voor zorgt dat alle 
begunstigden de nodige 
risicopreventiemaatregelen nemen. 
Verzekeringen worden uitsluitend 
verstrekt indien producenten actief 
maatregelen treffen om deze risico's tot 
een minimum te beperken.

3. In hun strategische GLB-plannen 
kiezen de lidstaten de sectoren waarin zij 
de in dit artikel vastgelegde 
interventietypes implementeren. Voor elke 

3. In hun strategische GLB-plannen 
kiezen de lidstaten de sectoren waarin zij 
de in dit artikel vastgelegde 
interventietypes implementeren. Voor elke 
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sector kiezen zij een of meer doelstellingen 
uit de in artikel 59 vastgestelde 
doelstellingen, en interventietypes als 
vastgesteld in de leden 1 en 2 van dit 
artikel. De lidstaten omschrijven de 
interventies binnen elk interventietype. De 
lidstaten motiveren hun keuze van 
sectoren, doelstellingen, interventietypes 
en interventies.

sector kiezen zij een of meer doelstellingen 
uit de in artikel 59 vastgestelde 
doelstellingen, en interventietypes als 
vastgesteld in de leden 1 en 2 van dit 
artikel. De lidstaten omschrijven de 
interventies binnen elk interventietype. De 
lidstaten motiveren hun keuze van 
sectoren, doelstellingen, interventietypes 
en interventies.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 64 Artikel 64

Interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling

Interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling

De interventietypes in het kader van dit 
hoofdstuk zijn de volgende:

De interventietypes in het kader van dit 
hoofdstuk zijn de volgende:

(a) milieu-, klimaat- en andere 
beheersverbintenissen;

(a) milieu-, klimaat- en andere 
beheersverbintenissen die gunstig zijn voor 
het milieu;

(b) natuurlijke beperkingen of andere 
gebiedsspecifieke beperkingen;

(b) natuurlijke beperkingen of andere 
gebiedsspecifieke beperkingen;

(c) gebiedsspecifieke nadelen als 
gevolg van bepaalde verplichte vereisten;

(c) gebiedsspecifieke nadelen als 
gevolg van bepaalde verplichte vereisten;

(d) investeringen; (d) investeringen;

(e) vestiging van jonge landbouwers en 
het opstarten van plattelandsbedrijven;

(e) vestiging van jonge landbouwers, 
het opstarten van plattelandsbedrijven en 
het bevorderen van duurzame 
bedrijfsontwikkeling;

(f) risicobeheersinstrumenten; (f) risicobeheersinstrumenten;

(g) samenwerking; (g) samenwerking;

(h) kennisuitwisseling en informatie. (h) kennisuitwisseling en informatie.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 65
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 65 Artikel 65

Milieu-, klimaat- en andere 
beheersverbintenissen

Milieu-, klimaat- en andere 
beheersverbintenissen die gunstig zijn voor 

het milieu
1. De lidstaten kunnen betalingen 
toekennen voor milieu-, klimaat- en andere 
beheersverbintenissen onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

1. De lidstaten kunnen betalingen 
toekennen voor milieu-, klimaat- en andere 
beheersverbintenissen die gunstig zijn voor 
het milieu onder de voorwaarden die in dit 
artikel zijn vastgesteld en die door hen 
nader zijn gespecificeerd in hun 
strategische GLB-plannen.

2. In hun strategisch GLB-plannen 
nemen de lidstaten 
agromilieuklimaatverbintenissen op.

2. In hun strategisch GLB-plannen 
nemen de lidstaten 
agromilieuklimaatverbintenissen in de zin 
van artikel 6, lid 1, onder d), e) en f) op. 
Voor die verbintenissen wordt 
overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel 86, lid 2, ten minste 40 % van de 
middelen uit het Elfpo voorbehouden.

3. De lidstaten kunnen steun in het 
kader van dit interventietype beschikbaar 
stellen op hun gehele grondgebied in 
overeenstemming met hun specifieke 
nationale, regionale of plaatselijke 
behoeften.

3. De lidstaten kunnen steun in het 
kader van dit interventietype beschikbaar 
stellen op hun gehele grondgebied in 
overeenstemming met hun specifieke 
nationale, regionale of plaatselijke 
behoeften.

4. De lidstaten kennen alleen 
betalingen toe aan landbouwers en andere 
begunstigden die op vrijwillige basis 
beheersverbintenissen aangaan die geacht 
worden bevorderlijk te zijn voor het 
bereiken van de specifieke doelstellingen 
die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1.

4. De lidstaten kennen alleen 
betalingen toe aan landbouwers of groepen 
landbouwers en andere begunstigden die 
op vrijwillige basis beheersverbintenissen 
aangaan die geacht worden bevorderlijk te 
zijn voor en gericht te zijn op het bereiken 
van de specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d), e) 
en f) of die het dierenwelzijn verhogen. 

5. In het kader van dit type 
interventies verrichten de lidstaten 
uitsluitend betalingen voor verbintenissen 
die:

5. In het kader van dit type 
interventies voor landbouwgebieden 
verrichten de lidstaten uitsluitend 
betalingen voor verbintenissen die niet 
resulteren in dubbele financiering voor 
verbintenissen waarvoor betalingen 
worden toegekend op grond van deze 
verordening en die:

(a) verder gaan dan de desbetreffende (a) verder gaan dan de desbetreffende 
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uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen en de desbetreffende normen 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie die op grond van hoofdstuk 
I, afdeling 2, van deze titel zijn vastgesteld;

uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen en de desbetreffende normen 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie die op grond van hoofdstuk 
I, afdeling 2, van deze titel zijn vastgesteld;

(b) verder gaan dan de 
minimumvoorschriften voor het gebruik 
van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen, 
dierenwelzijn en andere verplichte 
vereisten die zijn vastgesteld in het 
nationale recht en het recht van de Unie;

(b) verder gaan dan de 
minimumvoorschriften voor het gebruik 
van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen, 
dierenwelzijn en andere verplichte 
vereisten die zijn vastgesteld in het 
nationale recht en het recht van de Unie;

(c) verder gaan dan de voorwaarden 
voor de instandhouding van het 
landbouwareaal overeenkomstig artikel 4, 
lid 1, onder a);

(c) verder gaan dan de voorwaarden 
voor de instandhouding van het 
landbouwareaal overeenkomstig artikel 4, 
lid 1, onder a);

(d) verschillend zijn van de 
verbintenissen waarvoor betalingen worden 
toegekend op grond van artikel 28.

(d) verschillend zijn van of een 
aanvulling vormen op de verbintenissen 
waarvoor betalingen worden toegekend op 
grond van artikel 28.

6. De lidstaten vergoeden de 
begunstigden voor de gemaakte kosten en 
gederfde inkomsten als gevolg van de 
aangegane verbintenissen. Waar nodig 
kunnen zij ook transactiekosten dekken. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten steun toekennen in de 
vorm van een forfaitair bedrag of een 
eenmalige betaling per eenheid. De 
betalingen worden jaarlijks toegekend.

6. De lidstaten vergoeden de 
begunstigden voor de gemaakte kosten en 
gederfde inkomsten als gevolg van de 
aangegane verbintenissen. De lidstaten 
kunnen de vergoeding als stimulans 
verhogen met een aanvullende bonus voor 
het leveren van collectieve goederen, op 
basis van niet-discriminerende criteria en 
de in het kader van deze verordening tot 
stand gebrachte indicatoren, teneinde een 
doeltreffende stimulans voor deelname te 
creëren. Waar nodig kunnen zij ook 
transactiekosten dekken. In naar behoren 
gemotiveerde gevallen kunnen de lidstaten 
steun toekennen in de vorm van een 
forfaitair bedrag of een eenmalige betaling 
per eenheid. De betalingen worden jaarlijks 
toegekend.

7. De lidstaten kunnen collectieve 
regelingen en resultaatgerichte 
betalingsregelingen stimuleren en 
ondersteunen die landbouwers moeten 
aansporen om op grotere schaal en op 
meetbare wijze te zorgen voor een 
aanzienlijke kwalitatieve verbetering van 
het milieu.

7. De lidstaten kunnen collectieve 
regelingen en resultaatgerichte 
betalingsregelingen stimuleren en 
ondersteunen die landbouwers of groepen 
landbouwers moeten aansporen om op 
grotere schaal en op meetbare wijze te 
zorgen voor een aanzienlijke kwalitatieve 
verbetering van het milieu.
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8. De verbintenissen worden 
aangegaan voor een periode van vijf tot 
zeven jaar. Als dat nodig is om de 
nagestreefde milieuvoordelen te bereiken 
of te behouden, kunnen de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen evenwel voor 
bepaalde soorten verbintenissen een 
langere periode vaststellen, onder meer 
door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode. In uitzonderlijke en naar behoren 
gemotiveerde gevallen kunnen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk op de periode van de eerste 
verbintenis aansluiten een kortere periode 
vaststellen in hun strategische GLB-
plannen.

8. De verbintenissen worden 
aangegaan voor een periode van vijf tot 
zeven jaar. Als dat nodig is om de 
nagestreefde milieuvoordelen te bereiken 
of te behouden, kunnen de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen evenwel voor 
bepaalde soorten verbintenissen een 
langere periode vaststellen, onder meer 
door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode. In uitzonderlijke en naar behoren 
gemotiveerde gevallen kunnen de lidstaten 
voor nieuwe verbintenissen die 
onmiddellijk op de periode van de eerste 
verbintenis aansluiten een kortere periode 
vaststellen in hun strategische GLB-
plannen.

9. Indien in het kader van dit type 
interventies steun wordt verleend voor 
agromilieuklimaatverbintenissen, 
verbintenissen tot omschakeling naar of 
voortzetting van biologische 
landbouwpraktijken en -methoden als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 834/2007, 
en bosmilieu- en klimaatdiensten, stellen 
de lidstaten een betaling per hectare vast.

9. Indien in het kader van dit type 
interventies steun wordt verleend voor 
agromilieuklimaatverbintenissen en 
verbintenissen tot omschakeling naar of 
voortzetting van biologische 
landbouwpraktijken en -methoden als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 834/2007, 
stellen de lidstaten een betaling per hectare 
of per onderneming vast.

9 bis. Betalingen in het kader van steun 
voor biologische landbouw uit hoofde van 
dit artikel worden gedaan aan echte 
landbouwers in de zin van artikel 4, lid 1, 
onder d).

10. De lidstaten zorgen ervoor dat 
personen die in het kader van dit type 
interventies verrichtingen uitvoeren, 
toegang hebben tot de kennis en informatie 
die nodig zijn bij de uitvoering van zulke 
verrichtingen.

10. De lidstaten zorgen ervoor dat 
personen die in het kader van dit type 
interventies verrichtingen uitvoeren, 
toegang hebben tot de kennis en informatie 
die nodig zijn bij de uitvoering van zulke 
verrichtingen.

11. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
interventies uit hoofde van dit artikel in 
overeenstemming zijn met die welke 
worden verleend op grond van artikel 28.

11. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
interventies uit hoofde van dit artikel in 
overeenstemming zijn met die welke 
worden verleend op grond van artikel 28.

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 66
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 66 Schrappen
Natuurlijke beperkingen of andere 

gebiedsspecifieke beperkingen
1. De lidstaten kunnen betalingen 
toekennen voor natuurlijke beperkingen 
of andere gebiedsspecifieke beperkingen 
onder de voorwaarden die in dit artikel 
zijn vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen, met als doel bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6, lid 1.
2. Deze betalingen worden verleend 
aan echte landbouwers voor gebieden die 
overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 zijn 
aangewezen.
3. De lidstaten kunnen betalingen in 
het kader van dit interventietype alleen 
verstrekken om begunstigden geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden voor de extra 
kosten en gederfde inkomsten met 
betrekking tot de natuurlijke of andere 
gebiedsspecifieke beperkingen in het 
betrokken gebied.
4. Voor de berekening van de in lid 3 
bedoelde extra kosten en gederfde 
inkomsten met betrekking tot natuurlijke 
of andere gebiedsspecifieke beperkingen 
wordt een vergelijking gemaakt met 
gebieden die niet met natuurlijke of 
andere gebiedsspecifieke beperkingen 
worden geconfronteerd.
5. De betalingen worden jaarlijks 
toegekend per hectare land.

Motivering

Overgeheveld naar de eerste pijler (artikel 28 bis).
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Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 67 Artikel 67

Gebiedsspecifieke nadelen als gevolg van 
bepaalde verplichte vereisten

Gebiedsspecifieke nadelen als gevolg van 
bepaalde verplichte vereisten

1. De lidstaten kunnen betalingen 
toekennen voor gebiedsspecifieke nadelen 
als gevolg van vereisten die voorvloeien uit 
de uitvoering van de Richtlijnen 
92/43/EEG en 2009/147/EG of Richtlijn 
2000/60/EG onder de voorwaarden die in 
dit artikel zijn vastgesteld en die door hen 
nader zijn gespecificeerd in hun 
strategische GLB-plannen, met als doel bij 
te dragen tot de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1.

1. De lidstaten kunnen betalingen 
toekennen voor gebiedsspecifieke nadelen 
als gevolg van vereisten die voortvloeien 
uit de uitvoering van de Richtlijnen 
92/43/EEG en 2009/147/EG of Richtlijn 
2000/60/EG onder de voorwaarden die in 
dit artikel zijn vastgesteld en die door hen 
nader zijn gespecificeerd in hun 
strategische GLB-plannen, met als doel bij 
te dragen tot de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1.

2. Deze betalingen kunnen worden 
verleend aan landbouwers, bosbezitters en 
andere grondbeheerders met betrekking tot 
de in lid 1 bedoelde gebieden met nadelen.

2. Deze betalingen kunnen worden 
verleend aan landbouwers, groepen 
landbouwers, bosbezitters en groepen 
bosbezitters. Ze kunnen in naar behoren 
onderbouwde gevallen ook worden 
verleend aan andere grondbeheerders met 
betrekking tot de in lid 1 bedoelde 
gebieden met nadelen.

3. Bij de afbakening van gebieden met 
nadelen kunnen de lidstaten de volgende 
gebieden opnemen:

3. Bij de afbakening van gebieden met 
nadelen kunnen de lidstaten de volgende 
gebieden opnemen:

(a) overeenkomstig de Richtlijnen 
92/43/EEG en 2009/147/EG aangewezen 
Natura 2000-landbouwgebieden en Natura 
2000-bosbouwgebieden;

(a) overeenkomstig de Richtlijnen 
92/43/EEG en 2009/147/EG aangewezen 
Natura 2000-landbouwgebieden en Natura 
2000-bosbouwgebieden;

(b) andere afgebakende 
natuurbeschermingsgebieden met 
specifieke beperkingen op milieugebied 
voor landbouw of bossen, die bijdragen tot 
de uitvoering van artikel 10 van Richtlijn 
92/43/EEG, op voorwaarde dat deze 
gebieden niet groter zijn dan 5 % van de 
oppervlakte van de aangewezen Natura 
2000-gebieden die onder de territoriale 

(b) andere afgebakende 
natuurbeschermingsgebieden met 
specifieke beperkingen op milieugebied 
voor landbouw of bossen, die bijdragen tot 
de uitvoering van artikel 10 van Richtlijn 
92/43/EEG, op voorwaarde dat deze 
gebieden niet groter zijn dan 5 % van de 
oppervlakte van de aangewezen Natura 
2000-gebieden die onder de territoriale 
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reikwijdte van elk strategisch GLB-plan 
vallen;

reikwijdte van elk strategisch GLB-plan 
vallen;

(c) landbouwgebieden die zijn 
opgenomen in 
stroomgebiedsbeheersplannen op grond 
van Richtlijn 2000/60/EG;

(c) landbouwgebieden die zijn 
opgenomen in 
stroomgebiedsbeheersplannen op grond 
van Richtlijn 2000/60/EG;

(c bis) gebieden met een hoge 
natuurwaarde die niet onder het 
toepassingsgebied vallen van de gebieden 
als bedoeld onder a), b) en c).

4. De lidstaten kunnen betalingen in 
het kader van dit interventietype alleen 
verstrekken om begunstigden geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden voor de extra 
kosten en de gederfde inkomsten met 
betrekking tot de gebiedsspecifieke 
nadelen in het betrokken gebied.

4. De lidstaten kunnen betalingen in 
het kader van dit interventietype alleen 
verstrekken om begunstigden geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden voor de extra 
kosten en de gederfde inkomsten met 
betrekking tot de gebiedsspecifieke 
nadelen in het betrokken gebied.

5. De in lid 4 bedoelde extra kosten en 
gederfde inkomsten worden berekend:

5. De in lid 4 bedoelde extra kosten en 
gederfde inkomsten worden berekend:

(a) ten aanzien van de beperkingen als 
gevolg van de Richtlijnen 92/43/EEG en 
2009/147/EG, in verband met nadelen die 
voortvloeien uit voorschriften die verder 
gaan dan de relevante in hoofdstuk I, 
afdeling 2, van deze titel van deze 
verordening vastgestelde normen voor een 
goede landbouw- en milieuconditie en de 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), 
van deze verordening vastgestelde 
voorwaarden voor de instandhouding van 
het landbouwareaal;

(a) ten aanzien van de beperkingen als 
gevolg van de Richtlijnen 92/43/EEG en 
2009/147/EG, in verband met nadelen die 
voortvloeien uit voorschriften die verder 
gaan dan de relevante in hoofdstuk I, 
afdeling 2, van deze titel van deze 
verordening vastgestelde normen voor een 
goede landbouw- en milieuconditie en de 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), 
van deze verordening vastgestelde 
voorwaarden voor de instandhouding van 
het landbouwareaal;

(b) ten aanzien van de beperkingen als 
gevolg van Richtlijn 2000/60/EG, in 
verband met nadelen die voortvloeien uit 
voorschriften die verder gaan dan de 
relevante uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, met uitzondering van RBE 2 
als bedoeld in bijlage III, en normen voor 
een goede landbouw- en milieuconditie die 
zijn vastgesteld overeenkomstig hoofdstuk 
I, afdeling 2, van deze titel, en de 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), 
van deze verordening vastgestelde 
voorwaarden voor de instandhouding van 
het landbouwareaal.

(b) ten aanzien van de beperkingen als 
gevolg van Richtlijn 2000/60/EG, in 
verband met nadelen die voortvloeien uit 
voorschriften die verder gaan dan de 
relevante uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, met uitzondering van RBE 1 
als bedoeld in bijlage III, en normen voor 
een goede landbouw- en milieuconditie die 
zijn vastgesteld overeenkomstig hoofdstuk 
I, afdeling 2, van deze titel, en de 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), 
van deze verordening vastgestelde 
voorwaarden voor de instandhouding van 
het landbouwareaal.

6. De betalingen worden jaarlijks 6. De betalingen worden jaarlijks 
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toegekend per hectare land. toegekend per hectare land.

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 68 Artikel 68

Investeringen Investeringen

1. De lidstaten kunnen steun voor 
investeringen verstrekken onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

1. De lidstaten kunnen steun voor 
investeringen verstrekken onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

2. De lidstaten kunnen steun in het 
kader van dit type interventies alleen 
verstrekken voor materiële en/of 
immateriële investeringen, die bijdragen tot 
de verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen als bedoeld in artikel 6. 
Steun voor de bosbouwsector wordt 
gebaseerd op een bosbeheerplan of 
gelijkwaardig instrument.

2. De lidstaten kunnen steun in het 
kader van dit type interventies alleen 
verstrekken voor materiële en/of 
immateriële investeringen, die bijdragen tot 
de verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen als bedoeld in artikel 6, en 
waarvan is aangetoond dat ze het milieu 
niet schaden. Steun voor de 
bosbouwsector wordt gebaseerd op een 
bosbeheerplan of gelijkwaardig instrument.

3. De lidstaten stellen een lijst op van 
niet-subsidiabele investeringen en 
uitgavencategorieën, waaronder ten minste 
de volgende:

3. De lidstaten stellen een lijst op van 
niet-subsidiabele investeringen en 
uitgavencategorieën, waaronder ten minste 
de volgende:

(a) aankoop van 
landbouwproductierechten;

(a) aankoop van 
landbouwproductierechten;

(b) aankoop van betalingsrechten; (b) aankoop van betalingsrechten; 

(c) aankoop van grond, met 
uitzondering van aankoop van grond ten 
behoeve van milieubehoud of grond die 
door jonge landbouwers wordt aangekocht 
met behulp van financiële instrumenten;

(c) aankoop van grond, met 
uitzondering van aankoop van grond ten 
behoeve van milieubehoud of grond die 
door jonge landbouwers wordt aangekocht 
met behulp van financiële instrumenten;

(d) aankoop van dieren en zaai- en 
pootgoed van eenjarige gewassen alsook 
het planten daarvan, anders dan ten 
behoeve van het herstel van het landbouw- 
of bosbouwpotentieel na natuurrampen en 

(d) aankoop van dieren en zaai- en 
pootgoed van eenjarige gewassen alsook 
het planten daarvan, anders dan ten 
behoeve van het herstel van het landbouw- 
of bosbouwpotentieel na natuurrampen en 
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rampzalige gebeurtenissen; rampzalige gebeurtenissen en om kuddes 
te beschermen tegen roofdieren en dieren 
die op lastig terrein in plaats van 
machines worden gebruikt om het 
landschap te beschermen;

(e) rente op schulden, behalve met 
betrekking tot subsidies verleend in de 
vorm van een rentesubsidie of een subsidie 
voor garantievergoedingen;

(e) rente op schulden, behalve met 
betrekking tot subsidies verleend in de 
vorm van een rentesubsidie of een subsidie 
voor garantievergoedingen;

(f) investeringen in irrigatie die niet 
verenigbaar zijn met het bereiken van een 
goede toestand van waterlichamen, als 
vastgesteld in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 
2000/60/EG, met inbegrip van uitbreiding 
van irrigatiegebieden met betrekking tot 
waterlichamen waarvan de toestand als 
minder dan goed is aangemerkt in het 
betrokken stroomgebiedsbeheersplan;

(f) investeringen in irrigatie die niet 
leiden tot een nettovermindering van het 
waterverbruik ten behoeve van irrigatie in 
het stroomgebied en die niet verenigbaar 
zijn met het bereiken van een goede 
toestand van waterlichamen, als vastgesteld 
in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 
2000/60/EG, met inbegrip van uitbreiding 
van irrigatiegebieden met betrekking tot 
waterlichamen waarvan de toestand als 
minder dan goed is aangemerkt in het 
betrokken stroomgebiedsbeheersplan;

(g) investeringen in grote 
infrastructuurprojecten die geen deel 
uitmaken van plaatselijke 
ontwikkelingsstrategieën; 

(g) investeringen in grote 
infrastructuurprojecten die geen deel 
uitmaken van plaatselijke 
ontwikkelingsstrategieën; 

(h) investeringen in bebossing die niet 
verenigbaar zijn met de klimaat- en 
milieudoelstellingen overeenkomstig de 
beginselen van duurzaam bosbeheer, zoals 
ontwikkeld in het kader van de pan-
Europese richtsnoeren voor bebossing en 
herbebossing.

(h) investeringen in bebossing en het 
herstel van bossen die niet verenigbaar 
zijn met de klimaat- en 
milieudoelstellingen overeenkomstig de 
beginselen van duurzaam bosbeheer, zoals 
ontwikkeld in het kader van de pan-
Europese richtsnoeren voor bebossing en 
herbebossing;
(h bis) investeringen in geconcentreerde 
diervoederbedrijven en in infrastructuur 
die niet verenigbaar zijn met de 
aanbevelingen voor goed dierenwelzijn en 
de beginselen die zijn opgenomen in 
Richtlijn 98/58/EG;
(h ter) investeringen in de productie van 
bio-energie die niet beantwoorden aan de 
in de Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis 
vastgestelde duurzaamheidscriteria.

De bepalingen onder a), b), d) en g), van de 
eerste alinea zijn niet van toepassing 

De bepalingen onder a), b) en g), van de 
eerste alinea zijn niet van toepassing 



PE630.523v04-00 128/208 AD\1181813NL.docx

NL

wanneer steun wordt verleend in de vorm 
van financiële instrumenten.

wanneer steun wordt verleend in de vorm 
van financiële instrumenten.

4. De lidstaten beperken de steun tot 
maximaal 75 % van de subsidiabele kosten.

4. De lidstaten beperken de steun tot 
maximaal 75 % van de subsidiabele kosten.

Het maximale steunpercentage kan worden 
verhoogd voor de volgende investeringen:

Het maximale steunpercentage kan worden 
verhoogd voor de volgende investeringen:

(a) bebossing en niet-productieve 
investeringen die verband houden met de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
6, lid 1, onder d), e) en f);

(a) bebossing, vernieuwing van 
boslandbouwsystemen en niet-productieve 
investeringen die verband houden met de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
6, lid 1, onder d), e) en f);

(b) investeringen in basisdiensten in 
plattelandsgebieden;

(b) investeringen in basisdiensten in 
plattelandsgebieden;

(c) investeringen in het herstel van het 
landbouw- of bosbouwpotentieel na 
natuurrampen of rampzalige 
gebeurtenissen en investeringen in 
passende preventieve acties in bossen en 
op het platteland.

(c) investeringen in het herstel van het 
landbouw- of bosbouwpotentieel na 
branden, en andere natuurrampen of 
rampzalige gebeurtenissen en investeringen 
in passende preventieve acties in bossen en 
op het platteland.

__________________
1 bis Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vestiging van jonge landbouwers en het 
opstarten van plattelandsbedrijven

Vestiging van jonge landbouwers, het 
opstarten van plattelandsbedrijven en het 
bevorderen van duurzame 
bedrijfsontwikkeling

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten garanderen dat de in 
dit artikel genoemde interventies zo 
worden verdeeld dat ze bijdragen aan de 
bevordering van gendergelijkheid in de 
plattelandsgebieden.

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 Artikel 70

Risicobeheersinstrumenten Risicobeheersinstrumenten

1. De lidstaten verstrekken steun voor 
risicobeheersinstrumenten onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

1. De lidstaten verstrekken steun voor 
risicobeheersinstrumenten onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

2. De lidstaten verstrekken steun in 
het kader van dit interventietype met het 
oog op de bevordering van 
risicobeheersinstrumenten, die echte 
landbouwers helpen bij het beheer van de 
met hun landbouwactiviteiten verband 
houdende productie- en inkomensrisico's 
waarover zij geen controle hebben en die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6.

2. De lidstaten verstrekken steun in 
het kader van dit interventietype met het 
oog op de bevordering van 
risicobeheersinstrumenten, die echte 
landbouwers helpen bij het beheer van de 
met hun landbouwactiviteiten verband 
houdende productie- en inkomensrisico's 
waarover zij geen controle hebben en die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6.

3. De lidstaten kunnen in het 
bijzonder de volgende steun verstrekken:

3. De lidstaten kunnen in het 
bijzonder de volgende steun verstrekken:

(a) financiële bijdragen aan premies 
voor verzekeringen;

(a) financiële bijdragen aan premies 
voor verzekeringen;

(b) financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen, met inbegrip van de 
administratieve kosten voor het opzetten 
ervan;

(b) financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen, met inbegrip van de 
administratieve kosten voor het opzetten 
ervan;

4. De lidstaten bepalen de volgende 4. De lidstaten bepalen de volgende 
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subsidiabiliteitsvoorwaarden: subsidiabiliteitsvoorwaarden:

(a) de soorten subsidiabele 
verzekeringen en onderlinge fondsen en de 
dekking ervan;

(a) de soorten subsidiabele 
verzekeringen en onderlinge fondsen en de 
dekking ervan;

(b) de methode voor de berekening van 
verliezen en factoren die aanleiding geven 
tot compensatie;

(b) de methode voor de berekening van 
verliezen en factoren die aanleiding geven 
tot compensatie;

(c) de regels voor de oprichting en het 
beheer van de onderlinge fondsen.

(c) de regels voor de oprichting en het 
beheer van de onderlinge fondsen.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
alleen steun wordt verstrekt voor verliezen 
van ten minste 20 % van de gemiddelde 
jaarproductie of het gemiddelde 
jaarinkomen van de landbouwer in de 
laatste drie jaar of de gemiddelde 
jaarproductie of het gemiddelde inkomen 
van drie van de laatste vijf jaar, het hoogste 
en het laagste inkomen niet meegerekend.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
alleen steun wordt verstrekt voor verliezen 
van ten minste 20 % van de gemiddelde 
jaarproductie of het gemiddelde 
jaarinkomen van de landbouwer in de 
laatste drie jaar of de gemiddelde 
jaarproductie of het gemiddelde inkomen 
van drie van de laatste vijf jaar, het hoogste 
en het laagste inkomen niet meegerekend.

6. De lidstaten beperken de steun tot 
maximaal 70 % van de subsidiabele kosten.

6. De lidstaten beperken de steun tot 
maximaal 70 % van de subsidiabele kosten.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overcompensatie als gevolg van de 
combinatie van de in dit artikel bedoelde 
interventies met andere publieke en 
particuliere risicobeheerregelingen, wordt 
vermeden.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overcompensatie als gevolg van de 
combinatie van de in dit artikel bedoelde 
interventies met andere publieke en 
particuliere risicobeheerregelingen, wordt 
vermeden.

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 71 Artikel 71

Samenwerking Samenwerking

1. De lidstaten kunnen steun 
verstrekken voor samenwerking onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen ter voorbereiding en uitvoering 
van projecten van operationele groepen van 
het Europees Innovatiepartnerschap voor 

1. De lidstaten kunnen steun 
verstrekken voor samenwerking onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen ter voorbereiding en uitvoering 
van projecten van operationele groepen van 
het Europees Innovatiepartnerschap voor 
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productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw als bedoeld in artikel 114 en van 
Leader, in artikel 25 van Verordening (EU) 
[CPR] vanuit de gemeenschap geleide 
lokale ontwikkeling genoemd, evenals ter 
bevordering van kwaliteitsregelingen, 
producentenorganisaties of andere vormen 
van samenwerking.

productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw als bedoeld in artikel 114 en van 
Leader, in artikel 25 van Verordening (EU) 
[CPR] vanuit de gemeenschap geleide 
lokale ontwikkeling genoemd, evenals ter 
bevordering van kwaliteitsregelingen, 
producentenorganisaties of andere vormen 
van samenwerking.

2. De lidstaten kunnen steun in het 
kader van dit type interventies alleen 
verstrekken om vormen van samenwerking 
te bevorderen waarbij ten minste twee 
entiteiten betrokken zijn en die bijdragen 
tot de verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6.

2. De lidstaten kunnen steun in het 
kader van dit type interventies alleen 
verstrekken om vormen van samenwerking 
te bevorderen waarbij ten minste twee 
entiteiten betrokken zijn en die bijdragen 
tot de verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6.

3. De lidstaten kunnen in het kader 
van dit interventietype de kosten dekken 
die verband houden met alle aspecten van 
de samenwerking. 

3. De lidstaten kunnen in het kader 
van dit interventietype de kosten dekken 
die verband houden met alle aspecten van 
de samenwerking. 

4. De lidstaten kunnen de steun 
verlenen als een totaalbedrag dat de kosten 
dekt van de samenwerking en van de 
uitgevoerde projecten en verrichtingen, of 
kunnen alleen de kosten voor de 
samenwerking dekken en voor de 
projectuitvoering middelen uit andere 
interventietypes, nationale of uniale 
steuninstrumenten gebruiken. 

4. De lidstaten kunnen de steun 
verlenen als een totaalbedrag dat de kosten 
dekt van de samenwerking en van de 
uitgevoerde projecten en verrichtingen, of 
kunnen alleen de kosten voor de 
samenwerking dekken en voor de 
projectuitvoering middelen uit andere 
interventietypes, nationale of uniale 
steuninstrumenten gebruiken. 

5. Indien de steun als totaalbedrag 
wordt uitgekeerd, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de Unieregels en -vereisten met 
betrekking tot soortgelijke acties die onder 
andere interventietypes vallen, in acht 
worden genomen. Dit lid is niet van 
toepassing op Leader, in artikel 25 van 
Verordening (EU) [CPR] vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
genoemd.

5. Indien de steun als totaalbedrag 
wordt uitgekeerd, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de Unieregels en -vereisten met 
betrekking tot soortgelijke acties die onder 
andere interventietypes vallen, in acht 
worden genomen. Dit lid is niet van 
toepassing op Leader, in artikel 25 van 
Verordening (EU) [CPR] vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
genoemd.

6. De lidstaten verlenen in het kader 
van dit type interventies geen steun voor 
samenwerking waarbij alleen 
onderzoeksinstanties betrokken zijn.

6. De lidstaten verlenen in het kader 
van dit type interventies geen steun voor 
samenwerking waarbij alleen 
onderzoeksinstanties betrokken zijn.

7. In het geval van samenwerking in 
het kader van de opvolging van een 
landbouwbedrijf kunnen lidstaten alleen 

7. In het geval van samenwerking in 
het kader van de opvolging van een 
landbouwbedrijf en de aanmoediging van 
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steun verlenen aan landbouwers die de 
pensioenleeftijd hebben bereikt, zoals die 
is vastgesteld in de nationale wetgeving.

generatievernieuwing bij 
landbouwbedrijven als aanvullend doel, 
kunnen lidstaten alleen steun verlenen aan 
landbouwers die de pensioenleeftijd 
hebben bereikt, zoals die is vastgesteld in 
de nationale wetgeving.

8. De lidstaten beperken de steun tot 
maximaal zeven jaar, uitgezonderd voor 
collectieve milieu- en klimaatacties in naar 
behoren gemotiveerde gevallen, om de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen te bereiken die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d), e) 
en f).

8. De lidstaten beperken de steun tot 
maximaal zeven jaar, uitgezonderd voor 
collectieve milieu- en klimaatacties in naar 
behoren gemotiveerde gevallen, om de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen te bereiken die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d), e) 
en f). De lidstaten ondersteunen geen 
activiteiten met negatieve effecten voor 
het milieu.
8 bis. Het Leader-initiatief, aangewezen 
als vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling zoals bedoeld in lid 1, 
voorziet in de actieve en primaire 
betrokkenheid van landbouw- en/of 
bosbouwbedrijven.

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen steun 
toekennen voor kennisuitwisseling en 
informatie in landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsbedrijven onder de voorwaarden 
die in dit artikel zijn vastgesteld en die 
door hen nader zijn gespecificeerd in hun 
strategische GLB-plannen.

1. De lidstaten kunnen steun 
toekennen voor kennisuitwisseling en 
informatie in landbouw-, boslandbouw-, 
bosbouw- en plattelandsbedrijven onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de selectie van verrichtingen zien de 
beheersautoriteiten erop toe dat geplande 
interventies het milieu en de biodiversiteit 
beschermen en klimaatbestendig zijn. 

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 86 Artikel 86

Minimale en maximale financiële 
toewijzingen

Minimale en maximale financiële 
toewijzingen

1. Ten minste 5 % van de totale Elfpo-
bijdrage aan het strategisch GLB-plan, als 
vastgesteld in bijlage IX, wordt 
voorbehouden voor Leader, in artikel 25 
van Verordening (EU) [CPR] vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
genoemd.

1. Ten minste 5 % van de totale Elfpo-
bijdrage aan het strategisch GLB-plan, als 
vastgesteld in bijlage IX, wordt 
voorbehouden voor Leader, in artikel 25 
van Verordening (EU) [CPR] vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
genoemd.

2. Ten minste 30 % van de totale 
Elfpo-bijdrage aan het strategisch GLB-
plan, als vastgesteld in bijlage IX, wordt 
voorbehouden voor interventies die zijn 
gericht op de specifieke milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d), e) 
en f), van deze verordening, uitgezonderd 
interventies op basis van artikel 66.

2. Ten minste 40 % van de totale 
Elfpo-bijdrage aan het strategisch GLB-
plan, als vastgesteld in bijlage IX, wordt 
voorbehouden voor interventies die zijn 
gericht op de specifieke milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d), e) 
en f), van deze verordening, uitgezonderd 
interventies op basis van artikel 66. Ten 
minste 30 % van de totale ELGF-bijdrage 
aan het strategisch GLB-plan als 
beschreven in bijlage IV, wordt 
voorbehouden aan regelingen voor 
klimaat en milieu zoals bedoeld in artikel 
28.
Elke lidstaat stelt een minimumbedrag 
vast als bijdrage aan de in artikel 6, lid 1, 
onder f), genoemde specifieke 
doelstelling. Dit bedrag is gebaseerd op de 
SWOT-analyse en de behoeften die zijn 
vastgesteld met betrekking tot prioritaire 
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soorten en habitats in het kader van de 
prioritaire acties overeenkomstig Richtlijn 
92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG. Het 
bedrag wordt gebruikt voor de in 
artikel 65, artikel 67 en artikel 68, lid 4, 
onder a), van deze verordening 
beschreven maatregelen en ter 
ondersteuning van strategische 
natuurprojecten in het kader van de 
[LIFE-Verordening] overeenkomstig lid 7 
van dit artikel.

De eerste alinea geldt niet voor de 
ultraperifere gebieden.

De eerste alinea geldt niet voor de 
ultraperifere gebieden.

3. Maximaal 4 % van de totale Elfpo-
bijdrage aan het strategisch GLB-plan, als 
vastgesteld in bijlage IX, kan worden 
gebruikt voor de financiering van de acties 
in verband met technische bijstand op 
initiatief van de lidstaten als bedoeld in 
artikel 112.

3. Maximaal 4 % van de totale Elfpo-
bijdrage aan het strategisch GLB-plan, als 
vastgesteld in bijlage IX, kan worden 
gebruikt voor de financiering van de acties 
in verband met technische bijstand op 
initiatief van de lidstaten als bedoeld in 
artikel 112.

De Elfpo-bijdrage voor strategische GLB-
plannen kan worden verhoogd tot 6 % 
indien het totale bedrag van de steun van 
de Unie voor plattelandsontwikkeling niet 
meer dan 90 miljoen EUR bedraagt. 

De Elfpo-bijdrage voor strategische GLB-
plannen kan worden verhoogd tot 6 % 
indien het totale bedrag van de steun van 
de Unie voor plattelandsontwikkeling niet 
meer dan 90 miljoen EUR bedraagt. 

Technische bijstand wordt vergoed volgens 
een vast percentage overeenkomstig artikel 
125, lid 1, onder e), van Verordening 
(EU/Euratom …/…[nieuw Financieel 
Reglement] in het kader van tussentijdse 
betalingen op grond van artikel 30 van 
Verordening (EU) [HZR]. Dit vaste 
percentage vertegenwoordigt het in het 
strategisch GLB-plan vastgestelde 
percentage voor technische bijstand van de 
totale gedeclareerde uitgaven.

Technische bijstand wordt vergoed volgens 
een vast percentage overeenkomstig artikel 
125, lid 1, onder e), van Verordening 
(EU/Euratom …/…[nieuw Financieel 
Reglement] in het kader van tussentijdse 
betalingen op grond van artikel 30 van 
Verordening (EU) [HZR]. Dit vaste 
percentage vertegenwoordigt het in het 
strategisch GLB-plan vastgestelde 
percentage voor technische bijstand van de 
totale gedeclareerde uitgaven.

4. Voor elke lidstaat wordt het 
minimumbedrag als vastgesteld in bijlage 
X voorbehouden om bij te dragen aan de in 
artikel 6, lid 1, onder g), vastgestelde 
specifieke doelstelling "aantrekken van 
jonge landbouwers en vergemakkelijken 
van bedrijfsontwikkeling". Op basis van de 
analyse van de situatie wat betreft de sterke 
en zwakke punten, kansen en bedreigingen 
(de "SWOT"-analyse) en de identificatie 
van de behoeften waarin moet worden 

4. Voor elke lidstaat wordt het 
minimumbedrag als vastgesteld in bijlage 
X voorbehouden om bij te dragen aan de in 
artikel 6, lid 1, onder g), vastgestelde 
specifieke doelstelling "aantrekken van 
jonge landbouwers en vergemakkelijken 
van bedrijfsontwikkeling". Op basis van de 
analyse van de situatie wat betreft de sterke 
en zwakke punten, kansen en bedreigingen 
(de "SWOT"-analyse) en de identificatie 
van de behoeften waarin moet worden 
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voorzien, wordt het bedrag gebruikt voor 
de volgende interventietypes: 

voorzien, wordt het bedrag gebruikt voor 
de volgende interventietypes: 

(a) de aanvullende inkomenssteun voor 
jonge landbouwers als vastgesteld in artikel 
27;

(a) de aanvullende inkomenssteun voor 
jonge landbouwers als vastgesteld in artikel 
27;

(b) de vestiging van jonge landbouwers 
als bedoeld in artikel 69.

(b) de vestiging van jonge landbouwers 
als bedoeld in artikel 69.

5. De indicatieve financiële 
toewijzingen voor de interventies in de 
vorm van gekoppelde inkomenssteun als 
bedoeld in titel III, hoofdstuk II, afdeling 2, 
onderafdeling 1, mogen niet meer bedragen 
dan 10 % van de in bijlage VII vastgestelde 
bedragen.

5. De indicatieve financiële 
toewijzingen voor de interventies in de 
vorm van gekoppelde inkomenssteun als 
bedoeld in titel III, hoofdstuk II, afdeling 2, 
onderafdeling 1, mogen niet meer bedragen 
dan 10 % van de in bijlage VII vastgestelde 
bedragen.

In afwijking van de eerste alinea kunnen de 
lidstaten die in overeenstemming met 
artikel 53, lid 4, van Verordening (EU) nr. 
1307/2013 meer dan 13 % van hun in 
bijlage II van die verordening vastgelegde 
jaarlijkse nationale maximum hebben 
gebruikt als vrijwillige gekoppelde steun, 
besluiten om meer dan 10 % van het in 
bijlage VII vastgelegde bedrag te 
gebruiken als gekoppelde inkomenssteun. 
Het resulterende percentage bedraagt niet 
meer dan het door de Commissie 
goedgekeurde percentage voor vrijwillige 
gekoppelde steun voor het claimjaar 2018.

In afwijking van de eerste alinea kunnen de 
lidstaten die in overeenstemming met 
artikel 53, lid 4, van Verordening (EU) nr. 
1307/2013 meer dan 13 % van hun in 
bijlage II van die verordening vastgelegde 
jaarlijkse nationale maximum hebben 
gebruikt als vrijwillige gekoppelde steun, 
besluiten om meer dan 10 % van het in 
bijlage VII vastgelegde bedrag te 
gebruiken als gekoppelde inkomenssteun. 
Het resulterende percentage bedraagt niet 
meer dan het door de Commissie 
goedgekeurde percentage voor vrijwillige 
gekoppelde steun voor het claimjaar 2018.

Het in de eerste alinea bedoelde percentage 
mag worden verhoogd met maximaal 2 %, 
mits het bedrag dat overeenstemt met het 
percentage dat 10 % overschrijdt, wordt 
toegewezen voor de steun voor 
eiwithoudende gewassen op grond van titel 
III, hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdeling 
1.

Het in de eerste alinea bedoelde percentage 
mag worden verhoogd met maximaal 2 %, 
mits het bedrag dat overeenstemt met het 
percentage dat 10 % overschrijdt, wordt 
toegewezen voor de steun voor 
eiwithoudende gewassen op grond van titel 
III, hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdeling 
1.

Het in het goedgekeurde strategisch GLB-
plan opgenomen bedrag dat voortvloeit uit 
de toepassing van de eerste en tweede 
alinea is bindend.

Het in het goedgekeurde strategisch GLB-
plan opgenomen bedrag dat voortvloeit uit 
de toepassing van de eerste en tweede 
alinea is bindend.

6. Onverminderd artikel 15 van 
Verordening (EU) [HzR], mag het 
maximumbedrag dat met betrekking tot een 
kalenderjaar in een lidstaat kan worden 
toegekend uit hoofde van titel III, 
hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdeling 1, 

6. Onverminderd artikel 15 van 
Verordening (EU) [HzR], mag het 
maximumbedrag dat met betrekking tot een 
kalenderjaar in een lidstaat kan worden 
toegekend uit hoofde van titel III, 
hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdeling 1, 
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van deze verordening, voorafgaand aan de 
uitvoering van artikel 15 van deze 
verordening, de in het strategisch GLB-
plan vastgestelde bedragen niet 
overschrijden overeenkomstig lid 6.

van deze verordening, voorafgaand aan de 
uitvoering van artikel 15 van deze 
verordening, de in het strategisch GLB-
plan vastgestelde bedragen niet 
overschrijden overeenkomstig lid 6.

7. De lidstaten kunnen in hun 
strategische GLB-plannen besluiten om 
een bepaald deel van de Elfpo-toewijzing 
te gebruiken om steun te mobiliseren en 
geïntegreerde strategische natuurprojecten 
zoals gedefinieerd in de [LIFE-
Verordening] op te schalen en om acties te 
financieren met betrekking tot 
transnationale leermobiliteit voor mensen 
op het gebied van landbouw en 
plattelandsontwikkeling, waarbij de nadruk 
ligt op jonge landbouwers, overeenkomstig 
de [Erasmusverordening].

7. De lidstaten kunnen in hun 
strategische GLB-plannen besluiten om 
een bepaald deel van de Elfpo-toewijzing 
te gebruiken om steun te mobiliseren en 
geïntegreerde strategische natuurprojecten 
zoals gedefinieerd in de [LIFE-
Verordening] op te schalen en om acties te 
financieren met betrekking tot 
transnationale leermobiliteit voor mensen 
op het gebied van landbouw en 
plattelandsontwikkeling, waarbij de nadruk 
ligt op jonge landbouwers, overeenkomstig 
de [Erasmusverordening].

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 87 Artikel 87

Tracering van klimaatgerelateerde uitgaven Tracering van milieu- en 
klimaatgerelateerde uitgaven

1. Op basis van de door de lidstaten 
verstrekte informatie evalueert de 
Commissie de bijdrage van het beleid aan 
de klimaatveranderingsdoelstellingen aan 
de hand van een eenvoudige en 
gemeenschappelijke methodiek.

1. Op basis van de door de lidstaten 
verstrekte informatie evalueert de 
Commissie de bijdrage van het beleid aan 
de milieu- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen aan de 
hand van eenvoudige, passende, 
nauwkeurige en gemeenschappelijke 
methodieken. De Commissie brengt 
regelmatig verslag uit over de vooruitgang 
in de mainstreaming van zowel milieu- als 
klimaatactie, met inbegrip van de 
uitgavenstaat. De bevindingen worden 
gepresenteerd in de jaarlijkse evaluaties 
zoals beschreven in artikel 122.

2. De bijdrage aan het 
uitgavenstreefdoel wordt geraamd door de 
toekenning van specifieke gewichten die 

2. De bijdrage aan het 
uitgavenstreefdoel wordt geraamd door de 
toekenning van specifieke gewichten die 
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verschillen naargelang de bijdrage die de 
steun aan de verwezenlijking van de 
klimaatveranderingsdoelstellingen levert 
aanzienlijk of matig is. Deze weging is als 
volgt:

verschillen naargelang de bijdrage die de 
steun aan de verwezenlijking van de 
milieu- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen levert 
aanzienlijk of matig is, en kan worden 
aangevuld met het systeem van 
klimaatindicatoren van de Unie. Deze 
weging is als volgt:

(a) 40 % voor de uitgaven in het kader 
van de basisinkomenssteun voor 
duurzaamheid en de aanvullende 
inkomenssteun als bedoeld in titel III, 
hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdelingen 2 
en 3;

(a) 30 % voor de uitgaven in het kader 
van de basisinkomenssteun voor 
duurzaamheid en de aanvullende 
inkomenssteun als bedoeld in titel III, 
hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdelingen 2 
en 3;

(b) 100 % voor uitgaven in het kader 
van de regelingen voor klimaat en milieu 
als bedoeld in titel III, hoofdstuk II, 
afdeling 2, onderafdeling 4;

(b) 100 % voor uitgaven in het kader 
van de regelingen voor klimaat en milieu 
als bedoeld in titel III, hoofdstuk II, 
afdeling 2, onderafdeling 4;

(c) 100 % voor uitgaven voor de 
interventies als bedoeld in artikel 86, lid 2, 
eerste alinea;

(c) 100 % voor uitgaven voor de 
interventies als bedoeld in artikel 86, lid 2, 
eerste alinea;

(d) 40 % voor uitgaven voor 
natuurlijke of andere gebiedsspecifieke 
beperkingen als bedoeld in artikel 66.

(d) 40 % voor uitgaven voor 
natuurlijke of andere gebiedsspecifieke 
beperkingen als bedoeld in artikel 66.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met methodieken 
om de mainstreaming van en de evaluatie 
van de geschatte uitgaven aan 
milieudoelstellingen, met inbegrip van 
biodiversiteit, te volgen. De Commissie 
past de specifieke gewichten voor 
klimaatveranderingsuitgaven aan om 
rekening te houden met de nieuwe 
methodieken voor en differentiatie van 
milieu-uitgaven.

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 88 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen in hun 
strategische GLB-plannen voor elke 

1. De lidstaten stellen in hun 
strategische GLB-plannen voor elke 
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interventie een indicatieve financiële 
toewijzing vast. Voor elke interventie is de 
vermenigvuldiging van het geplande 
eenheidsbedrag, zonder toepassing van het 
variatiepercentage als bedoeld in artikel 89, 
met de geplande outputs, gelijk aan deze 
indicatieve financiële toewijzing.

interventie een indicatieve financiële 
toewijzing vast in samenhang met 
artikel 28, lid 1, en artikel 86, lid 2. Voor 
elke interventie is de vermenigvuldiging 
van het geplande eenheidsbedrag, zonder 
toepassing van het variatiepercentage als 
bedoeld in artikel 89, met de geplande 
outputs, gelijk aan deze indicatieve 
financiële toewijzing.

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontkoppelde rechtstreekse 
betalingen en gekoppelde inkomenssteun 
als bedoeld in titel III, hoofdstuk II;

(a) ontkoppelde rechtstreekse 
betalingen, met uitzondering van 
regelingen voor het klimaat en het milieu 
zoals vastgesteld in artikel 28, en 
gekoppelde inkomenssteun als bedoeld in 
titel III, hoofdstuk II;

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 90 Artikel 90

Flexibiliteit tussen toewijzingen voor 
rechtstreekse betalingen en Elfpo-

toewijzingen

Flexibiliteit tussen toewijzingen voor 
rechtstreekse betalingen en Elfpo-

toewijzingen

1. Als onderdeel van hun voorstel 
voor een strategisch GLB-plan als bedoeld 
in artikel 106, lid 1, kunnen de lidstaten 
besluiten de volgende percentages over te 
hevelen:

1. Als onderdeel van hun voorstel 
voor een strategisch GLB-plan als bedoeld 
in artikel 106, lid 1, kunnen de lidstaten 
besluiten de volgende percentages over te 
hevelen:

(a) maximaal 15 % van de toewijzing 
van de lidstaat voor rechtstreekse 
betalingen in bijlage IV, na aftrek van de 
toewijzingen voor katoen in bijlage VI 
voor de kalenderjaren 2021 – 2026, naar de 

(a) maximaal 15 % van de toewijzing 
van de lidstaat voor rechtstreekse 
betalingen in bijlage IV, na aftrek van de 
toewijzingen voor katoen in bijlage VI 
voor de kalenderjaren 2021 – 2026, naar de 
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Elfpo-toewijzing van de lidstaat in de 
begrotingsjaren 2022 – 2027; of

Elfpo-toewijzing van de lidstaat in de 
begrotingsjaren 2022 – 2027.

(b) maximaal 15 % van de Elfpo-
toewijzing van de lidstaat in de 
begrotingsjaren 2022 – 2027, naar de 
toewijzing van de lidstaat voor 
rechtstreekse betalingen in bijlage IV voor 
de kalenderjaren 2021 – 2026. 

Het percentage van de toewijzing van de 
lidstaat voor rechtstreekse betalingen dat 
wordt overgedragen naar de Elfpo-
toewijzing als bedoeld in de eerste alinea 
kan worden verhoogd met:

Het percentage van de toewijzing van de 
lidstaat voor rechtstreekse betalingen dat 
wordt overgedragen naar de Elfpo-
toewijzing als bedoeld in de eerste alinea 
kan verder worden verhoogd met:

(a) maximaal 15 procentpunten, mits 
de lidstaten de corresponderende verhoging 
gebruiken voor uit het Elfpo gefinancierde 
interventies gericht op de specifieke 
milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
6, lid 1, onder d), e) en f);

(a) maximaal 15 procentpunten, mits 
de lidstaten de corresponderende verhoging 
gebruiken voor uit het Elfpo gefinancierde 
interventies gericht op de specifieke 
milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
6, lid 1, onder d), e) en f);

(b) maximaal 2 procentpunten, mits de 
lidstaten de corresponderende verhoging 
gebruiken overeenkomstig artikel 86, lid 4, 
onder b).

(b) maximaal 2 procentpunten, mits de 
lidstaten de corresponderende verhoging 
gebruiken overeenkomstig artikel 86, lid 4, 
onder b).

2. De in lid 1 bedoelde besluiten 
vermelden het in lid 1 bedoelde percentage, 
dat per kalenderjaar kan variëren.

2. De in lid 1 bedoelde besluiten 
vermelden het in lid 1 bedoelde percentage, 
dat per kalenderjaar kan variëren.

3. De lidstaten kunnen in 2023 hun in 
lid 1 bedoelde beslissing herzien als 
onderdeel van een verzoek tot wijziging 
van hun strategische GLB-plannen, als 
bedoeld in artikel 107.

3. De lidstaten kunnen in 2023 hun in 
lid 1 bedoelde beslissing herzien als 
onderdeel van een verzoek tot wijziging 
van hun strategische GLB-plannen, als 
bedoeld in artikel 107.

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van de SWOT-analyse als 
bedoeld in artikel 103, lid 2, en een 
beoordeling van de behoeften als bedoeld 
in artikel 96, bepaalt de lidstaat in de 
strategische GLB-plannen een 

Op basis van de SWOT-analyse als 
bedoeld in artikel 103, lid 2, en een 
beoordeling van de behoeften als bedoeld 
in artikel 96, bepaalt de lidstaat in de 
strategische GLB-plannen een 
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interventiestrategie als bedoeld in artikel 
97, waarbij de streefcijfers en mijlpalen 
worden bepaald teneinde de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6 te verwezenlijken. De streefcijfers 
worden bepaald aan de hand van een 
gemeenschappelijke reeks 
resultaatindicatoren, als vastgelegd in 
bijlage I.

interventiestrategie als bedoeld in artikel 
97, waarbij de streefcijfers en mijlpalen 
worden bepaald teneinde de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6 te verwezenlijken. De streefcijfers 
worden bepaald aan de hand van een 
gemeenschappelijke reeks resultaat- en 
impactindicatoren, als vastgelegd in 
bijlage I.

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 92

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 92 Artikel 92

Meer ambitie met betrekking tot de milieu- 
en klimaatgerelateerde doelstellingen

Meer ambitie met betrekking tot de milieu-
, klimaat- en dierenwelzijngerelateerde 

doelstellingen

1. De lidstaten zetten zich in om door 
middel van hun strategische GLB-plannen 
en in het bijzonder de elementen van de 
interventiestrategie die zijn bedoeld in 
artikel 97, lid 2, onder a), een grotere 
algehele bijdrage te leveren tot de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder d), e) 
en f), dan de totale bijdrage die in de 
periode 2014 tot en met 2020 is geleverd 
tot de verwezenlijking van de doelstelling 
in artikel 110, lid 2, eerste alinea, onder b), 
van Verordening (EU) nr. 1306/2013 door 
middel van steun in het kader van het 
ELGF en het Elfpo.

1. De lidstaten leveren door middel 
van hun strategische GLB-plannen en in 
het bijzonder de elementen van de 
interventiestrategie die zijn bedoeld in 
artikel 97, lid 2, onder a), een grotere 
algehele bijdrage tot de verwezenlijking 
van elk van de specifieke milieu-, klimaat- 
en dierenwelzijnsgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
6, lid 1, onder d), e), f) en i), dan de totale 
bijdrage die in de periode 2014 tot en met 
2020 is geleverd tot de verwezenlijking 
van de doelstelling in artikel 110, lid 2, 
eerste alinea, onder b), van Verordening 
(EU) nr. 1306/2013 door middel van steun 
in het kader van het ELGF en het Elfpo. 

1 bis. Betalingen voor de omschakeling 
naar en de voortzetting van biologische 
landbouw in de strategische GLB-plannen 
overeenkomstig artikelen 28 en 65 
overschrijden het totaalbedrag dat vóór 
2021 aan biologische landbouwers is 
betaald in het kader van 
plattelandsontwikkeling, berekend als 
jaargemiddelde met constante prijzen.
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2. De lidstaten leggen in hun 
strategische GLB-plannen op basis van de 
beschikbare informatie uit op welke 
manier ze de in lid 1 vermelde grotere 
algehele bijdrage willen bereiken. Die 
uitleg wordt gebaseerd op relevante 
informatie, waaronder de elementen die 
zijn genoemd in artikel 95, lid 1, onder a) 
tot en met f), en artikel 95, lid 2, onder b).

2. De lidstaten leggen in hun 
strategische GLB-plannen op basis van de 
meest recente en betrouwbare informatie 
uit welk effect op het milieu en het 
klimaat zij in de periode 2021-2027 
voornemens zijn te realiseren en op welke 
manier ze de in lid 1 vermelde grotere 
algehele bijdrage willen bereiken, met 
inbegrip van de manier waarop zij van 
plan zijn te garanderen dat hun op basis 
van de in bijlage I genoemde indicatoren 
vastgelegde doelstellingen een verbetering 
van de situatie op dat ogenblik inhouden. 
Die uitleg wordt gebaseerd op relevante 
informatie, waaronder de elementen die 
zijn genoemd in artikel 95, lid 1, onder a) 
tot en met f), en artikel 95, lid 2, onder a) 
en b).

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 94 Artikel 94

Procedurevereisten Procedurevereisten

1. De lidstaten ontwerpen de 
strategische GLB-plannen op basis van 
transparante procedures, in 
overeenstemming met hun institutionele en 
wettelijke kader.

1. De lidstaten ontwerpen de 
strategische GLB-plannen op basis van 
transparante procedures, in 
overeenstemming met hun institutionele en 
wettelijke kader.

1 bis. De lidstaten maken de strategische 
GLB-plannen en bijbehorende bijlagen 
openbaar, zowel tijdens de ontwerpfase 
als na de goedkeuring ervan.

2. De instantie die in de lidstaat 
verantwoordelijk is voor het ontwerp van 
het strategisch GLB-plan waarborgt dat de 
bevoegde autoriteiten voor milieu en 
klimaat naar behoren worden betrokken bij 
de milieu- en klimaatgerelateerde aspecten 
van het plan.

2. De instantie die in de lidstaat 
verantwoordelijk is voor het ontwerp van 
het strategisch GLB-plan waarborgt dat de 
bevoegde autoriteiten voor milieu en 
klimaat naar behoren en inclusief worden 
betrokken bij de milieu- en 
klimaatgerelateerde aspecten van het plan.

3. Elke lidstaat organiseert een 
partnerschap met de bevoegde regionale en 

3. Elke lidstaat organiseert een 
partnerschap met de bevoegde regionale en 
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lokale autoriteiten. Bij dit partnerschap zijn 
ten minste de volgende partners betrokken:

lokale autoriteiten. Bij dit partnerschap zijn 
ten minste de volgende partners betrokken:

(a) relevante overheidsinstanties; (a) relevante overheidsinstanties;

(b) economische en sociale partners; (b) economische, milieu- en sociale 
partners;

(c) de desbetreffende instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen en, waar van 
toepassing, de instanties die tot taak 
hebben sociale inclusie, grondrechten, 
gendergelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

(c) de desbetreffende instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen en, waar van 
toepassing, de instanties die tot taak 
hebben sociale inclusie, grondrechten, 
volksgezondheid, gendergelijkheid en non-
discriminatie te bevorderen.

De lidstaten betrekken deze partners bij de 
voorbereiding van de strategische GLB-
plannen.

Alle onder b) bedoelde partners worden 
op voet van gelijkheid vertegenwoordigd 
en de verdeling tussen de 
vertegenwoordigers uit hoofde van b) en 
c) is evenwichtig. De lidstaten betrekken 
deze partners bij de voorbereiding van de 
strategische GLB-plannen, onder meer 
door deelname aan toezichtcomités 
overeenkomstig artikel 111. 

4. De lidstaten en de Commissie 
werken samen om te zorgen voor 
doeltreffende coördinatie bij de uitvoering 
van de strategische GLB-plannen, en 
houden daarbij rekening met de beginselen 
van evenredigheid en gedeeld beheer.

4. De lidstaten en de Commissie 
werken samen om te zorgen voor 
doeltreffende coördinatie bij de uitvoering 
van de strategische GLB-plannen, en 
houden daarbij rekening met de beginselen 
van evenredigheid en gedeeld beheer.

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een samenvatting van de huidige 
waarden en streefcijfers voor de 
impactindicatoren;

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer op basis van de informatie die 
overeenkomstig de eerste alinea, onder a) 
tot en met e), is verstrekt gebieden worden 
geïdentificeerd waarvoor basisinformatie 
of informatie over de contextindicatoren 
ontbreekt of ontoereikend is om een 
volledige beschrijving van de huidige 
situatie te geven wat de specifieke 
doelstellingen betreft die zijn vastgesteld 
in artikel 6, nemen de lidstaten dat 
resultaat op in het kader van hun 
strategisch GLB-plan of via andere 
instrumenten, en schetsen zij de 
voorgestelde maatregelen hiervoor in het 
strategisch GLB-plan.

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de specifieke doelstelling als bedoeld 
in artikel 6, lid 1, onder i), houdt de 
beoordeling rekening met de naleving van 
de in bijlage XI bis bedoelde 
wetgevingshandelingen.

Motivering

Artikel 6, lid 1, onder i), bevat de doelstelling over maatschappelijke verwachtingen, waarvan 
dierenwelzijn er een is. Bijlage IX bis somt de bestaande wetgeving over dierenwelzijn op.

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten maken bij deze beoordeling 
gebruik van de meest recente en meest 

De lidstaten maken bij deze beoordeling 
gebruik van de meest recente en meest 
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betrouwbare gegevens. betrouwbare gegevens, met inbegrip van 
bijgewerkte informatie over elke fase van 
de inbreukprocedure en onlangs 
afgesloten zaken die verband houden met 
deze milieu- en klimaatplannen die de 
Uniewetgeving doeltreffend omzetten. Om 
bij te dragen aan de doelstellingen van de 
Unie, worden de maatregelen die in het 
plan zijn voorgesteld niet opgenomen in 
de behoeftenbeoordeling indien dat plan 
het voorwerp is van een 
inbreukprocedure, en wordt het ook niet 
goedgekeurd voor financiering.

Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Artikel 97

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 97 Artikel 97

Interventiestrategie Interventiestrategie

1. De in artikel 95, lid 1, onder b), 
bedoelde interventiestrategie omvat voor 
elke in artikel 6, lid 1, vermelde specifieke 
doelstelling die in het strategisch GLB-plan 
wordt aangepakt:

1. De in artikel 95, lid 1, onder b), 
bedoelde interventiestrategie omvat voor 
elke in artikel 6, lid 1, vermelde specifieke 
doelstelling die in het strategisch GLB-plan 
wordt aangepakt:

(a) streefcijfers voor elke relevante 
gemeenschappelijke en, waar van 
toepassing, elke voor het strategisch GLB-
plan specifieke resultaatindicator, en 
gerelateerde mijlpalen. De waarde van 
deze streefcijfers wordt gemotiveerd in het 
licht van de beoordeling van behoeften als 
bedoeld in artikel 96. Wat betreft de 
specifieke doelstellingen als bedoeld in 
artikel 6, lid 1, onder d), e) en f), worden 
streefcijfers afgeleid van de toelichtende 
elementen in lid 2, onder a) en b), van dit 
artikel;

(a) streefcijfers voor elke relevante 
gemeenschappelijke en, waar van 
toepassing, elke voor het strategisch GLB-
plan specifieke resultaat- en 
impactindicator, en gerelateerde mijlpalen. 
De waarde van deze streefcijfers wordt 
gemotiveerd in het licht van de beoordeling 
van behoeften als bedoeld in artikel 96. 
Wat betreft de specifieke doelstellingen als 
bedoeld in artikel 6, lid 1, onder d), e) en 
f), worden streefcijfers afgeleid van de 
toelichtende elementen in lid 2, onder a) en 
b), van dit artikel;

(b) er worden interventies ontwikkeld 
op basis van de interventietypes als 
bedoeld in titel III, met uitzondering van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen als 
vastgelegd in titel III, hoofdstuk II, 

(b) er worden interventies ontwikkeld 
op basis van de interventietypes als 
bedoeld in titel III, met uitzondering van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen als 
vastgelegd in titel III, hoofdstuk II, 
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afdeling 3, onderafdeling 2, om de 
specifieke situatie in het betrokken gebied 
aan te pakken, volgens een adequate 
interventielogica, en ondersteund door de 
in artikel 125 bedoelde ex-ante-evaluatie, 
de in artikel 103, lid 2, bedoelde SWOT-
analyse en de in artikel 96 bedoelde 
beoordeling van de behoeften;

afdeling 3, onderafdeling 2, om de 
specifieke situatie in het betrokken gebied 
aan te pakken, volgens een adequate 
interventielogica, en ondersteund door de 
in artikel 125 bedoelde ex-ante-evaluatie, 
de in artikel 103, lid 2, bedoelde SWOT-
analyse en de in artikel 96 bedoelde 
beoordeling van de behoeften;

(c) elementen die aantonen hoe de 
interventies ervoor zorgen dat de 
streefcijfers kunnen worden gehaald en hoe 
zij onderling samenhangend en verenigbaar 
zijn;

(c) elementen die aantonen hoe de 
interventies ervoor zorgen dat de 
streefcijfers kunnen worden gehaald en hoe 
zij onderling samenhangend en verenigbaar 
zijn;

(d) elementen die aantonen dat de 
toewijzing van de financiële middelen aan 
de interventies van het strategisch GLB-
plan gerechtvaardigd is en volstaat om de 
gestelde streefcijfers te halen, en in 
overstemming is met het financieel plan als 
bedoeld in artikel 100.

(d) elementen die aantonen dat de 
toewijzing van de financiële middelen aan 
de interventies van het strategisch GLB-
plan gerechtvaardigd is en volstaat om de 
gestelde streefcijfers te halen, en in 
overstemming is met het financieel plan als 
bedoeld in artikel 100.

2. De interventiestrategie moet ook de 
volgende elementen omvatten die aantonen 
dat de strategie, met het oog op de 
specifieke doelstellingen in artikel 6, lid 1, 
samenhangend is en de interventies 
complementair zijn:

2. De interventiestrategie moet ook de 
volgende elementen omvatten die aantonen 
dat de strategie, met het oog op de 
specifieke doelstellingen in artikel 6, lid 1, 
samenhangend is en de interventies 
complementair zijn:

(a) een overzicht van de architectuur 
van het strategisch GLB-plan op het gebied 
van milieu en klimaat, met een 
beschrijving van de basisvoorwaarden van 
en de complementariteit tussen de 
conditionaliteit en de verschillende 
interventies die zijn gericht op de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen als vastgelegd in artikel 6, 
lid 1, onder d), e) en f), evenals de manier 
waarop de in artikel 92 bedoelde grotere 
algehele bijdrage moet worden bereikt;

(a) een overzicht van de architectuur 
van het strategisch GLB-plan op het gebied 
van milieu en klimaat, met een 
beschrijving van de basisvoorwaarden van 
en de complementariteit tussen de 
conditionaliteit en de verschillende 
interventies die zijn gericht op de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen als vastgelegd in artikel 6, 
lid 1, onder d), e) en f), evenals de manier 
waarop de in artikel 92 bedoelde grotere 
algehele bijdrage moet worden bereikt;

(b) een toelichting over de manier 
waarop de architectuur van het strategisch 
GLB-plan op het gebied van milieu en 
klimaat moet bijdragen aan de reeds 
vastgestelde nationale 
langetermijnstreefcijfers die zijn 
opgenomen in of voortvloeien uit de in 
bijlage XI bedoelde 

(b) een toelichting over de manier 
waarop de architectuur van het strategisch 
GLB-plan op het gebied van milieu en 
klimaat moet bijdragen aan de reeds 
vastgestelde nationale 
langetermijnstreefcijfers die zijn 
opgenomen in of voortvloeien uit de in 
bijlage XI bedoelde 
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wetgevingsinstrumenten; wetgevingsinstrumenten; 

(b bis) een overzicht van de maatregelen 
ter verbetering van het dierenwelzijn;

(c) met betrekking tot de in artikel 6, 
lid 1, onder g), vastgestelde specifieke 
doelstelling "aantrekken van jonge 
landbouwers en vergemakkelijken van 
bedrijfsontwikkeling", wordt een overzicht 
gegeven van de in het strategisch GLB-
plan opgenomen relevante interventies en 
specifieke voorwaarden, zoals die genoemd 
in artikel 22, lid 4, de artikelen 27 en 69, en 
artikel 71, lid 7. Bij de presentatie van het 
financieel plan met betrekking tot de 
interventietypes als bedoeld in de artikelen 
27 en 69, verwijzen de lidstaten in het 
bijzonder naar artikel 86, lid 5. Het 
overzicht moet eveneens de interactie met 
nationale instrumenten toelichten met het 
oog op de verbetering van de samenhang 
tussen de uniale en de nationale acties op 
dit gebied;

(c) met betrekking tot de in artikel 6, 
lid 1, onder g), vastgestelde specifieke 
doelstelling "aantrekken van jonge 
landbouwers en vergemakkelijken van 
bedrijfsontwikkeling", wordt een overzicht 
gegeven van de in het strategisch GLB-
plan opgenomen relevante interventies en 
specifieke voorwaarden, zoals die genoemd 
in artikel 22, lid 4, de artikelen 27 en 69, en 
artikel 71, lid 7. Bij de presentatie van het 
financieel plan met betrekking tot de 
interventietypes als bedoeld in de artikelen 
27 en 69, verwijzen de lidstaten in het 
bijzonder naar artikel 86, lid 5. Het 
overzicht moet eveneens de interactie met 
nationale instrumenten toelichten met het 
oog op de verbetering van de samenhang 
tussen de uniale en de nationale acties op 
dit gebied;

(d) een overzicht van de 
sectorgerelateerde interventies, met 
inbegrip van gekoppelde inkomenssteun 
als bedoeld in titel III, hoofdstuk II, 
afdeling 3, onderafdeling 1, en de sectorale 
interventies als bedoeld in titel III, 
hoofdstuk III, met een motivering van de 
keuze voor de betrokken sectoren, de lijst 
van interventies per sector, hun 
complementariteit en de eventuele 
aanvullende specifieke streefcijfers in 
verband met de sectorale interventietypes 
als bedoeld in titel III, hoofdstuk III;

(d) een overzicht van de 
sectorgerelateerde interventies, met 
inbegrip van gekoppelde inkomenssteun 
als bedoeld in titel III, hoofdstuk II, 
afdeling 3, onderafdeling 1, en de sectorale 
interventies als bedoeld in titel III, 
hoofdstuk III, met een motivering van de 
keuze voor de betrokken sectoren, de lijst 
van interventies per sector, hun 
complementariteit en de eventuele 
aanvullende specifieke streefcijfers in 
verband met de sectorale interventietypes 
als bedoeld in titel III, hoofdstuk III;

(e) een toelichting over welke 
interventies zullen bijdragen aan een 
samenhangende en geïntegreerde aanpak 
voor risicobeheer;

(e) een toelichting over welke 
interventies zullen bijdragen aan een 
samenhangende en geïntegreerde aanpak 
voor risicobeheer;

(e bis) een verklaring van hoe het 
strategisch GLB-plan 
gendermainstreaming waarborgt en 
bijdraagt aan de doelstelling om 
gendergelijkheid te bereiken;

(f) een beschrijving van de interactie 
tussen nationale en regionale interventies, 

(f) een beschrijving van de interactie 
tussen nationale en regionale interventies, 
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met inbegrip van de verdeling van de 
financiële toewijzingen per interventie en 
per fonds.

met inbegrip van de verdeling van de 
financiële toewijzingen per interventie en 
per fonds.

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 98 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een verklaring van hoe het 
strategisch GLB-plan biologische 
landbouw zal steunen om bij te dragen 
aan het afstemmen van de productie op de 
toenemende vraag naar biologische 
landbouwproducten, zoals vastgesteld in 
artikel 13 bis;

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 98 – alinea 1 – letter d – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een overzicht van de coördinatie, 
afbakening en complementariteit tussen het 
Elfpo-fonds en andere Uniefondsen die 
actief zijn in plattelandsgebieden;

iii) een overzicht van de coördinatie, 
afbakening en complementariteit tussen het 
Elfpo-fonds, het ELGF en andere 
Uniefondsen die actief zijn in 
plattelandsgebieden.

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het in artikel 95, lid 1, onder e), 
bedoelde plan met streefcijfers bestaat uit 
een overzichtstabel met de streefcijfers als 
bedoeld in artikel 97, lid 1, onder a), die de 
uitsplitsing in jaarlijkse mijlpalen 
weergeeft.

1. Het in artikel 95, lid 1, onder e), 
bedoelde plan met streefcijfers bestaat uit 
een overzichtstabel met de streefcijfers als 
bedoeld in artikel 97, lid 1, onder a), die de 
uitsplitsing in tweejaarlijkse mijlpalen 
weergeeft.
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Motivering

Tweejaarlijkse mijlpalen verdienen de voorkeur, omdat dat een minder zware administratieve 
last voor de lidstaten oplevert. Voor sommige streefcijfers duurt het ook langer voor ze 
bereikt zijn en de vooruitgang kan enkel over een langere periode worden waargenomen.

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 95, lid 1, onder g), bedoelde 
beschrijving van de elementen die zorgen 
voor modernisering van het GLB 
benadrukt de elementen van het strategisch 
GLB-plan die de modernisering van de 
landbouwsector en het GLB ondersteunen 
en omvat in het bijzonder:

De in artikel 95, lid 1, onder g), bedoelde 
beschrijving van de elementen die zorgen 
voor modernisering van het GLB 
benadrukt de elementen van het strategisch 
GLB-plan die de modernisering van de 
landbouwsector en het GLB ondersteunen 
om het hoofd te bieden aan nieuwe 
uitdagingen, waaronder de transitie naar 
duurzaamheid, en omvat in het bijzonder:

Motivering

Modernisering is geen doel op zich: zoals in de mededeling van de Commissie over de 
herziening van het GLB vaak werd vermeld, is het algemene doel een paradigmaverschuiving 
om duurzaamheid te bereiken, het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen enz.

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – alinea 1 – letter a – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) samenhang met het behalen van 
de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling en de internationale 
klimaatakkoorden;

Motivering

Modernisering is geen doel op zich: zoals in de mededeling van de Commissie over de 
herziening van het GLB vaak werd vermeld, is het algemene doel een paradigmaverschuiving 
om duurzaamheid te bereiken, het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen enz.
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Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – lid 2 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat de in artikel 6, lid 1, onder i), 
vastgestelde specifieke doelstelling betreft, 
wordt in de SWOT-analyse verwezen naar 
de in bijlage XI bis bedoelde 
wetgevingshandelingen.

Motivering

De bijlage heeft betrekking op voedselveiligheid en dierenwelzijn.

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de 
voorgestelde strategische GLB-plannen op 
basis van de volledigheid van de plannen, 
de consistentie en samenhang ervan met de 
algemene beginselen van het recht van de 
Unie, met deze verordening en de op grond 
van deze verordening vastgestelde 
bepalingen, en met de horizontale 
verordening, alsmede op basis van hun 
daadwerkelijke bijdrage aan de specifieke 
doelstellingen als vastgesteld in artikel 6, 
lid 1, de gevolgen voor de goede werking 
van de interne markt en 
concurrentieverstoring, en de omvang van 
de administratieve lasten voor 
begunstigden en overheidsdiensten. In de 
beoordeling wordt in het bijzonder gelet op 
de toereikendheid van de strategie van het 
strategisch GLB-plan, de desbetreffende 
specifieke doelstellingen, streefcijfers en 
interventies en de toewijzing van 
begrotingsmiddelen om de specifieke 

2. De Commissie beoordeelt de 
voorgestelde strategische GLB-plannen op 
basis van duidelijke en objectieve criteria, 
inclusief de volledigheid van de plannen, 
de consistentie en samenhang ervan met de 
algemene beginselen van het recht van de 
Unie, met deze verordening en de op grond 
van deze verordening vastgestelde 
bepalingen, en met de horizontale 
verordening, alsmede op basis van hun 
potentiële realisatie van en daadwerkelijke 
bijdrage aan de specifieke doelstellingen 
als vastgesteld in artikel 6, lid 1, de 
samenhang en overeenstemming ervan 
met de in bijlage XI bedoelde wetgeving, 
de gevolgen voor de goede werking van de 
interne markt en concurrentieverstoring, en 
de omvang van de administratieve lasten 
voor begunstigden en overheidsdiensten. In 
de beoordeling wordt in het bijzonder gelet 
op de toereikendheid van de strategie van 
het strategisch GLB-plan, de 
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doelstellingen van het strategisch GLB-
plan te halen door middel van de 
voorgestelde reeks interventies die zijn 
gebaseerd op de SWOT-analyse en de ex-
ante-evaluatie.

desbetreffende specifieke doelstellingen, 
streefcijfers en interventies en de 
toewijzing van begrotingsmiddelen om de 
specifieke doelstellingen van het 
strategisch GLB-plan te halen door middel 
van de voorgestelde reeks interventies die 
zijn gebaseerd op de SWOT-analyse en de 
ex-ante-evaluatie.

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk strategisch GLB-plan wordt uiterlijk 
acht maanden na de indiening ervan door 
de betrokken lidstaat goedgekeurd.

Elk strategisch GLB-plan wordt uiterlijk 
zes maanden na de indiening ervan door de 
betrokken lidstaat goedgekeurd.

Motivering

De Commissie mag niet meer tijd krijgen voor de goedkeuring dan de lidstaten voor de 
opstelling van het strategisch plan.

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring heeft geen betrekking op 
de informatie als bedoeld in artikel 101, 
onder c), en in de bijlagen I tot en met IV 
bij het strategisch GLB-plan als bedoeld 
in artikel 95, lid 2, onder a) tot en met d).

Schrappen

Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 5 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kan de lidstaat de Commissie verzoeken 
een strategisch GLB-plan goed te keuren 
dat niet alle elementen bevat. In dat geval 
geeft de betrokken lidstaat aan welke 
elementen ontbreken en verstrekt hij met 
betrekking tot het gehele strategische 
GLB-plan indicatieve streefcijfers en 
financiële plannen als bedoeld in artikel 
100, teneinde de algehele consistentie en 
samenhang ervan aan te tonen. De 
ontbrekende elementen van het 
strategisch GLB-plan worden bij de 
Commissie ingediend als een wijziging 
van het plan in overeenstemming met 
artikel 107.

Schrappen

Motivering

Het goedkeuren van onvoltooide plannen leidt tot minder ambitie. Dit is niet in 
overeenstemming met de beginselen van goed financieel beheer, met name in het kader van 
een "resultaatgericht" uitvoeringssysteem.

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie verstrekt de 
beoordelingen van de strategische GLB-
plannen tezamen met haar opmerkingen 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's.

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 107 – lid 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Uiterlijk zes maanden na de 
goedkeuring van alle strategische GLB-
plannen dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
vergelijkend verslag in over de 
verschillende strategische plannen van de 
lidstaten, met inbegrip van de keuze van 
de interventies en de financiële bedragen 
die worden uitgevoerd met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie.

Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) de betrokken organisaties die 
economische en sociale belangen 
vertegenwoordigen, en de betrokken niet-
gouvernementele organisaties toegang 
krijgen tot alle informatie over de 
opstelling, wijziging en goedkeuring van 
het strategisch GLB-plan, alsook tot alle 
informatie die aan het monitoringcomité 
wordt verstrekt, met inbegrip van het 
overleg dat heeft plaatsgevonden en het 
resultaat daarvan.

Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat bepaalt de samenstelling van 
het monitoringcomité en zorgt voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
bevoegde overheidsinstanties, 
intermediaire instanties en van 
vertegenwoordigers van de in artikel 94, lid 

De lidstaat bepaalt de samenstelling van 
het monitoringcomité, met behoorlijke 
inachtneming van de voorkoming van 
belangenconflicten, en zorgt voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
bevoegde overheidsinstanties, 
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3, bedoelde partners. intermediaire instanties en van 
vertegenwoordigers van de in artikel 94, lid 
3, bedoelde partners die relevant zijn voor 
de realisatie van alle doelstellingen 
overeenkomstig artikel 6, lid 1.

Motivering

De bevoegde autoriteiten en de belanghebbenden op alle gebieden die onder de specifieke 
GLB-doelstellingen van artikel 6, lid 1, vallen, inclusief gezondheid, moeten effectief worden 
betrokken bij de verschillende stadia van de voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de strategische GLB-plannen. Het waarborgen van het gebruik van kwalitatief 
bewijsmateriaal en het voorkomen van belangenconflicten maakt volledig deel uit van een 
doeltreffend beleid.

Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) kwesties in verband met de 
kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare 
gegevens en indicatoren voor de 
monitoring van de resultaten en de 
prestaties;

Motivering

Het monitoringcomité moet nagaan of er gebieden zijn waar basisgegevens ontbreken of 
ontoereikend zijn om de resultaten en de prestaties te monitoren, en gebieden waarvoor de 
indicatoren moeten worden verbeterd.

Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van het EIP bestaat erin 
innovatie te stimuleren en 
kennisuitwisseling te verbeteren.

2. Het doel van het EIP bestaat erin 
innovatie te stimuleren en 
kennisuitwisseling te verbeteren. Innovatie 
op dit gebied draagt bij tot de verbetering 
van het concurrentievermogen, de 
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milieuprestaties en de duurzaamheid, met 
name door de ontwikkeling van duurzame 
landbouwpraktijken op het gebied van 
klimaat, water, bodem, biodiversiteit en 
afval.

Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het sneller en ruimer in praktijk 
brengen van innovatieve oplossingen te 
bevorderen; en

(c) het sneller en ruimer in praktijk 
brengen van innovatieve oplossingen, 
inclusief agromilieuoplossingen, te 
bevorderen; en

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Artikel 115 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de samenhang tussen de in het 
plan opgenomen maatregelen en de 
doelstellingen van de Unie op het gebied 
van ontwikkelingsbeleid.

Motivering

Beleidscoherentie voor ontwikkeling is vereist op grond van artikel 208 VWEU.

Amendement 167

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het ondersteunen van een 
gemeenschappelijk leerproces met 
betrekking tot monitoring en evaluatie.

(e) het ondersteunen van een 
gemeenschappelijk leerproces met 
betrekking tot monitoring en evaluatie, 
door het identificeren van gebieden waar 
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basisgegevens ontbreken of ontoereikend 
zijn en waarvoor relevantere en 
nauwkeuriger indicatoren kunnen worden 
ontwikkeld.

Motivering

Het is belangrijk de gebieden te identificeren waar basisgegevens ontbreken of ontoereikend 
zijn voor de monitoring en waarvoor de indicatoren moeten worden verbeterd.

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 15 februari 2023 en 15 
februari van elk daaropvolgend jaar tot en 
met 2030 dienen de lidstaten bij de 
Commissie een jaarlijkse prestatieverslag 
over de uitvoering van het strategisch 
GLB-plan in het voorbije begrotingsjaar in. 
Het in 2023 ingediende verslag heeft 
betrekking op de begrotingsjaren 2021 en 
2022. Voor rechtstreekse betalingen als 
bedoeld in titel III, hoofdstuk II, betreft het 
verslag alleen begrotingsjaar 2022.

1. Uiterlijk op 15 februari 2023 en 15 
februari van elk tweede jaar tot en met 
2030 dienen de lidstaten bij de Commissie 
een tweejaarlijks prestatieverslag over de 
uitvoering van het strategisch GLB-plan in 
de twee voorgaande begrotingsjaren in. 
Het in 2023 ingediende verslag heeft 
betrekking op de begrotingsjaren 2021 en 
2022. Voor rechtstreekse betalingen als 
bedoeld in titel III, hoofdstuk II, betreft het 
verslag alleen begrotingsjaar 2022.

Motivering

Tweejaarlijkse rapportage is verkieslijk en gemakkelijker voor de overheden van de lidstaten.

Amendement 169

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de jaarlijkse prestatieverslagen wordt de 
voornaamste kwalitatieve en kwantitatieve 
informatie over de uitvoering van het 
strategisch GLB-plan gepresenteerd onder 
verwijzing naar financiële gegevens, 
output- en resultaatindicatoren en in 

In de jaarlijkse prestatieverslagen wordt de 
voornaamste kwalitatieve en kwantitatieve 
informatie over de uitvoering van het 
strategisch GLB-plan gepresenteerd onder 
verwijzing naar financiële gegevens en 
output-, resultaat- en impactindicatoren 
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overeenstemming met artikel 118, tweede 
alinea. Deze verslagen bevatten tevens 
informatie over gerealiseerde outputs, 
gerealiseerde uitgaven, gerealiseerde 
resultaten en de afstand tot de respectieve 
streefcijfers.

en in overeenstemming met artikel 118, 
tweede alinea. Deze verslagen bevatten 
tevens informatie over gerealiseerde 
outputs en impact, gerealiseerde uitgaven, 
gerealiseerde resultaten en de afstand tot de 
respectieve streefcijfers.

Amendement 170

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten organiseren elk jaar 
een evaluatievergadering met de 
Commissie, die gezamenlijk of door de 
Commissie wordt voorgezeten en op zijn 
vroegst twee maanden na de indiening van 
het jaarlijks prestatieverslag plaatsvindt.

1. De Commissie organiseert elk jaar 
een evaluatievergadering met de lidstaten, 
die door de Commissie wordt voorgezeten 
en op zijn vroegst twee maanden na de 
indiening van het jaarlijks prestatieverslag 
plaatsvindt.

Amendement 171

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De jaarlijkse evaluatievergadering 
is erop gericht de prestaties van elk plan te 
onderzoeken, met inbegrip van de 
vooruitgang in de richting van de 
verwezenlijking van de bestaande 
streefcijfers, kwesties die van invloed zijn 
op de prestaties, en reeds ondernomen of te 
ondernemen acties die die kwesties moeten 
aanpakken.

2. De jaarlijkse evaluatievergadering 
is erop gericht de prestaties van elk plan te 
onderzoeken, met inbegrip van de 
vooruitgang in de richting van de 
verwezenlijking van de bestaande 
streefcijfers en de overkoepelende milieu- 
en klimaatdoelstellingen van de Unie, 
kwesties die van invloed zijn op de 
prestaties, en reeds ondernomen of te 
ondernemen acties die die kwesties moeten 
aanpakken.

Amendement 172

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie verstrekt 
samenvattingen van de jaarlijkse 
evaluatievergaderingen tezamen met haar 
opmerkingen aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

Amendement 173

Voorstel voor een verordening
Artikel 123

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 123 Artikel 123

Prestatiebonus Prestatiebonus

1. In 2026 kan aan de lidstaten een 
prestatiebonus worden toegekend om 
goede prestaties met betrekking tot de 
milieu- en klimaatdoelstellingen te 
belonen, mits de betrokken lidstaat voldoet 
aan de voorwaarde in artikel 124, lid 1.

1. In 2026 kan aan de lidstaten een 
prestatiebonus worden toegekend om 
goede prestaties met betrekking tot de 
milieu- en klimaatdoelstellingen te 
belonen, mits de betrokken lidstaat voldoet 
aan de voorwaarde in artikel 124, lid 1.

2. De prestatiebonus is gelijk aan 5 % 
van het in bijlage IX voor begrotingsjaar 
2027 vastgestelde bedrag per lidstaat.

2. De prestatiebonus is gelijk aan 5 % 
van het in bijlage IX voor begrotingsjaar 
2027 vastgestelde bedrag per lidstaat.

Middelen die krachtens de artikelen 15 en 
90 tussen het ELGF en het Elfpo zijn 
overgedragen, worden bij de berekening 
van de prestatiebonus niet meegerekend.

Middelen die krachtens de artikelen 15 en 
90 tussen het ELGF en het Elfpo zijn 
overgedragen, worden bij de berekening 
van de prestatiebonus niet meegerekend.

Amendement 174

Voorstel voor een verordening
Artikel 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 124 Artikel 124

Toekenning van de prestatiebonus Toekenning van de prestatiebonus

1. Op basis van de prestatie-evaluatie 1. Op basis van de prestatie-evaluatie 
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voor het jaar 2026 wordt de 
overeenkomstig artikel 123, lid 2, van de 
toewijzing voor een lidstaat afgehouden 
prestatiebonus toegekend aan deze lidstaat 
als de resultaatindicatoren die zijn 
toegepast op de in artikel 6, lid 1, onder d), 
e) en f), vastgelegde specifieke milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen in het 
strategisch GLB-plan ten minste 90 % van 
hun streefwaarde voor het jaar 2025 
hebben bereikt.

voor het jaar 2026 wordt de 
overeenkomstig artikel 123, lid 2, van de 
toewijzing voor een lidstaat afgehouden 
prestatiebonus toegekend aan deze lidstaat 
als de resultaatindicatoren die zijn 
toegepast op de in artikel 6, lid 1, onder d), 
e) en f), vastgelegde specifieke milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen in het 
strategisch GLB-plan ten minste 90 % van 
hun streefwaarde voor het jaar 2025 
hebben bereikt.

2. De Commissie keurt binnen twee 
maanden na de ontvangst van het jaarlijks 
prestatieverslag voor het jaar 2026 een 
uitvoeringshandeling goed zonder 
toepassing van de in artikel 139 bedoelde 
comitéprocedure, om voor elke lidstaat te 
beslissen of de desbetreffende strategische 
GLB-plannen de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde streefwaarden hebben bereikt.

2. De Commissie keurt binnen twee 
maanden na de ontvangst van het jaarlijks 
prestatieverslag voor het jaar 2026 een 
uitvoeringshandeling goed zonder 
toepassing van de in artikel 139 bedoelde 
comitéprocedure, om voor elke lidstaat te 
beslissen of de desbetreffende strategische 
GLB-plannen de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde streefwaarden hebben bereikt.

3. Als de in lid 1 bedoelde 
streefwaarden zijn bereikt, verstrekt de 
Commissie het bedrag van de 
prestatiebonus aan de betrokken lidstaten 
en wordt dat bedrag beschouwd als zijnde 
definitief toegewezen voor begrotingsjaar 
2027 op basis van het in lid 2 bedoelde 
besluit.

3. Als de in lid 1 bedoelde 
streefwaarden zijn bereikt, verstrekt de 
Commissie het bedrag van de 
prestatiebonus aan de betrokken lidstaten 
en wordt dat bedrag beschouwd als zijnde 
definitief toegewezen voor begrotingsjaar 
2027 op basis van het in lid 2 bedoelde 
besluit.

4. Als de in lid 1 bedoelde 
streefwaarden niet zijn bereikt, worden de 
vastleggingen voor begrotingsjaar 2027 
met betrekking tot het bedrag van de 
prestatiebonus van de betrokken lidstaten 
niet door de Commissie verstrekt.

4. Als de in lid 1 bedoelde 
streefwaarden niet zijn bereikt, worden de 
vastleggingen voor begrotingsjaar 2027 
met betrekking tot het bedrag van de 
prestatiebonus van de betrokken lidstaten 
niet door de Commissie verstrekt.

5. Bij de toekenning van de 
prestatiebonus kan de Commissie rekening 
houden met gevallen van overmacht en 
ernstige sociaaleconomische crises die 
verhinderen dat de betrokken mijlpalen 
worden bereikt.

5. Bij de toekenning van de 
prestatiebonus kan de Commissie rekening 
houden met gevallen van overmacht en 
ernstige sociaaleconomische crises die 
verhinderen dat de betrokken mijlpalen 
worden bereikt.

6. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met 
gedetailleerde regelingen die moeten 
waarborgen dat een consistente aanpak 
wordt toegepast bij het bepalen van de 
toekenning van de prestatiebonus aan de 
lidstaten. De uitvoeringshandelingen 

6. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met 
gedetailleerde regelingen die moeten 
waarborgen dat een consistente aanpak 
wordt toegepast bij het bepalen van de 
toekenning van de prestatiebonus aan de 
lidstaten. De uitvoeringshandelingen 
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worden volgens de in artikel 139, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

worden volgens de in artikel 139, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 175

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie verricht vóór de 
afloop van het derde jaar van uitvoering 
van de strategische GLB-plannen een 
tussentijdse evaluatie om de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde van het 
ELGF en het Elfpo te onderzoeken, 
rekening houdend met de in bijlage I 
vastgestelde indicatoren. De Commissie 
kan gebruikmaken van alle relevante 
informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel [128] van het 
[nieuwe Financieel Reglement].

2. De Commissie verricht vóór de 
afloop van het derde jaar van uitvoering 
van de strategische GLB-plannen een 
evaluatie om de doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-
meerwaarde van het ELGF en het Elfpo te 
onderzoeken, rekening houdend met de in 
bijlage I vastgestelde indicatoren, en 
maakt deze openbaar. De Commissie kan 
gebruikmaken van alle relevante informatie 
die al beschikbaar is overeenkomstig 
artikel [128] van het [nieuwe Financieel 
Reglement]. Deze evaluatie wordt 
aangevuld met een onafhankelijk extern 
evaluatieverslag over de doeltreffendheid, 
doelmatigheid, uitvoering, 
complementariteit, resultaten en impact 
van het ELGF en het Elfpo.

Amendement 176

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie verricht een ex-
post-evaluatie om de doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-
meerwaarde van het ELGF en het Elfpo te 
onderzoeken.

3. Tegen het einde van de door deze 
verordening bestreken periode verricht de 
Commissie een ex-post-evaluatie om de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde van het 
ELGF en het Elfpo te onderzoeken, die zij 
openbaar maakt. Deze evaluatie wordt 
aangevuld met het verslag van een 
onafhankelijke externe ex-postevaluatie 
van de doeltreffendheid, doelmatigheid, 
uitvoering, complementariteit, resultaten 
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en impact van het ELGF en het Elfpo.

Amendement 177

Voorstel voor een verordening
Artikel 129 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken de 
Commissie alle informatie die nodig is 
voor de monitoring en evaluatie van het 
GLB.

1. De lidstaten verstrekken de 
Commissie alle informatie of gegevens die 
nodig zijn voor de monitoring en evaluatie 
van het GLB. De toekenning van GLB-
middelen is afhankelijk van de 
voorwaarde dat de lidstaten deze 
informatie en gegevens verstrekken.

Motivering

De lidstaten moeten gegevens verzamelen op het niveau van de individuele begunstigden om 
de in het kader van het GLB opgelegde audit uit te voeren. De overdracht van deze gegevens 
aan de Commissie is de eenvoudigste en meest kostenefficiënte manier om informatie te 
verzamelen ten behoeve van monitoring en evaluatie, zodat de EU de prestaties van haar 
eigen beleid kan aantonen.

Amendement 178

Voorstel voor een verordening
Artikel 129 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bestaande administratieve registers 
zoals het GBCS, het 
landbouwpercelenidentificatiesysteem 
(LPIS) en de dier- en wijnbouwregisters 
worden gehandhaafd. Het GBCS en het 
LPIS worden verder ontwikkeld om beter 
aan te sluiten op de statistische behoeften 
van het GLB. Gegevens uit administratieve 
registers worden zoveel mogelijk gebruikt 
voor statistische doeleinden, in 
samenwerking met statistische instanties 
van de lidstaten en Eurostat.

3. Bestaande administratieve registers 
zoals het GBCS, het 
landbouwpercelenidentificatiesysteem 
(LPIS) en de dier- en wijnbouwregisters 
worden gehandhaafd. Het GBCS en het 
LPIS worden verder ontwikkeld om beter 
aan te sluiten op de statistische behoeften 
van het GLB. Gegevens uit administratieve 
registers worden zoveel mogelijk gebruikt 
voor statistische doeleinden en om de 
naleving te controleren, in samenwerking 
met statistische instanties van de lidstaten 
en Eurostat.
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Amendement 179

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bevorderen van kennis, 
innovatie en 
digitalisering in de 
landbouw en 
plattelandsgebieden en 
aanmoedigen van het 
gebruik ervan

I.1 Kennisdeling en 
innovatie: Aandeel van de 
GLB-begroting voor 
kennisdeling en innovatie

R.1 Verbetering van 
prestaties door kennis en 
innovatie: Aandeel 
landbouwers dat steun 
ontvangt voor advies, 
opleiding, 
kennisuitwisseling, of 
deelname aan 
operationele groepen ter 
verbetering van 
economische, milieu-, 
klimaat- en 
hulpbronnenefficiëntiepre
staties.

R.2 Koppeling van 
advies- en 
kennissystemen: aantal in 
het AKIS geïntegreerde 
adviseurs (ten opzichte 
van het totale aantal 
landbouwers)

R.3 Digitalisering van de 
landbouw: Aandeel 
landbouwers dat steun 
voor 
precisielandbouwtechnol
ogie in het kader van het 
GLB ontvangt

Amendement

Bevorderen van kennis, 
innovatie en 
digitalisering in de 
landbouw en 
plattelandsgebieden en 
aanmoedigen van het 
gebruik ervan

I.1 Kennisdeling en 
innovatie: Aandeel van de 
GLB-begroting voor 
kennisdeling en innovatie

R.1 Verbetering van 
prestaties door kennis en 
innovatie: Aandeel 
landbouwers dat steun 
ontvangt voor advies, 
opleiding, 
kennisuitwisseling, of 
deelname aan 
operationele groepen ter 
verbetering van 
duurzame economische, 
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milieu-, klimaat- en 
hulpbronnenefficiëntiepre
staties

R.2 Koppeling van 
advies- en 
kennissystemen: aantal in 
het AKIS geïntegreerde 
adviseurs (ten opzichte 
van het totale aantal 
landbouwers)

R.2 bis Kennis van en 
advies over natuurlijke 
plaagbestrijding zonder 
gebruik van pesticiden: 
aantal onafhankelijke 
adviseurs die advies 
geven over, en 
toepassing van, 
geïntegreerde 
gewasbescherming, 
systemen met lage input 
en alternatieve 
technieken voor 
chemische inputs
R.3 Digitalisering van de 
landbouw: Aandeel 
landbouwers dat steun 
voor 
precisielandbouwtechnol
ogie in het kader van het 
GLB ontvangt ter 
vermindering van het 
gebruik van 
productiemiddelen en ter 
verbetering van de 
prestaties op het gebied 
van duurzaamheid en 
milieu

Amendement 180

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst



AD\1181813NL.docx 163/208 PE630.523v04-00

NL

Bieden van steun met het 
oog op een levensvatbaar 
landbouwinkomen en 
veerkracht in de hele 
Unie om de 
voedselzekerheid te 
vergroten

I.2 Verkleinen van 
inkomensverschillen: 
Ontwikkeling van het 
landbouwinkomen ten 
opzichte van de algemene 
economie 

R.4 Koppeling van 
inkomenssteun aan 
normen en goede 
praktijken: Aandeel 
onder inkomenssteun 
vallende en aan 
conditionaliteit 
onderworpen OCG

I.3 Verlagen van de 
variabiliteit van de 
landbouwinkomens: 
Ontwikkeling van het 
landbouwinkomen 

R.5 Risicobeheer: 
Aandeel 
landbouwbedrijven met 
instrumenten voor 
risicobeheer in het kader 
van het GLB

I.4 Ondersteunen van een 
levensvatbaar 
landbouwinkomen: 
Ontwikkeling van het 
landbouwinkomensniveau 
per sector (ten opzichte van 
het gemiddelde in de 
landbouw)

R.6 Herverdeling naar 
kleinere 
landbouwbedrijven: 
Percentage aanvullende 
steun per hectare voor in 
aanmerking komende 
landbouwbedrijven onder 
de gemiddelde 
bedrijfsomvang (ten 
opzichte van het 
gemiddelde)

I.5 Bijdragen aan 
territoriaal evenwicht: 
Ontwikkeling van het 
landbouwinkomen in 
gebieden met natuurlijke 
beperkingen (ten opzichte 
van het gemiddelde)

R.7 Verbetering van 
steun aan 
landbouwbedrijven in 
gebieden met specifieke 
behoeften: Percentage 
aanvullende steun per 
hectare in gebieden met 
hogere behoeften (ten 
opzichte van het 
gemiddelde)

Amendement

Bieden van steun met het 
oog op een levensvatbaar 
landbouwinkomen en 
veerkracht in de hele Unie 
om de voedselzekerheid te 
vergroten

I.2 Verkleinen van 
inkomensverschillen: 
Ontwikkeling van het 
landbouwinkomen ten 
opzichte van de algemene 
economie 

R.4 Koppeling van 
inkomenssteun aan 
normen en goede 
praktijken: Aandeel onder 
inkomenssteun vallende 
en aan conditionaliteit 
onderworpen OCG

I.3 Verlagen van de 
variabiliteit van de 
landbouwinkomens: 

R.5 Risicobeheer: 
Aandeel 
landbouwbedrijven met 
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Ontwikkeling van het 
landbouwinkomen 

instrumenten voor 
risicobeheer in het kader 
van het GLB

I.4 Ondersteunen van een 
levensvatbaar 
landbouwinkomen: 
Ontwikkeling van het 
landbouwinkomensniveau 
per sector (ten opzichte 
van het gemiddelde in de 
landbouw)

R.6 Herverdeling naar 
kleinere 
landbouwbedrijven: 
Percentage aanvullende 
steun per hectare voor in 
aanmerking komende 
landbouwbedrijven onder 
de gemiddelde 
bedrijfsomvang (ten 
opzichte van het 
gemiddelde)

I.5 Bijdragen aan 
territoriaal evenwicht: 
Ontwikkeling van het 
landbouwinkomen in 
gebieden met natuurlijke 
beperkingen (ten opzichte 
van het gemiddelde)

R.7 Verbetering van steun 
aan landbouwbedrijven in 
gebieden met specifieke 
behoeften: Percentage 
aanvullende steun per 
hectare in gebieden met 
hogere behoeften (ten 
opzichte van het 
gemiddelde)

Amendement 181

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – rij 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vergroten van de 
marktgerichtheid en van 
het 
concurrentievermogen, 
onder meer door beter te 
focussen op onderzoek, 
technologie en 
digitalisering

I.6 Verhogen van de 
productiviteit van 
landbouwbedrijven: Totale 
factorproductiviteit

R.8 Steunverlening 
gericht op 
landbouwbedrijven in 
sectoren in 
moeilijkheden: Aandeel 
landbouwers dat 
gekoppelde steun ter 
verbetering van het 
concurrentievermogen, 
de duurzaamheid of de 
kwaliteit ontvangt

I.7 Benutten van 
agrovoedingshandel: Invoer 
en uitvoer in het kader van 
agrovoedingshandel

R.9 Modernisering van 
landbouwbedrijven: 
Aandeel landbouwers dat 
investeringssteun 
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ontvangt voor 
herstructurering en 
modernisering, 
waaronder ter verbetering 
van de 
hulpbronnenefficiëntie

Amendement

Vergroten van de 
marktgerichtheid en van 
het 
concurrentievermogen, 
onder meer door beter te 
focussen op onderzoek, 
technologie en 
digitalisering

I.6 Verhogen van de 
productiviteit van 
landbouwbedrijven: Totale 
factorproductiviteit

R.8 Steunverlening 
gericht op 
landbouwbedrijven in 
sectoren in 
moeilijkheden: Aandeel 
landbouwers dat 
gekoppelde steun ter 
verbetering van het 
concurrentievermogen, 
de duurzaamheid of de 
kwaliteit ontvangt

I.6 bis Diversificatie en 
balancering van 
productiesectoren, indien 
dit haalbaar is: aandeel 
gebruikt regionaal 
landbouwareaal per 
productiesector.
I.7 Benutten van 
agrovoedingshandel: Invoer 
en uitvoer in het kader van 
agrovoedingshandel

R.9 Modernisering van 
landbouwbedrijven: 
Aandeel landbouwers dat 
investeringssteun 
ontvangt voor 
herstructurering en 
modernisering, 
waaronder ter verbetering 
van de 
hulpbronnenefficiëntie

Amendement 182

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Verbeteren van de positie 
van de landbouwers in de 

I.8 Verbeteren van de 
positie van landbouwers in 
de 

R.10 Betere organisatie 
van de 
voorzieningsketen: 
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waardeketen voedselvoorzieningsketen: 
Toegevoegde waarde voor 
primaire producenten in de 
voedselvoorzieningsketen

Aandeel landbouwers dat 
deelneemt aan 
ondersteunde 
producentengroeperingen
, 
producentenorganisaties, 
lokale markten, korte 
toeleveringsketens en 
kwaliteitsregelingen

R.11 Concentratie van de 
voorziening: Aandeel van 
de waarde van de 
productie afgezet door 
producentengroeperingen 
met operationele 
programma's

Amendement

Verbeteren van de positie 
van de landbouwers in de 
waardeketen

I.8 Verbeteren van de 
positie van landbouwers in 
de 
voedselvoorzieningsketen: 
Toegevoegde waarde voor 
primaire producenten in de 
voedselvoorzieningsketen

R.10 Betere organisatie 
van de 
voorzieningsketen: 
Aandeel landbouwers en 
kmo's dat deelneemt aan 
ondersteunde 
producentengroeperingen
, 
producentenorganisaties, 
lokale markten, korte 
toeleveringsketens en 
kwaliteitsregelingen

R.11 Concentratie van de 
voorziening: Aandeel van 
de waarde van de 
productie afgezet door 
producentengroeperingen 
met operationele 
programma's

Amendement 183

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijdragen tot matiging 
van en aanpassing aan 

I.9 Verbeteren van de 
veerkracht van 

R.12 Aanpassing aan 
klimaatverandering: 
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klimaatverandering en tot 
duurzame energie

landbouwbedrijven: Inhoud Aandeel landbouwgrond 
vallend onder 
verbintenissen om de 
aanpassing aan de 
klimaatverandering te 
verbeteren

I.10 Bijdragen aan de 
matiging van de 
klimaatverandering: 
Verminderen van BKG-
emissies door de landbouw

R.13 Verlaging van 
emissies in de 
veehouderijsector: 
Aandeel grootvee-
eenheden waarvoor steun 
wordt ontvangen voor de 
reductie van emissies van 
BKG en/of ammoniak, 
met inbegrip van 
mestbeheer

I.11 Verbeteren van de 
koolstofvastlegging: 
Verhogen van de 
hoeveelheid organische 
koolstof in de bodem

R.14 Koolstofopslag in 
bodems en biomassa: 
Aandeel landbouwgrond 
vallend onder 
verbintenissen om 
emissies te beperken, 
koolstofopslag te 
behouden en/of te 
verbeteren (blijvend 
grasland, landbouwgrond 
in veengebied, bos enz.)

I.12 Verhogen van 
duurzame energie in de 
landbouw: Productie van 
hernieuwbare energie door 
de land- en bosbouw

R.15 Groene energie uit 
land- en bosbouw: 
Investeringen in 
productiecapaciteit voor 
hernieuwbare energie, 
waaronder uit biologische 
bronnen (MW)

R.16 Verbetering van de 
energie-efficiëntie: 
Energiebesparing in de 
landbouw

R 17 Bebost land: Areaal 
met steun voor bebossing 
en de aanleg van beboste 
gronden, met inbegrip 
van boslandbouw 

Amendement

Bijdragen tot matiging I.9 Verbeteren van de R.12 Aanpassing aan 
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van en aanpassing aan 
klimaatverandering en tot 
duurzame energie

veerkracht van 
landbouwbedrijven: Inhoud

klimaatverandering: 
Aandeel landbouwgrond 
vallend onder 
verbintenissen om de 
aanpassing aan de 
klimaatverandering te 
verbeteren

I.9 bis Verhoging van de 
weerstand door middel van 
een grotere genetische 
diversiteit: 
Agrobiodiversiteitsindex, 
waarin de diversiteit van 
soorten binnen en tussen 
gewasrassen wordt 
gemeten

R.12 bis Verhoging van 
de weerstand door 
middel van een grotere 
genetische diversiteit: 
aandeel van 
landbouwgrond waarbij 
gebruik wordt gemaakt 
van praktijken en opties 
die de biodiversiteit ten 
goede komen

I.10 Bijdragen aan de 
matiging van de 
klimaatverandering: 
Verminderen van BKG-
emissies door de landbouw

R.13 Verlaging van 
emissies in de 
veehouderijsector: 
Aandeel grootvee-
eenheden waarvoor steun 
wordt ontvangen voor de 
reductie van emissies van 
BKG en/of ammoniak, 
met inbegrip van 
mestbeheer

I.11 Verbeteren van de 
koolstofvastlegging: 
Verhogen van de 
hoeveelheid organische 
koolstof in de bodem

R.14 Koolstofopslag in 
bodems en biomassa: 
Aandeel landbouwgrond 
vallend onder 
verbintenissen om 
emissies te beperken, 
koolstofopslag te 
behouden en/of te 
verbeteren (blijvend 
grasland, blijvende 
teelten met blijvende 
groene bedekking, 
landbouwgrond in 
veengebied, bos enz.)

I.12 Garanderen van de 
productie en het gebruik 
van duurzame energie in de 
landbouw: Productie en 
gebruik van hernieuwbare 
energie door de land- en 

R.15 Groene energie uit 
land- en bosbouw: 
Investeringen in 
productiecapaciteit voor 
hernieuwbare energie, 
waaronder uit biologische 
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bosbouw met 
nettokoolstofputten en 
nettobroeikasgasemissiered
ucties tot gevolg, zonder 
directe of indirecte 
veranderingen in 
landgebruik

bronnen (MW)

R.15 bis Garanderen dat 
de biobrandstoffen uit de 
land- en bosbouw 
doeltreffend en 
duurzaam zijn: 
investeringen zonder een 
direct of indirect 
verband met 
veranderingen in 
landgebruik
R.15 ter Verlaging van 
bij het gebruik van 
kunstmest vrijkomende 
emissies: Aandeel 
landbouwgrond onder 
beheersverbintenissen 
ter verlaging van de bij 
het gebruik van 
kunstmest vrijkomende 
BKG-emissies
R.16 Verbetering van de 
energie-efficiëntie: 
Energiebesparing in de 
landbouw

R 17 Bebost land: Areaal 
met steun voor bebossing 
en de aanleg van beboste 
gronden, met inbegrip 
van boslandbouw

Amendement 184

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – rij 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bevorderen van 
duurzame ontwikkeling 

I.13 Beperken van 
bodemerosie: Percentage 

R.18 Verbetering van 
bodems: Percentage 
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en efficiënt beheer van 
natuurlijke hulpbronnen 
zoals water, bodem en 
lucht

grond onderhevig aan 
matige tot ernstige 
bodemerosie op 
landbouwgrond

landbouwgrond vallend 
onder 
beheersverbintenissen 
gunstig voor 
bodembeheer

I.14 Verbetering van de 
luchtkwaliteit: Verminderen 
van ammoniakemissies 
door de landbouw 

R.19 Verbetering van de 
luchtkwaliteit: Aandeel 
landbouwgrond vallend 
onder verbintenissen om 
de emissie van ammoniak 
te verminderen

I.15 Verbetering van de 
luchtkwaliteit: Bruto 
nutriëntenbalans op 
landbouwgrond

R.20 Bescherming van de 
waterkwaliteit: 
Percentage 
landbouwgrond vallend 
onder 
beheersverbintenissen 
voor waterkwaliteit

I.16 Beperken van 
nutriëntenlekkage: Nitraten 
in grondwater – Percentage 
grondwaterstations met een 
N-gehalte van meer dan 50 
mg/l volgens de 
nitraatrichtlijn

R.21 Duurzaam 
nutriëntenbeheer: 
Aandeel landbouwgrond 
vallend onder 
verbintenissen in verband 
met verbeterd 
nutriëntenbeheer

I.17 Verlichten van de druk 
op de watervoorraad: 
Wateronttrekkingsindex-
plus (WEI+)

R.22 Duurzaam 
watergebruik: Aandeel 
geïrrigeerd land vallend 
onder verbintenissen om 
de waterbalans te 
verbeteren

R.23 Milieu-
/klimaatgerelateerde 
prestaties door 
investering: Aandeel 
landbouwers met steun 
voor investeringen in 
verband met zorg voor 
het milieu of het klimaat

R.24 
Milieu/klimaatprestaties 
door kennis: Aandeel 
landbouwers dat steun 
ontvangt voor 
advies/opleiding in 
verband met milieu- en 



AD\1181813NL.docx 171/208 PE630.523v04-00

NL

klimaatprestaties

Amendement

Bevorderen van duurzame 
ontwikkeling en efficiënt 
beheer van natuurlijke 
hulpbronnen zoals water, 
bodem en lucht

I.13 Beperken van 
bodemerosie en vergroten 
van het 
weerstandsvermogen 
tegen extreme 
weersomstandigheden: 
Percentage grond 
onderhevig aan matige tot 
ernstige bodemerosie op 
landbouwgrond

R.18 Verbetering van 
bodems en vergroting van 
het weerstandsvermogen 
ervan tegen extreme 
weersomstandigheden: 
Percentage 
landbouwgrond vallend 
onder 
beheersverbintenissen 
gunstig voor bodembeheer

I.13 bis Opbouw van de 
toplaag en verhogen van 
het vermogen tot het 
vasthouden van water en 
nutriënten: 
Humuspercentage in de 
toplaag

R.18 bis Ontwikkeling 
van biologische 
landbouw: Aandeel 
landbouwgrond waarvoor 
steun wordt ontvangen 
voor de omschakeling 
naar of voortzetting van 
biologische 
landbouwpraktijken
R.18 ter: 
Bodemgezondheid: 
Dichtheid en diversiteit 
van het bodemleven

I.14 Verbetering van de 
luchtkwaliteit: 
Verminderen van 
ammoniakemissies door 
de landbouw 

R.19 Verbetering van de 
luchtkwaliteit: Aandeel 
landbouwgrond vallend 
onder verbintenissen om 
de emissie van ammoniak 
te verminderen, zoals 
onder meer bepaald in de 
nationale programma's 
ter beheersing van de 
luchtverontreiniging in 
het kader van Richtlijn 
(EU) 2016/2284

I.15 Verbetering van de 
luchtkwaliteit: Bruto 
nutriëntenbalans op 
landbouwgrond

R.20 Bescherming van de 
waterkwaliteit: Percentage 
landbouwgrond vallend 
onder 
beheersverbintenissen 
voor waterkwaliteit

I.16 Beperken van 
nutriëntenlekkage: 

R.21 Duurzaam 
nutriëntenbeheer: Aandeel 
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Nitraten in grondwater – 
Percentage 
grondwaterstations met 
een N-gehalte van meer 
dan 50 mg/l volgens de 
nitraatrichtlijn

landbouwgrond vallend 
onder verbintenissen in 
verband met verbeterd 
nutriëntenbeheer

I.17 Verlichten van de 
druk op de watervoorraad: 
Wateronttrekkingsindex-
plus (WEI+)

R.22 Duurzaam 
watergebruik: Aandeel 
geïrrigeerd land vallend 
onder verbintenissen om 
de waterbalans te 
verbeteren, met inbegrip 
van maatregelen om de 
bodemerosie te 
verminderen, het 
watergebruik te meten en 
het watervasthoudende 
vermogen van de bodem 
te verhogen, in 
overeenstemming met de 
programma's van 
maatregelen in de 
stroomgebiedsbeheerspla
nnen

I.17 bis Verminderen van 
de uitspoeling van 
pesticiden naar 
grondwater en 
oppervlaktewater: 
percentage van de 
grondwaterlichamen 
waarvan de toestand 
slecht is (gebaseerd op de 
kwaliteitsnormen voor 
individuele en totale 
pesticiden die zijn 
vastgesteld in Richtlijn 
2006/118/EG van het 
Europees Parlement en 
de Raad1 bis) en het 
percentage 
oppervlaktewaterlichame
n waarin de 
milieukwaliteitsnormen 
die worden vastgesteld in 
Richtlijn 2008/105/EG 
van het Europees 
Parlement en de Raad1 ter 

R 22 bis: Verminderen 
van de milieueffecten van 
veeteelt: veebezetting per 
stroomgebied, regio en op 
lidstaatniveau
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of door de lidstaten voor 
de pesticiden die worden 
gebruikt in de landbouw 
en die respectievelijk 
prioritaire stoffen of 
stroomgebiedspecifieke 
verontreinigende stoffen 
zijn, worden 
overschreden

R.23 Milieu-
/klimaatgerelateerde 
prestaties door 
investering: Aandeel 
landbouwers met steun 
voor investeringen in 
verband met zorg voor het 
milieu of het klimaat

R.24 Milieu-
/klimaatprestaties door 
kennis: Aandeel 
landbouwers dat steun 
ontvangt voor 
advies/opleiding in 
verband met milieu- en 
klimaatprestaties

R.24 bis Vermindering 
van de uitspoeling van 
pesticiden: Aandeel 
landbouwgrond vallend 
onder ondersteunde 
specifieke maatregelen 
die leiden tot 
vermindering van de 
uitspoeling van pesticiden 
naar grondwater en 
oppervlaktewater
R.24 ter Bescherming 
van de bodem door 
middel van 
vruchtwisseling: Aandeel 
bouwland waar 
vruchtwisseling met 
inbegrip van een 
peulvruchtcomponent 
wordt toegepast

___________________
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1 bis Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende 
de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (PB L 372 
van 27.12.2006, blz. 19.
1 ter Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake 
milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid, tot wijziging en vervolgens intrekking van de 
Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot 
wijziging van Richtlijn 2000/60/EG (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 84). 

Amendement 185

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijdragen tot de 
bescherming van de 
biodiversiteit, versterken 
van ecosysteemdiensten 
en in stand houden van 
habitats en landschappen

I.18 Vergoten van de 
populaties akker- en 
weidelandvogels: 
Farmland Bird Index

R.25 Ondersteuning van 
duurzaam bosbeheer: 
Percentage bos vallend 
onder 
beheersverbintenissen ter 
ondersteuning van 
bosbescherming en -
beheer.

I.19 Betere 
biodiversiteitsbeschermin
g: Percentage soorten en 
habitats van 
communautair belang met 
betrekking tot landbouw 
met stabiele of stijgende 
trends

R.26 Bescherming van 
bosecosystemen: Aandeel 
bos vallend onder 
beheersverbintenissen ter 
ondersteuning landschap, 
biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten 

I.20 Betere verlening van 
ecosysteemdiensten: 
aandeel OCG met 
landschapselementen

R.27 Instandhouding van 
habitats en soorten: 
Aandeel landbouwgrond 
vallend onder 
beheersverbintenissen ter 
ondersteuning van 
biodiversiteitsbehoud en -
herstel 

R.28 Ondersteuning van 
Natura 2000: Gebied in 
Natura 2000-gebieden 
vallend onder 
verbintenissen voor 
bescherming, onderhoud 
en herstel



AD\1181813NL.docx 175/208 PE630.523v04-00

NL

R.29 Behoud van 
landschapselementen: 
Aandeel landbouwgrond 
vallend onder 
verbintenissen voor het 
beheer van 
landschapselementen, met 
inbegrip van hagen

Amendement

Tot staan brengen en 
ombuigen van het verlies 
aan biodiversiteit, 
versterken van 
ecosysteemdiensten, in 
stand houden van habitats 
en landschappen en 
ondersteunen van 
landbouwsystemen met 
een hoge natuurwaarde

I.18 Vergoten van de 
populaties akker- en 
weidelandvogels: 
Farmland Bird Index

R.25 Ondersteuning van 
duurzaam bosbeheer: 
Percentage bos vallend 
onder 
beheersverbintenissen ter 
ondersteuning van 
bosbescherming en -
beheer.

I.19 Betere 
biodiversiteitsbeschermin
g: Percentage soorten en 
habitats van 
communautair belang met 
betrekking tot landbouw 
met stabiele of stijgende 
trends

R.26 Bescherming van 
bosecosystemen: Aandeel 
bos vallend onder 
beheersverbintenissen ter 
ondersteuning landschap, 
biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten 

I.20 Betere verlening van 
ecosysteemdiensten: 
aandeel OCG met 
landschapselementen

R.27 Instandhouding van 
habitats en soorten: 
Aandeel landbouwgrond 
vallend onder 
beheersverbintenissen ter 
ondersteuning van 
biodiversiteitsbehoud en -
herstel 

I.20 bis Ombuigen van de 
terugloop van bestuivers: 
Bestuiversindicator, met 
inbegrip van bijen en 
vlinders

R.27 bis Bevorderen van 
de genetische diversiteit: 
Agrobiodiversiteitsindex, 
waarin de diversiteit van 
soorten binnen en tussen 
gewasrassen wordt 
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gemeten
R.28 Ondersteuning van 
Natura 2000: Gebied in 
Natura 2000-gebieden 
vallend onder 
verbintenissen voor 
bescherming, onderhoud 
en herstel

R.29 Behoud van 
landschapselementen: 
Aandeel landbouwgrond 
vallend onder 
verbintenissen voor het 
beheer van 
landschapselementen, met 
inbegrip van hagen

R.29 bis Bevordering van 
landbouwgrond met hoge 
natuurwaarde: Aandeel 
landbouwareaal vallend 
onder 
beheersverbintenissen 
voor het realiseren van 
een hoge natuurwaarde

Amendement 186

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Aantrekken van jonge 
landbouwers en 
vergemakkelijken van 
bedrijfsontwikkeling in 
plattelandsgebieden

1.21 Aantrekken van jonge 
landbouwers: Ontwikkeling 
van het aantal nieuwe 
landbouwers 

R.30 
Generatievernieuwing: 
Aantal jonge 
landbouwers dat een 
landbouwbedrijf start met 
steun van het GLB

Amendement

Aantrekken van jonge 
landbouwers en 
vergemakkelijken van 
bedrijfsontwikkeling in 
plattelandsgebieden

1.21 Aantrekken van 
jonge landbouwers: 
Ontwikkeling van het 
aantal nieuwe 
landbouwers 

R.30 
Generatievernieuwing: 
Aantal jonge landbouwers 
dat een landbouwbedrijf 
start met steun van het 
GLB
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Amendement 187

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – rij 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bevorderen van de 
werkgelegenheid, groei, 
sociale inclusie en lokale 
ontwikkeling in 
plattelandsgebieden, met 
inbegrip van bio-
economie en duurzame 
bosbouw

I.22 Bijdragen aan banen 
in plattelandsgebieden: 
Ontwikkeling van de 
arbeidsparticipatie in 
overwegend rurale 
gebieden

R.31 Groei en banen in 
plattelandsgebieden: 
Nieuwe banen in 
ondersteunde projecten 

I.23 Bijdragen aan banen 
in plattelandsgebieden: 
Ontwikkeling van het bbp 
in overwegend rurale 
gebieden

R.32 Ontwikkeling van de 
rurale bio-economie: 
Aantal met steun 
ontwikkelde bio-
economiebedrijven

1.24 Een eerlijker GLB: 
Verbeteren van de 
verdeling van GLB-steun 

R.33 Digitalisering van de 
plattelandseconomie: 
Plattelandsbevolking 
vallend onder een 
ondersteunde "slimme 
dorpen"-strategie

I.25 Bevorderen van 
plattelandsinclusie: 
Ontwikkeling van de 
armoede-index in 
plattelandsgebieden

R.34 Aansluiting van het 
platteland van Europa: 
Aandeel van de 
plattelandsbevolking dat 
betere toegang tot 
diensten en infrastructuur 
door GLB steun geniet

R.35 Bevorderen van 
plattelandsinclusie: Tot 
een minderheid en/of 
kwetsbare groep behorend 
aantal personen dat 
voordeel trekt van 
ondersteunde projecten 
voor sociale inclusie

Amendement

Bevorderen van de 
werkgelegenheid, groei, 

I.22 Bijdragen aan banen 
in plattelandsgebieden: 

R.31 Groei en banen in 
plattelandsgebieden: 
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sociale inclusie en lokale 
ontwikkeling in 
plattelandsgebieden, met 
inbegrip van bio-
economie en duurzame 
bosbouw

Ontwikkeling van de 
arbeidsparticipatie in 
overwegend rurale 
gebieden

Nieuwe banen in 
ondersteunde projecten 

I.23 Bijdragen aan banen 
in plattelandsgebieden: 
Ontwikkeling van het bbp 
in overwegend rurale 
gebieden

R.32 Ontwikkeling van de 
rurale bio-economie: 
Aantal met steun 
ontwikkelde bio-
economiebedrijven

1.24 Een eerlijker GLB: 
Verbeteren van de 
verdeling van GLB-steun 

R.33 Digitalisering van de 
plattelandseconomie: 
Aandeel 
plattelandsbevolking 
vallend onder een 
ondersteunde "slimme 
dorpen"-strategie

I.25 Bevorderen van 
plattelandsinclusie: 
Ontwikkeling van de 
armoede-index in 
plattelandsgebieden

R.34 Aansluiting van het 
platteland van Europa: 
Aandeel van de 
plattelandsbevolking dat 
betere toegang tot 
diensten en infrastructuur 
door GLB steun geniet

R.35 Bevorderen van 
plattelandsinclusie: Tot 
een minderheid en/of 
kwetsbare groep behorend 
aantal personen dat 
voordeel trekt van 
ondersteunde projecten 
voor sociale inclusie

Amendement 188

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – rij 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Verbeteren van de reactie 
van de EU-landbouw op 
maatschappelijke eisen 
inzake voedsel en 
gezondheid, waaronder 

I.26 Beperken van het 
gebruik van antibiotica in 
de landbouw: 
verkoop/gebruik bij 
voedselproducerende 

R.36 Beperking van het 
gebruik van antibiotica: 
Aandeel grootvee-
eenheden vallend onder 
ondersteunde acties ter 
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veilig, voedzaam en 
duurzaam voedsel, en 
inzake dierenwelzijn

dieren beperking van het gebruik 
van antibiotica 
(preventie/reductie)

I.27 Duurzaam gebruik 
van pesticiden: 
Verminderen van de 
risico's en effecten van 
pesticiden**

R.37 Duurzaam 
pesticidengebruik: 
Aandeel landbouwgrond 
vallend onder 
ondersteunde specifieke 
maatregelen die leiden tot 
een duurzaam gebruik 
van pesticiden ter 
vermindering van de 
risico's en effecten van 
pesticiden

I.28 Inspelen op de vraag 
van de consument naar 
hoogwaardige 
levensmiddelen: Waarde 
van de onder EU-
kwaliteitsregelingen 
vallende productie (met 
inbegrip van biologische 
productie) 

R.38 Verbetering van 
dierenwelzijn: Aandeel 
grootvee-eenheden 
vallend onder een 
ondersteunde actie ter 
verbetering van 
dierenwelzijn

______________________

** Richtlijn betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden

Amendement

Verbeteren van de reactie 
van de EU-landbouw op 
maatschappelijke eisen 
inzake voedsel en 
gezondheid, waaronder 
veilig, voedzaam en 
duurzaam voedsel, en 
inzake dierenwelzijn

I.26 Beperken van het 
gebruik van antibiotica in 
de landbouw: 
verkoop/gebruik bij 
voedselproducerende 
dieren

R.36 Beperking van het 
gebruik van antibiotica: 
Aandeel grootvee-
eenheden vallend onder 
ondersteunde acties ter 
beperking van het gebruik 
van antibiotica 
(preventie/reductie)

I.26 bis Duurzaam 
gebruik van 
diergeneeskundige 
producten bij vee: 
Verkoop/gebruik van 
diergeneeskundige 
producten bij 
voedselproducerende 
dieren

R.36 bis Duurzaam 
gebruik van 
diergeneeskundige 
producten: Aandeel 
runderen dat afhankelijk 
is van steunmaatregelen 
voor de beperking van het 
gebruik van 
diergeneeskundige 
producten 
(voorkomen/verminderen
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) om de risico's en 
negatieve gevolgen van 
deze producten te 
verminderen

I.27 Duurzaam gebruik 
van pesticiden: 
Verminderen van de 
afhankelijkheid van 
pesticiden

R.37 Duurzaam 
pesticidengebruik: 
Aandeel landbouwgrond 
vallend onder 
ondersteunde specifieke 
maatregelen die leiden tot 
minder afhankelijkheid 
van het gebruik van 
pesticiden

R.37 bis Vermindering 
van de afhankelijkheid 
van pesticiden: 
hoeveelheid verkochte en 
gebruikte pesticiden 
(pesticidenstatistieken)

I.28 Inspelen op de vraag 
van de consument naar 
hoogwaardige 
levensmiddelen: Waarde 
van de onder EU-
kwaliteitsregelingen 
vallende productie (met 
inbegrip van biologische 
productie) 

R.38 Verbetering van 
dierenwelzijn: Aandeel 
grootvee-eenheden 
vallend onder een 
ondersteunde actie ter 
verbetering van 
dierenwelzijn

I.28 bis Vermindering 
van de niet-nakoming 
van toegankelijke 
wetgeving op het gebied 
van dierenbescherming 
(Verordening (EG) nr. 
1099/2009 van de Raad, 
Richtlijn 2007/43/EG van 
de Raad en Richtlijn 
1999/74/EG van de Raad)

R.38a Vermindering van 
de veebezetting: aantal 
grootvee-eenheden per 
landbouwareaal

I.28 ter. Vermindering 
van de veebezetting per 
soort in de lidstaten

______________________

** Richtlijn betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden
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Amendement 189

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Europees 
Innovatiepartnerschap 
voor landbouwkennis en 
innovatie (EIP)**

O.1 Aantal operationele groepen in het kader van het EIP

O.2 Aantal adviseurs dat operationele groepen in het kader van 
het EIP opzet of eraan deelneemt

GLB-steun O.3 Aantal begunstigden van GLB-steun

Ontkoppelde 
rechtstreekse steun

O.4 Aantal ha voor ontkoppelde RB 

O.5 Aantal begunstigden van ontkoppelde RB 

O.6 Onder hogere inkomenssteun voor jonge landbouwers 
vallend aantal ha

O.7 Onder hogere inkomenssteun voor jonge landbouwers 
vallend aantal begunstigden

Risicobeheersinstrumente
n

O.8 Aantal landbouwers vallend onder ondersteunde 
risicobeheersinstrumenten

Gekoppelde steun O.9 Aantal ha waarvoor gekoppelde steun wordt ontvangen

O.10 Aantal dieren waarvoor gekoppelde steun wordt 
ontvangen

Betalingen voor 
natuurlijke beperkingen 
en andere regiogebonden 
beperkingen

O.11 Aantal ha waarvoor GNB-aanvulling wordt ontvangen (3 
categorieën)

O.12 Aantal ha waarvoor steun in het kader van Natura 2000 
of de kaderrichtlijn water wordt ontvangen

Betalingen voor 
beheersverbintenissen 
(milieu-klimaat, 
genetische hulpbronnen, 
dierenwelzijn)

O.13 Aantal ha (landbouw) vallend onder 
milieu/klimaatverbintenissen die verder gaan dan de 
verplichte vereisten

O.14 Aantal ha (bosbouw) vallend onder 
milieu/klimaatverbintenissen die verder gaan dan de 
verplichte vereisten

O.15 Aantal ha met steun voor biologische landbouw

O.16 Aantal grootvee-eenheden waarvoor steun voor 
dierenwelzijn, diergezondheid of verhoogde 
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bioveiligheidsmaatregelen wordt ontvangen

O.17 Aantal projecten ter ondersteuning van genetische 
hulpbronnen

Investeringen O.18 Aantal gesteunde productieve investeringen op 
landbouwbedrijven

O.19 Aantal gesteunde lokale infrastructuurvoorzieningen

O.20 Aantal gesteunde niet-productieve investeringen

O.21 Aantal gesteunde productieve investeringen buiten 
landbouwbedrijven

Vestigingssubsidies O.22 Aantal landbouwers dat vestigingssubsidies ontvangt

O.23 Aantal plattelandsondernemers dat vestigingssubsidies 
ontvangt

Samenwerking O.24 Aantal gesteunde producentengroeperingen/organisaties

O.25 Aantal landbouwers dat steun ontvangt om deel te nemen 
aan kwaliteitsregelingen van de EU

O.26 Aantal projecten voor generatievernieuwing (jonge/niet-
jonge landbouwers)

O.27 Aantal plaatselijke-ontwikkelingsstrategieën (Leader)

O.28 Aantal andere samenwerkingsgroepen (met uitzondering 
van EIP gerapporteerd O.1 onder O.1)

Kennisuitwisseling en 
informatie

O.29 Aantal opgeleide/geadviseerde landbouwers

O.30 Aantal opgeleide/geadviseerde niet-landbouwers

Horizontale indicatoren O.31 Aantal ha met milieupraktijken (synthese-indicator inzake 
fysieke oppervlakte vallend onder conditionaliteit, ecoregeling, 
AMKM, bosbouwmaatregelen, biologische landbouw)

O.32 Aantal ha vallend onder conditionaliteit (uitgesplitst per 
GLMC-praktijk)

Sectorale programma's O.33 Aantal producentenorganisaties dat een 
actiefonds/programma opzet 

O.34 Aantal afzetbevorderings- en voorlichtingsacties, en 
marktmonitoring 

O.35 Aantal instandhoudings/verbeteringsmaatregelen in de 
bijenteelt

______________________

**Steun voor operationele groepen in het kader van het EIP valt onder de bepalingen inzake 
samenwerking.

Amendement
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Europees 
Innovatiepartnerschap 
voor landbouwkennis en 
innovatie (EIP)**

O.1 Aantal operationele groepen in het kader van het EIP

O.2 Aantal adviseurs dat operationele groepen in het kader 
van het EIP opzet of eraan deelneemt

GLB-steun O.3 Aantal begunstigden van GLB-steun

Ontkoppelde rechtstreekse 
steun

O.4 Aantal ha voor ontkoppelde RB

O.5 Aantal begunstigden van ontkoppelde RB 

O.6 Onder hogere inkomenssteun voor jonge landbouwers 
vallend aantal ha

O.7 Onder hogere inkomenssteun voor jonge landbouwers 
vallend aantal begunstigden

Risicobeheersinstrumente
n

O.8 Aantal landbouwers vallend onder ondersteunde 
risicobeheersinstrumenten

Gekoppelde steun O.9 Aantal ha waarvoor gekoppelde steun wordt ontvangen 

O.10 Aantal dieren waarvoor gekoppelde steun wordt 
ontvangen

Betalingen voor 
natuurlijke beperkingen 
en andere regiogebonden 
beperkingen

O.11 Aantal ha waarvoor GNB-aanvulling wordt ontvangen (3 
categorieën)

O.12 Aantal ha waarvoor steun in het kader van Natura 2000 
of de kaderrichtlijn water wordt ontvangen

Betalingen voor 
beheersverbintenissen 
(milieu-klimaat, 
genetische hulpbronnen, 
dierenwelzijn)

O.13 Aantal ha (landbouw) vallend onder milieu-
/klimaatverbintenissen die verder gaan dan de verplichte 
vereisten

O.14 Aantal ha (bosbouw) vallend onder milieu-
/klimaatverbintenissen die verder gaan dan de verplichte 
vereisten

O.15 Aantal ha met steun voor biologische landbouw

O.16 Aantal grootvee-eenheden waarvoor steun voor 
dierenwelzijn, diergezondheid of verhoogde 
bioveiligheidsmaatregelen wordt ontvangen

O.17 Aantal projecten ter ondersteuning van genetische 
hulpbronnen

Investeringen O.18 Aantal gesteunde productieve investeringen op 
landbouwbedrijven
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O.19 Aantal gesteunde lokale infrastructuurvoorzieningen

O.20 Aantal gesteunde niet-productieve investeringen

O.21 Aantal gesteunde productieve investeringen buiten 
landbouwbedrijven

Vestigingssubsidies O.22 Aantal landbouwers dat vestigingssubsidies ontvangt

O.23 Aantal plattelandsondernemers dat vestigingssubsidies 
ontvangt

Samenwerking O.24 Aantal gesteunde producentengroeperingen/organisaties

O.25 Aantal landbouwers dat steun ontvangt om deel te nemen 
aan kwaliteitsregelingen van de EU

O.26 Aantal projecten voor generatievernieuwing (jonge/niet-
jonge landbouwers)

O.27 Aantal plaatselijke-ontwikkelingsstrategieën (Leader)

O.28 Aantal andere samenwerkingsgroepen (met uitzondering 
van EIP gerapporteerd O.1 onder O.1)

Kennisuitwisseling en 
informatie

O.29 Aantal opgeleide/geadviseerde landbouwers

O.30 Aantal opgeleide/geadviseerde niet-landbouwers

Horizontale indicatoren O.31 Aantal ha met milieupraktijken (synthese-indicator inzake 
fysieke oppervlakte vallend onder conditionaliteit, ecoregeling, 
AMKM, bosbouwmaatregelen, biologische landbouw)

O.32 Aantal ha vallend onder conditionaliteit (uitgesplitst per 
GLMC-praktijk)

Sectorale programma's O.33 Aantal producentenorganisaties dat een 
actiefonds/programma opzet 

O.34 Aantal afzetbevorderings- en voorlichtingsacties, en 
marktmonitoring 

O.35 Aantal instandhoudings-/verbeteringsmaatregelen in de 
bijenteelt

_____________________

**Steun voor operationele groepen in het kader van het EIP valt onder de bepalingen inzake 
samenwerking.

Amendement 190

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – rij 1 – "Klimaatverandering" – kolommen 2 t/m 4

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Klimaatv
eranderin
g

GLMC 1 Instandhouding van 
blijvend grasland op basis 
van een verhouding 
blijvend grasland ten 
opzichte van het 
landbouwareaal

Algemene waarborg 
tegen omschakeling naar 
andere 
landbouwtoepassingen 
met het oog op het 
behoud van de 
koolstofvoorraad

(matigin
g van en 
aanpassi
ng aan)

GLMC 2 Passende bescherming van 
wetlands en veengebieden

Bescherming van 
koolstofrijke bodems

GLMC 3 Verbod op het verbranden 
van stoppels, behalve om 
fytosanitaire redenen 

Handhaving van 
organisch 
bodemmateriaal

Amendement

Klimaatv
eranderin
g

GLMC 1 Instandhouding van 
blijvend grasland op basis 
van een verhouding 
blijvend grasland ten 
opzichte van het 
landbouwareaal en de 
omzettingsverhouding naar 
bouwland. Deze 
verhouding mag niet meer 
dan 5 % dalen ten opzichte 
van een equivalente 
verhouding die door de 
lidstaten voor 
referentiejaar 2013 is 
vastgesteld.

Algemene waarborg 
tegen omschakeling naar 
andere 
landbouwtoepassingen 
met het oog op het 
behoud van de 
koolstofvoorraad

(matigin
g van en 
aanpassi
ng aan)

GLMC 2 Effectieve bescherming van 
wetlands en veengebieden

Bescherming van 
koolstofrijke bodems

GLMC 3 Verbod op het verbranden 
van stoppels, behalve om 
fytosanitaire redenen 

Handhaving van 
organisch 
bodemmateriaal, ter 
vermindering van 
luchtvervuiling

GLMC 3 
bis

Maximale 
bezettingsdichtheid.

Een maximum van 
0,7 grootvee-eenheden 
per hectare 
landbouwgrond
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Amendement 191

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – rij 1 – "Water" – kolommen 2 t/m 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Water RBE 1 Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en 
de Raad van 
23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader 
voor communautaire 
maatregelen betreffende het 
waterbeleid:

Artikel 11, lid 3, onder e), 
en artikel 11, lid 3, 
onder h), met betrekking tot 
verplichte vereisten ter 
beheersing van diffuse 
bronnen van vervuiling 
door fosfaten

RBE 2 Richtlijn 91/676/EEG van 
de Raad van 
12 december 1991 inzake 
de bescherming van water 
tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische 
bronnen (PB L 375 van 
31.12.1991, blz. 1):

Artikelen 4 en 5

GLMC 4 Het aanleggen van 
bufferstroken langs 
waterlopen1

Bescherming van 
waterlopen tegen 
vervuiling en afvloeiing

GLMC 5 Gebruik van het 
landbouwbedrijfsduurzaam
heidsinstrument voor 
nutriënten2

Duurzaam beheer van 
nutriënten

______________________
1 De GLMC-bufferstroken moeten zowel binnen als buiten de voor verontreiniging 
kwetsbare zones die zijn aangewezen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 
91/676/EEG, ten minste voldoen aan de eisen in verband met de voorwaarden voor het op of 
in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen, genoemd in punt A.4 
van bijlage II bij Richtlijn 91/676/EEG. Deze eisen moeten worden toegepast overeenkomstig 
de actieprogramma's van de lidstaten die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 5, lid 4, van 
Richtlijn 91/676/EEG.
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2 Het instrument bevat ten minste de volgende elementen en functionaliteiten: 

a) Elementen

• Relevante landbouwbedrijfsinformatie op basis van LPIS en GBCS;

• Informatie van de grondbemonstering, op een geschikte ruimtelijke en temporele 
schaal;

• Informatie over relevante beheerspraktijken, gewasgeschiedenis en opbrengstdoelen;

• Opgaven in verband met wettelijke grenzen en vereisten relevant voor het beheer van 
nutriënten op landbouwbedrijven;

• Een volledig nutriëntenbudget.

b) Functies 

• Automatische integratie van gegevens uit verschillende bronnen (LPIS en GBCS, door 
landbouwers gegenereerde gegevens, bodemanalyses enz.) voor zover mogelijk, ter 
voorkoming van dubbele invoer van gegevens voor landbouwers;

• Tweerichtingscommunicatie tussen BO/BA's en landbouwers toegestaan;

• Modulariteit en mogelijkheid voor het ondersteunen van verdere 
duurzaamheidsdoelstellingen (bijvoorbeeld emissiebeheer, waterbeheer);

• Inachtneming van EU-beginselen inzake interoperabiliteit, openheid en hergebruik van 
gegevens; 

• Waarborgen voor gegevensbeveiliging en privacy overeenkomstig de beste bestaande 
normen.

Amendement

Water RBE 1 Artikel 11, lid 3, onder e), 
artikel 11, lid 3, onder h), 
artikel 11, lid 3, onder j), 
en artikel 11, lid 3, onder 
k), met betrekking tot 
verplichte vereisten ter 
beheersing van diffuse 
bronnen van vervuiling 
door fosfaten

RBE 2 Richtlijn 91/676/EEG van 
de Raad van 
12 december 1991 inzake 
de bescherming van water 
tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische 
bronnen (PB L 375 van 
31.12.1991, blz. 1):

Artikelen 4 en 5

GLMC 4 Het aanleggen van 
bufferstroken langs 

Bescherming van 
waterlopen, bestuivers, 
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waterlopen1 met een 
minimale breedte van 3 m 
en waarop geen 
meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddel
en mogen worden gebruikt

de watervoorziening en 
aquatische soorten of 
ecosystemen tegen 
vervuiling, toxiciteit en 
afvloeiing

GLMC 5 Gebruik van het 
landbouwbedrijfsduurzaam
heidsinstrument voor 
nutriënten2 en de 
vermindering van 
productiemiddelen

Duurzaam beheer van 
nutriënten, pesticiden en 
diergeneeskundige 
producten, al 
naargelang de omvang 
van het landbouwbedrijf 
en de 
landbouwintensiteit

______________________
1 De GLMC-bufferstroken moeten zowel binnen als buiten de voor verontreiniging 
kwetsbare zones die zijn aangewezen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 
91/676/EEG, ten minste voldoen aan de eisen in verband met de voorwaarden voor het op of 
in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen, genoemd in punt A.4 
van bijlage II bij Richtlijn 91/676/EEG. Deze eisen moeten worden toegepast overeenkomstig 
de actieprogramma's van de lidstaten die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 5, lid 4, van 
Richtlijn 91/676/EEG.
2 Het instrument bevat ten minste de volgende elementen en functionaliteiten: 

a) Elementen

• Relevante landbouwbedrijfsinformatie op basis van LPIS en GBCS;

• Informatie van de grondbemonstering, op een geschikte ruimtelijke en temporele 
schaal;

• Informatie over relevante beheerspraktijken, gewasgeschiedenis en opbrengstdoelen;

• Opgaven in verband met wettelijke grenzen en vereisten relevant voor het beheer van 
nutriënten op landbouwbedrijven;

• Een volledig nutriëntenbudget.

b) Functies 

• Automatische integratie van gegevens uit verschillende bronnen (LPIS en GBCS, door 
landbouwers gegenereerde gegevens, bodemanalyses enz.) voor zover mogelijk, ter 
voorkoming van dubbele invoer van gegevens voor landbouwers;

• Tweerichtingscommunicatie tussen BO/BA's en landbouwers toegestaan;

• Modulariteit en mogelijkheid voor het ondersteunen van verdere 
duurzaamheidsdoelstellingen (bijvoorbeeld emissiebeheer, waterbeheer);

• Inachtneming van EU-beginselen inzake interoperabiliteit, openheid en hergebruik van 
gegevens; 

• Waarborgen voor gegevensbeveiliging en privacy overeenkomstig de beste bestaande 
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normen.

Amendement 192

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – rij 1 – "Bodem" – kolommen 2 t/m 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bodem GLMC 6 Bodembewerkingsbeheer 
ter vermindering van het 
risico van bodemdegradatie, 
waaronder door rekening te 
houden met hellingen

Minimaal grondbeheer op 
basis van de specifieke 
omstandigheden ter 
plaatse om erosie tegen te 
gaan

(bescher
ming en 
kwaliteit
)

GLMC 7 Geen kale grond in de 
meest gevoelige periode(n)

Bescherming van 
bodems in de winter

GLMC 8 Vruchtwisseling Behoud van het 
bodempotentieel

Amendement

Bodem GLMC 6 Passende bodembewerking 
en bodembeheer ter 
vermindering van het risico 
van bodemdegradatie, 
waaronder door rekening te 
houden met hellingen

Minimaal grondbeheer op 
basis van de specifieke 
omstandigheden ter 
plaatse om erosie tegen te 
gaan en de 
koolstofvoorraad te 
behouden

(bescher
ming en 
kwaliteit
)

GLMC 7 Geen kale grond in de 
meest gevoelige periode(n)

Fysieke bescherming van 
bodems tegen erosie, 
instandhouding van het 
bodemleven, met ruimte 
voor de toepassing van 
traditionele praktijken

GLMC 8 Gewasrotatie van ten 
minste vier jaar, met 
inbegrip van een 
peulvruchtengewas

Behoud van het 
bodempotentieel

Amendement 193

Voorstel voor een verordening
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Bijlage III – tabel 1 – rij 1 – "Biodiversiteit en landschap" – kolommen 2 t/m 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Biodiver
siteit en 
landscha
p

RBE 3 Richtlijn 2009/147/EG van 
het Europees Parlement en 
de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PB L 20 van 
26.1.2010, blz. 7):

(bescher
ming en 
kwaliteit
)

Artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 
2, onder b), en artikel 4, 
leden 1, 2 en 4

RBE 4 Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna 
(PB L 206 van 22.7.1992, 
blz. 7):

Artikel 6, leden 1 en 2

GLMC 9 Minimumaandeel 
landbouwareaal gewijd aan 
niet-productieve elementen 
of oppervlakten

Instandhouding van niet-
productieve kenmerken 
en oppervlakte ter 
verbetering van de 
biodiversiteit op 
landbouwbedrijven

Behoud van 
landschapselementen

Verbod op het snoeien van 
heggen en bomen in de 
vogelbroedperiode 

Facultatief, maatregelen om 
invasieve plantensoorten te 
voorkomen

GLMC 1
0

Verbod op het omzetten en 
ploegen van blijvend 
grasland in Natura 2000-
gebieden

Bescherming van habitats 
en soorten

Amendement

Biodiver
siteit en 
landscha

RBE 3 Richtlijn 2009/147/EG van 
het Europees Parlement en 
de Raad van 30 november 
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p 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PB L 20 van 
26.1.2010, blz. 7):

(bescher
ming en 
kwaliteit
)

Artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 
2, onder b), artikel 4, leden 
1, 2 en 4, artikel 5, onder 
a), b) en d)

RBE 4 Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna 
(PB L 206 van 22.7.1992, 
blz. 7):

Artikel 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 6, leden 1 en 2, 
artikel 12, lid 1, en artikel 
13, lid 1

GLMC 9 Minimumaandeel 
landbouwareaal van 7 % 
gewijd aan niet-productieve 
elementen of oppervlakten, 
waar geen synthetische 
pesticiden en meststoffen 
worden gebruikt

Instandhouding van niet-
productieve kenmerken 
en oppervlakte ter 
verbetering van de 
biodiversiteit op 
landbouwbedrijven, met 
inbegrip van de 
functionele biodiversiteit 
en nuttige soorten

Behoud van 
landschapselementen

Verbod op het snoeien van 
heggen en bomen in de 
vogelbroedperiode 

Facultatief, maatregelen om 
invasieve plantensoorten te 
voorkomen

GLMC 1
0

Verbod op het omzetten en 
ploegen van blijvend 
grasland in Natura 2000-
gebieden

Bescherming van habitats 
en soorten, 
koolstofputten

Amendement 194

Voorstel voor een verordening
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Bijlage III – tabel 1 – rij 2 – "Voedselveiligheid" – kolommen 2 t/m 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Voedselv
eiligheid

RBE 5 Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
28 januari 2002 tot 
vaststelling van de 
algemene beginselen en 
voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, 
tot oprichting van een 
Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot 
vaststelling van procedures 
voor 
voedselveiligheidsaangeleg
enheden (PB L 31 van 
1.2.2002, blz. 1):

Artikelen 14, 15, 17, lid 13, 
18, 19 en 20

RBE 6 Richtlijn 96/22/EG van de 
Raad van 29 april 1996 
betreffende het verbod op 
het gebruik, in de 
veehouderij, van bepaalde 
stoffen met hormonale 
werking en van bepaalde 
stoffen met thyreostatische 
werking, alsmede van bèta-
agonisten, en tot intrekking 
van Richtlijnen 
81/602/EEG, 88/146/EEG 
en 88/299/EEG (PB L 125 
van 23.5.1996, blz. 3):

Artikel 3, onder a), b), d) en 
e), artikelen 4, 5 en 7

______________________
3 Zoals uitgevoerd bij met name:

– Artikel 14 van Verordening (EG) nr. 470/2009 en de bijlage bij Verordening (EG) nr. 
37/2010;

– Verordening (EG) nr. 852/2004: artikel 4, lid 1, en bijlage I, deel A (II 4 (g, h, j), 5 (f, 
h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)),

– Verordening (EG) nr. 853/2004: Artikel 3, lid 1, en bijlage III, afdeling IX, hoofdstuk 
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1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), 
bijlage III afdeling X hoofdstuk 1(1),

– Verordening (EG) nr. 183/2005: Artikel 5, lid 1, en bijlage I, deel A, (I-4 e, g; II-2 a, 
b, e), artikel 5, lid 5 en bijlage III (onder het kopje "VOEDERING", punt 1 getiteld "Opslag", 
eerste en laatste zin, en punt 2 getiteld "Distributie", derde zin), artikel 5, lid 6, en

– Verordening (EG) nr. 396/2005: Artikel 18.

Amendement

Voedselv
eiligheid

RBE 5 Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
28 januari 2002 tot 
vaststelling van de 
algemene beginselen en 
voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, 
tot oprichting van een 
Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot 
vaststelling van procedures 
voor 
voedselveiligheidsaangeleg
enheden (PB L 31 van 
1.2.2002, blz. 1):

Artikelen 14, 15, 17, lid 13, 
18, 19 en 20

RBE 6 Richtlijn 96/22/EG van de 
Raad van 29 april 1996 
betreffende het verbod op 
het gebruik, in de 
veehouderij, van bepaalde 
stoffen met hormonale 
werking en van bepaalde 
stoffen met thyreostatische 
werking, alsmede van bèta-
agonisten, en tot intrekking 
van Richtlijnen 
81/602/EEG, 88/146/EEG 
en 88/299/EEG (PB L 125 
van 23.5.1996, blz. 3):

Artikel 3, onder a), b), d) en 
e), artikelen 4, 5 en 7

RBE 6 
bis

Verordening (EU) 2019/6 
van het Europees 
Parlement en de Raad van 
11 december 2018 
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betreffende 
diergeneesmiddelen en tot 
intrekking van Richtlijn 
2001/82/EG (PB L 4 van 
7.1.2019, blz. 43):
Artikelen 107 en 108

______________________
3 Zoals uitgevoerd bij met name:

– Artikel 14 van Verordening (EG) nr. 470/2009 en de bijlage bij Verordening (EG) nr. 
37/2010;

– Verordening (EG) nr. 852/2004: artikel 4, lid 1, en bijlage I, deel A (II 4 (g, h, j), 5 (f, 
h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)),

– Verordening (EG) nr. 853/2004: Artikel 3, lid 1, en bijlage III, afdeling IX, hoofdstuk 
1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), 
bijlage III afdeling X hoofdstuk 1(1),

– Verordening (EG) nr. 183/2005: Artikel 5, lid 1, en bijlage I, deel A, (I-4 e, g; II-2 a, 
b, e), artikel 5, lid 5 en bijlage III (onder het kopje "VOEDERING", punt 1 getiteld "Opslag", 
eerste en laatste zin, en punt 2 getiteld "Distributie", derde zin), artikel 5, lid 6, en

– Verordening (EG) nr. 396/2005: Artikel 18.

Amendement 195
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – rij 2 – "Identificatie en registratie van dieren" – kolommen 2 t/m 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Identific
atie en 
registrati
e van 
dieren

RBE 7 Richtlijn 2008/71/EG van 
de Raad van 15 juli 2008 
met betrekking tot de 
identificatie en de 
registratie van varkens (PB 
L 213 van 8.8.2005, 
blz. 31):

Artikelen 3, 4 en 5

RBE 8 Verordening (EG) 
nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 17 juli 2000 tot 
vaststelling van een 
identificatie- en 
registratieregeling voor 
runderen en inzake de 
etikettering van rundvlees 
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en rundvleesproducten en 
tot intrekking van 
Verordening (EG) 
nr. 820/97 van de Raad (PB 
L 204 van 11.8.2000, 
blz. 1):

Artikelen 4 en 7

RBE 9 Verordening (EG) 
nr. 21/2004 van de Raad 
van 17 december 2003 tot 
vaststelling van een 
identificatie- en 
registratieregeling voor 
schapen en geiten en tot 
wijziging van Verordening 
(EG) nr. 1782/2003 en 
Richtlijnen 92/102/EEG en 
64/432/EEG (PB L 5 van 
9.1.2004, blz. 8):

Artikelen 3, 4 en 5

Amendement

Identifica
tie en 
registrati
e van 
dieren

RBE 7 Richtlijn 2008/71/EG van 
de Raad van 15 juli 2008 
met betrekking tot de 
identificatie en de 
registratie van varkens 
(PB L 213 van 8.8.2005, 
blz. 31):

Artikelen 3, 4 en 5

RBE 8 Verordening (EG) 
nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 17 juli 2000 tot 
vaststelling van een 
identificatie- en 
registratieregeling voor 
runderen en inzake de 
etikettering van rundvlees 
en rundvleesproducten en 
tot intrekking van 
Verordening (EG) 
nr. 820/97 van de Raad 
(PB L 204 van 11.8.2000, 
blz. 1):
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Artikelen 4 en 7

RBE 9 Verordening (EG) 
nr. 21/2004 van de Raad 
van 17 december 2003 tot 
vaststelling van een 
identificatie- en 
registratieregeling voor 
schapen en geiten en tot 
wijziging van 
Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en 
Richtlijnen 92/102/EEG 
en 64/432/EEG (PB L 5 
van 9.1.2004, blz. 8):

Artikelen 3, 4 en 5

Amendement 196
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – rij 2 – "Dierziekten" – kolommen 2 t/m 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Dierziekt
en

RBE 10 Verordening (EG) nr. 
999/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
22 mei 2001 houdende 
vaststelling van 
voorschriften inzake 
preventie, bestrijding en 
uitroeiing van bepaalde 
overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën (PB L 147 
van 31.5.2001, blz. 1):

Artikelen 7, 11, 12, 13 en 
15

RBE 11 Verordening (EU) 2016/429 
van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 maart 
2016 betreffende 
overdraagbare dierziekten 
(PB L 84 van 31.3.2016, 
blz. 1):

Artikel 18, lid 1, beperkt tot 
mond-en-klauwzeer, 
vesiculaire varkensziekte en 
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blauwtong.

Amendement

Dierziekt
en

RBE 10 Verordening (EG) nr. 
999/2001 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 22 mei 2001 
houdende vaststelling van 
voorschriften inzake 
preventie, bestrijding en 
uitroeiing van bepaalde 
overdraagbare 
spongiforme 
encefalopathieën (PB L 
147 van 31.5.2001, blz. 
1):

Artikelen 7, 11, 12, 13 en 
15

RBE 11 Verordening (EU) 
2016/429 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 9 maart 2016 
betreffende overdraagbare 
dierziekten (PB L 84 van 
31.3.2016, blz. 1):

Artikel 18, lid 1, beperkt 
tot mond-en-klauwzeer, 
vesiculaire varkensziekte 
en blauwtong.

Amendement 197

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – rij 2 – "Gewasbeschermingsmiddelen" – kolommen 2 t/m 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Gewasbe
schermin
gsmiddel
en

RBE 12 Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 21 oktober 2009 
betreffende het op de markt 
brengen van 
gewasbeschermingsmiddele
n en tot intrekking van de 
Richtlijnen 79/117/EEG en 
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91/414/EEG van de Raad 
(PB L 309 van 24.11.2009, 
blz. 1):

Artikel 55, eerste en tweede 
zin

RBE 13 Richtlijn 2009/128/EG van 
het Europees Parlement en 
de Raad van 
21 oktober 2009 tot 
vaststelling van een kader 
voor communautaire actie 
ter verwezenlijking van een 
duurzaam gebruik van 
pesticiden (PB L 309 van 
24.11.2009, blz. 71):

Artikel 5, lid 2 en artikel 8, 
leden 1 tot en 5

Artikel 12 met betrekking 
tot beperkingen op het 
gebruik van pesticiden in op 
basis van de kaderrichtlijn 
water en Natura 2000-
wetgeving omschreven 
gebieden.

artikel 13, leden 1 en 3, 
inzake de hantering en 
opslag van pesticiden en de 
verwijdering van resten.

Amendement

Gewasbe
schermin
gsmiddel
en

RBE 12 Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 21 oktober 2009 
betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmidde
len en tot intrekking van 
de Richtlijnen 
79/117/EEG en 
91/414/EEG van de Raad 
(PB L 309 van 
24.11.2009, blz. 1):

Artikel 55, eerste en 
tweede zin
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Artikel 67
RBE 13 Richtlijn 2009/128/EG 

van het Europees 
Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot 
vaststelling van een kader 
voor communautaire actie 
ter verwezenlijking van 
een duurzaam gebruik van 
pesticiden (PB L 309 van 
24.11.2009, blz. 71):

Artikel 5, lid 2 en artikel 
8, leden 1 tot en 5

Artikel 12 met betrekking 
tot beperkingen op het 
gebruik van pesticiden in 
op basis van de 
kaderrichtlijn water en 
Natura 2000-wetgeving 
omschreven gebieden.

artikel 13, leden 1 en 3, 
inzake de hantering en 
opslag van pesticiden en 
de verwijdering van 
resten.

Artikel 14

Amendement 198

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel 1 – rij 3 – "Dierenwelzijn" – kolommen 2 t/m 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Dierenw
elzijn

RBE 14 Richtlijn 2008/119/EG van 
de Raad van 18 december 
2008 tot vaststelling van 
minimumnormen ter 
bescherming van kalveren 
(PB L 10 van 15.1.2009, 
blz. 7):

Artikelen 3 en 4

RBE 15 Richtlijn 2008/120/EG van 
de Raad van 18 december 
2008 tot vaststelling van 
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minimumnormen ter 
bescherming van varkens 
(PB L 47 van 18.2.2009, 
blz. 5):

Artikelen 3 en 4

RBE 16 Richtlijn 98/58/EG van de 
Raad van 20 juli 1998 tot 
vaststelling van 
minimumnormen voor de 
bescherming van voor 
landbouwdoeleinden 
gehouden dieren (PB L 221 
van 8.8.1998, blz. 23):

Artikel 4

Amendement

Dierenwe
lzijn

GLMC 
10 bis

Dieren moeten kunnen 
liggen, opstaan, hun 
ledematen kunnen 
strekken en kunnen 
draaien

RBE 14 Richtlijn 2008/119/EG 
van de Raad van 18 
december 2008 tot 
vaststelling van 
minimumnormen ter 
bescherming van kalveren 
(PB L 10 van 15.1.2009, 
blz. 7):

Artikelen 3 en 4

RBE 15 Richtlijn 2008/120/EG 
van de Raad van 18 
december 2008 tot 
vaststelling van 
minimumnormen ter 
bescherming van varkens 
(PB L 47 van 18.2.2009, 
blz. 5):

Artikelen 3 en 4

RBE 16 Richtlijn 98/58/EG van de 
Raad van 20 juli 1998 tot 
vaststelling van 
minimumnormen voor de 
bescherming van voor 
landbouwdoeleinden 
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gehouden dieren (PB L 
221 van 8.8.1998, blz. 
23):

RBE 16 
bis

Verordening (EG) 
nr. 1099/2009 van de 
Raad van 
24 september 2009 inzake 
de bescherming van 
dieren bij het doden (PB 
L 303 van 18.11.2009, 
blz. 1):
Artikelen 3 en 4

RBE 16 
ter

Richtlijn 2007/43/EG van 
de Raad van 28 juni 2007 
tot vaststelling van 
minimumvoorschriften 
voor de bescherming van 
vleeskuikens (PB L 182 
van 12.7.2007, blz. 19):
Artikel 3

RBE 16 
quater

Richtlijn 1999/74/EG van 
de Raad van 19 juli 1999 
tot vaststelling van 
minimumnormen voor de 
bescherming van 
legkippen (PB L 203 van 
3.8.1999, blz. 53):
Artikel 3 

RBE 16 
quinquie
s

Verordening (EG) 
nr. 1/2005 van de Raad 
van 22 december 2004 
inzake de bescherming 
van dieren tijdens het 
vervoer en daarmee 
samenhangende 
activiteiten en tot 
wijziging van de 
Richtlijnen 64/432/EEG 
en 93/119/EG en van 
Verordening (EG) 
nr. 1255/97 (PB L 3 van 
5.1.2005, blz. 1):
Artikel 3
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Amendement 199

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage XI

EU-wetgeving betreffende milieu en klimaat aan de doelstellingen waarvan de strategische 
GLB-plannen van de lidstaten zouden moeten bijdragen krachtens de artikelen 96, 97 en 103:

– Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 
inzake het behoud van de vogelstand;

– Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna; 

– Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;

– Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van 
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

– Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa;

– Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 
2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van 
Richtlijn 2001/81/EG;

–  [Verordening XXXX van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en 
rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking 
tot klimaatverandering];

–  [Verordening XXX van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende 
jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een 
veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van 
Parijs te voldoen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van 
broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering];

– Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen; 

–  [Richtlijn XXX van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie];

–  [Verordening XXXX van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance 
van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 
2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 
2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 
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2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013];

– Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een 
duurzaam gebruik van pesticiden. 

Amendement

Bijlage XI

EU-wetgeving betreffende milieu en klimaat aan de doelstellingen waarvan de strategische 
GLB-plannen van de lidstaten zouden moeten bijdragen krachtens de artikelen 96, 97 en 103:

– Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 
inzake het behoud van de vogelstand;

– Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna; 

– Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;

– Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van 
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

– Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa;

– Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 
2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van 
Richtlijn 2001/81/EG;

–  [Verordening XXXX van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en 
rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking 
tot klimaatverandering];

–  [Verordening XXX van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende 
jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een 
veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van 
Parijs te voldoen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van 
broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering];

– Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen; 

–  [Richtlijn XXX van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie];

–  [Verordening XXXX van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance 
van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 
2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 
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2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 
2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013];

- Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een 
duurzaam gebruik van pesticiden. 

– Verordening (EU) XX/XX van het Europees Parlement en de Raad inzake 
minimumeisen voor hergebruik van water;
– Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en 
tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

Amendement 200

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE XI BIS
EU-WETGEVING BETREFFENDE 

DIERENWELZIJN AAN DE 
DOELSTELLINGEN WAARVAN DE 

STRATEGISCHE GLB-PLANNEN VAN 
DE LIDSTATEN ZOUDEN MOETEN 

BIJDRAGEN KRACHTENS DE 
ARTIKELEN 96, 97 en 103

– Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 
20 juli 1998 inzake de bescherming van 
voor landbouwdoeleinden gehouden 
dieren;
– Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 
19 juli 1999 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de bescherming 
van legkippen; 
– Richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 
28 juni 2007 tot vaststelling van 
minimumvoorschriften voor de 
bescherming van vleeskuikens; 
– Richtlijn 2008/119/EG van de Raad van 
18 december 2008 tot vaststelling van 
minimumnormen ter bescherming van 
kalveren; 
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– Richtlijn 2008/120/EG van de Raad van 
18 december 2008 tot vaststelling van 
minimumnormen ter bescherming van 
varkens; 
– Verordening (EG) nr. 543/2008 van de 
Commissie van 16 juni 2008 houdende 
uitvoeringsbepalingen voor Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat 
betreft de handelsnormen voor vlees van 
pluimvee; 
– Verordening (EG) nr. 1/2005 van de 
Raad van 22 december 2004 inzake de 
bescherming van dieren tijdens het 
vervoer en daarmee samenhangende 
activiteiten en tot wijziging van de 
Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en 
van Verordening (EG) nr. 1255/97;
– Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de 
Raad van 24 september 2009 inzake de 
bescherming van dieren bij het doden; 
– Verordening (EU) 2019/6 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 betreffende 
diergeneesmiddelen en tot intrekking van 
Richtlijn 2001/82/EG; 
– Verordening (EU) 2019/4 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 betreffende de 
vervaardiging, het in de handel brengen 
en het gebruik van gemedicineerde 
diervoeders, tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 183/2005 van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad; 
– Verordening (EU) 2017/625 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 betreffende officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
die worden uitgevoerd om de toepassing 
van de levensmiddelen- en 
diervoederwetgeving en van de 
voorschriften inzake diergezondheid, 
dierenwelzijn, plantgezondheid en 
gewasbeschermingsmiddelen te 
waarborgen.
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Amendement 201

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – tabel 1 – rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijdragen tot matiging van en aanpassing 
aan klimaatverandering en tot duurzame 
energie; 

R.14 Koolstofopslag in bodems en 
biomassa: Aandeel landbouwgrond 
vallend onder verbintenissen om emissies 
te beperken, koolstofopslag te behouden 
en/of te verbeteren (blijvend grasland, 
landbouwgrond in veengebied, bos enz.) 

Amendement

Bijdragen tot matiging van en aanpassing 
aan klimaatverandering en tot duurzame 
energie;

R.14 Koolstofopslag in bodems en 
biomassa: Aandeel landbouwgrond 
vallend onder verbintenissen om emissies 
te beperken, koolstofopslag te behouden 
en/of te verbeteren (blijvend grasland, 
blijvende teelten, landbouwgrond in 
veengebied, bos enz.)
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