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Amendement 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bepaalde elementen van het 
steunmechanisme moeten worden 
aangepast, zo blijkt uit ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 van de Raad van 29 
september 2003 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers en houdende wijziging 
van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, 
(EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, 
(EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, 
(EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, 
(EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en 
(EG) nr. 2529/2001. Met name moeten 
meer vormen van rechtstreekse steun 
worden ontkoppeld en dient de werking 
van de bedrijfstoeslagregeling te worden 
vereenvoudigd. Hierbij moet in 
aanmerking worden genomen dat 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 sinds haar 
inwerkingtreding grondig is gewijzigd. Om 
deze redenen en omwille van de 
duidelijkheid moet deze verordening 
worden ingetrokken en worden vervangen 
door een nieuwe verordening.

(1) Bepaalde elementen van het 
steunmechanisme moeten worden 
aangepast, zo blijkt uit ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 van de Raad van 29 
september 2003 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers en houdende wijziging 
van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, 
(EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, 
(EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, 
(EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, 
(EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en
(EG) nr. 2529/2001. Met name moeten 
meer vormen van rechtstreekse steun 
worden ontkoppeld, in het vooruitzicht 
van volledige ontkoppeling, die in elk 
geval afzonderlijk te bezien is, en dient de 
werking van de bedrijfstoeslagregeling te 
worden vereenvoudigd. Hierbij moet in 
aanmerking worden genomen dat 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 sinds haar 
inwerkingtreding grondig is gewijzigd. Om 
deze redenen en omwille van de 
duidelijkheid moet deze verordening 
worden ingetrokken en worden vervangen 
door een nieuwe verordening.

Or. en
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Amendement 41
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1)Bepaalde elementen van het 
steunmechanisme moeten worden 
aangepast, zo blijkt uit ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 van de Raad van 29 
september 2003 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers en houdende wijziging 
van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, 
(EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, 
(EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, 
(EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, 
(EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en 
(EG) nr. 2529/2001. Met name moeten
meer vormen van rechtstreekse steun 
worden ontkoppeld en dient de werking 
van de bedrijfstoeslagregeling te worden 
vereenvoudigd. Hierbij moet in 
aanmerking worden genomen dat 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 sinds haar 
inwerkingtreding grondig is gewijzigd. Om 
deze redenen en omwille van de 
duidelijkheid moet deze verordening 
worden ingetrokken en worden vervangen 
door een nieuwe verordening.

(1)Bepaalde elementen van het 
steunmechanisme moeten worden 
aangepast, zo blijkt uit ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 van de Raad van 29 
september 2003 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers en houdende wijziging 
van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, 
(EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, 
(EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, 
(EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, 
(EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en 
(EG) nr. 2529/2001. Met name zouden
meer vormen van rechtstreekse steun 
kunnen worden ontkoppeld en dient de 
werking van de bedrijfstoeslagregeling te 
worden vereenvoudigd. Hierbij moet in 
aanmerking worden genomen dat 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 sinds haar 
inwerkingtreding grondig is gewijzigd. Om 
deze redenen en omwille van de 
duidelijkheid moet deze verordening 
worden ingetrokken en worden vervangen 
door een nieuwe verordening.

Or. es

Amendement 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Op grond van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 wordt een verlaging of 

(2) Op grond van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 wordt een verlaging of 
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uitsluiting toegepast van de rechtstreekse 
steun aan landbouwers die niet voldoen aan 
bepaalde voorschriften op het gebied van 
volksgezondheid, gezondheid van dieren 
en planten, milieu en dierenwelzijn. Deze 
“randvoorwaarden” maken integraal deel 
uit van de communautaire steunverlening 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
dienen derhalve te worden behouden. Een 
aantal voorschriften op het gebied van de 
randvoorwaarden blijkt echter onvoldoende 
betrekking te hebben op de 
landbouwactiviteiten of de landbouwgrond, 
of gaat veeleer de nationale autoriteiten aan 
dan de landbouwers. Daarom dient het 
toepassingsgebied van de randvoorwaarden 
te worden aangepast.

uitsluiting toegepast van de rechtstreekse 
steun aan landbouwers die niet voldoen aan 
bepaalde voorschriften op het gebied van 
volksgezondheid, gezondheid van dieren 
en planten, milieu en dierenwelzijn. Deze 
“randvoorwaarden” maken integraal deel 
uit van de communautaire steunverlening 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
dienen derhalve te worden behouden. Een 
aantal voorschriften op het gebied van de 
randvoorwaarden blijkt echter onvoldoende 
betrekking te hebben op de 
landbouwactiviteiten of de landbouwgrond, 
of gaat veeleer de nationale autoriteiten aan 
dan de landbouwers. Tegelijk vergen de 
waterschaarste en klimaatverandering een 
nieuwe benadering voor alle 
landbouwtechnieken waar sociale en 
milieubehoeften mee gemoeid zijn.
Daarom dient het toepassingsgebied van de 
randvoorwaarden te worden aangepast met 
een eenvoudiger procedure en onder 
vermijding van nieuwe administratieve 
verplichtingen.

Or. en

Amendement 43
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In bepaalde gebieden wordt het steeds 
problematischer de watervoorraden voor 
landbouwactiviteiten te beschermen en te 
beheren. Om verontreiniging en afspoeling 
van water te voorkomen en het 
watergebruik te beheren, dient daarom 
tevens te worden voorzien in versterking 
van het bestaande communautaire kader 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie.

(4) In een alsmaar groter deel van de 
Gemeenschap wordt het steeds 
problematischer de watervoorraden voor 
landbouwactiviteiten te beschermen en te 
beheren. Om meer water te laten 
vasthouden, verontreiniging en afspoeling 
van water te voorkomen en het 
watergebruik rationeel te beheren, dient 
daarom tevens te worden voorzien in 
versterking van het bestaande 
communautaire kader voor een goede 
landbouw- en milieuconditie.

Or. pl
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Motivering

De toenemende waterschaarste, die ook in bebouwde gebieden vast te stellen is, wordt één van 
de voornaamste milieuproblemen op het grondgebied van de Gemeenschap. 
Het ontbreken van krachtige maatregelen om meer water te laten vasthouden en de 
gebruikmaking van water te rationaliseren kan ernstige stoornissen in de landbouw en moeilijk 
omkeerbare veranderingen in het natuurlijk milieu van de Gemeenschap veroorzaken. 

Amendement 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In bepaalde gebieden wordt het steeds 
problematischer de watervoorraden voor 
landbouwactiviteiten te beschermen en te 
beheren. Om verontreiniging en afspoeling 
van water te voorkomen en het 
watergebruik te beheren, dient daarom 
tevens te worden voorzien in versterking 
van het bestaande communautaire kader 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie.

(4) In bepaalde gebieden wordt het steeds 
problematischer de watervoorraden voor 
landbouwactiviteiten te beschermen en te 
beheren. Om verontreiniging en afspoeling 
van water te voorkomen en het 
watergebruik te beheren, met 
gebruikmaking van betere 
landbouwkundige en 
waterbeheersystemen, dient daarom tevens 
te worden voorzien in versterking van het 
bestaande communautaire kader voor een 
goede landbouw- en milieuconditie.

Or. en

Amendement 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
(“modulatie”). Dit systeem moet worden 

(6) Voor een beter evenwicht tussen de 
beleidsinstrumenten die op bevordering 
van duurzame landbouw zijn gericht 
enerzijds, en die welke bevordering van de 
plattelandsontwikkeling tot doel hebben 
anderzijds, is bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 op verplichte basis een systeem 
ingevoerd waarbij de rechtstreekse 
betalingen geleidelijk worden verlaagd 
(“modulatie”). Dit systeem moet worden 
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behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 5000 euro aan 
betalingen.

behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 5000 euro aan 
betalingen, tenzij het de rendabiliteit van 
de landbouwbedrijven van de 
Gemeenschap in gevaar brengt. 

Or. es

Motivering

Stelselmatige besnoeiingen op de directe steun voor de landbouw zouden de rendabiliteit 
aanmerkelijk kunnen verlagen en de overlevingskansen van een groot aantal bedrijven in gevaar 
kunnen brengen. De Europese Unie moet in de toekomst op haar zelfvoorziening in 
levensmiddelen bedacht zijn. 

Amendement 46
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek op het 
grondgebied van de Gemeenschap en 
krachtige maatregelen. De aanzienlijke 
verwezenlijkingen niet te na gesproken, 
blijft het stopzetten van de afkalving van 
de biodiversiteit, samen met grotere 
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de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 
halen. De Gemeenschap erkent de 
noodzaak om deze nieuwe uitdagingen in 
het kader van haar beleidslijnen aan te 
pakken. Op het gebied van de landbouw 
vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

stabiliteit in het beheer van de 
watervoorraden, een zeer belangrijke 
uitdaging en het zal niet mogelijk zijn om 
de Europese Gemeenschap haar 
doelstelling voor 2010, om het verlies aan 
biodiversiteit tegen te houden dat op haar 
grondgebied vast te stellen is, zonder 
grotere overeenkomstige inspanningen te 
bereiken. De inspanningen moeten ook op 
ingrijpende structurele veranderingen in 
het landbouwmodel van de Gemeenschap 
gericht zijn, met gebruikmaking van de 
ervaringen van landen waar de landbouw 
van een traditioneel structuurmodel met 
weinig uitgestrekte oppervlakten uitgaat. 
De Gemeenschap erkent dan ook de 
noodzaak om deze nieuwe uitdagingen in 
het kader van haar beleidslijnen aan te 
pakken. Op het gebied van de landbouw 
vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

Or. pl
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Motivering

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie głównymi 
problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu funkcjonowania 
wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian w strukturze rolno-
środowiskowej obszarów wiejskich.
Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Amendement 47
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 

(7) De middelen die voortvloeien uit het bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
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De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.

Or. es

Amendement 48
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 

(7) De besparingen die voortvloeien uit het 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde modulatiemechanisme worden 
gebruikt voor de financiering van 
maatregelen in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sinds die 
verordening is vastgesteld, wordt de 
landbouwsector geconfronteerd met 
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nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van een 
geleidelijke verhoging van de voor de 

nieuwe, veeleisende uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering, het toenemende 
belang van bio-energie en de behoefte aan 
beter waterbeheer en aan een efficiëntere 
bescherming van de biodiversiteit. Als 
verdragsluitende partij bij het Protocol van 
Kyoto is de Europese Gemeenschap ertoe 
gebonden haar beleid aan te passen in het 
licht van de 
klimaatveranderingsproblematiek. Ernstige 
problemen op het gebied van 
waterschaarste en droogte vergen 
bovendien een diepgaandere behandeling 
van de waterbeheerproblematiek. De 
aanzienlijke verwezenlijkingen niet te na 
gesproken, blijft het stopzetten van de 
afkalving van de biodiversiteit eveneens 
een zeer belangrijke uitdaging en moeten 
extra inspanningen worden geleverd, wil 
de Europese Gemeenschap haar 
biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 halen. 
De Gemeenschap erkent de noodzaak om 
deze nieuwe uitdagingen in het kader van 
haar beleidslijnen aan te pakken. Op het 
gebied van de landbouw vormen de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hiertoe 
een geschikt instrument. Om de lidstaten in 
staat te stellen hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
dienovereenkomstig aan te passen zonder 
hun lopende activiteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling op andere 
gebieden op een lager pitje te zetten, 
dienen aanvullende financiële middelen ter 
beschikking te worden gesteld. De 
financiële vooruitzichten voor de periode 
2007-2013 bieden echter geen ruimte om 
het plattelandsontwikkelingsbeleid van de 
Gemeenschap met de nodige extra 
financiële middelen toe te rusten. In deze 
omstandigheden dienen de vereiste 
financiële middelen grotendeels te worden 
gehaald uit de opbrengsten van de voor de 
modulatie geldende verlagingspercentages.
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modulatie geldende verlagingspercentages.

Or. nl

Motivering

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel een 
verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen de lidstaten de 
mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2. 

Amendement 49
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Lidstaten die voor vrijwillige 
modulatie hebben geopteerd, moeten de 
verhoogde percentages voor de verplichte 
modulatie in aanmerking nemen. 
Verordening (EG) nr. 378/2007 van de 
Raad van 27 maart 2007 houdende 
voorschriften voor een vrijwillige 
modulatie van de rechtstreekse betalingen 
waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening in het kader 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en tot vaststelling van bepaalde 
steunregelingen voor landbouwers1

voorziet, dient overeenkomstig te worden 
gewijzigd.

(10) Lidstaten die voor vrijwillige 
modulatie hebben geopteerd, moeten de 
percentages voor de verplichte modulatie 
in aanmerking nemen. Verordening (EG) 
nr. 378/2007 van de Raad van 27 maart 
2007 houdende voorschriften voor een 
vrijwillige modulatie van de rechtstreekse 
betalingen waarin Verordening (EG) nr. 
1782/2003 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers1 voorziet, dient 
overeenkomstig te worden gewijzigd.

Or. nl

Motivering

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel een 
verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen de lidstaten de 
mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2. 
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Amendement 50
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de bij Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 vastgestelde verlaging van 
vijf procentpunten in het kader van de 
modulatie moeten op basis van objectieve 
criteria worden toegewezen aan de 
lidstaten. Het is evenwel dienstig te 
bepalen dat een zeker percentage van de 
bedragen in de lidstaat blijft waar deze 
bedragen zijn gegenereerd. Met het oog op 
de structurele aanpassingen ten gevolge 
van de afschaffing van de interventie voor 
rogge is het dienstig om voor bepaalde 
rogge producerende regio's te voorzien in 
specifieke maatregelen die met een deel 
van de door de modulatie gegenereerde 
bedragen worden gefinancierd. De 
bedragen die afkomstig zijn uit de 
toepassing van aanvullende verlagingen 
in het kader van de modulatie, moeten 
evenwel ter beschikking worden gesteld 
van de lidstaten waar deze bedragen zijn 
gegenereerd.

(11) De bedragen die voortvloeien uit de 
verlagingen volgens deze verordening
moeten op basis van objectieve criteria 
worden toegewezen aan de lidstaten. Het 
is evenwel dienstig te bepalen dat een 
zeker percentage van de bedragen in de 
lidstaat blijft waar deze bedragen zijn 
gegenereerd. Met het oog op de structurele 
aanpassingen ten gevolge van de 
afschaffing van de interventie voor rogge is 
het dienstig om voor bepaalde rogge 
producerende regio's te voorzien in 
specifieke maatregelen die met een deel 
van de door de modulatie gegenereerde 
bedragen worden gefinancierd. De 
bedragen die afkomstig zijn uit de 
toepassing van de nieuwe
modulatiepercentages en de bovengrenzen 
voor de steunverlening moeten evenwel ter 
beschikking worden gesteld van de 
lidstaten waar deze bedragen zijn 
gegenereerd.

Or. es

Amendement 51
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 vastgestelde verlaging van vijf 
procentpunten in het kader van de 
modulatie moeten op basis van objectieve 
criteria worden toegewezen aan de 
lidstaten. Het is evenwel dienstig te 
bepalen dat een zeker percentage van de 

(11) De bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 vastgestelde verlaging van vijf 
procentpunten in het kader van de 
modulatie moeten op basis van objectieve 
criteria worden toegewezen aan de 
lidstaten. Het is evenwel dienstig te 
bepalen dat een zeker percentage van de 
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bedragen in de lidstaat blijft waar deze 
bedragen zijn gegenereerd. Met het oog op 
de structurele aanpassingen ten gevolge 
van de afschaffing van de interventie voor 
rogge is het dienstig om voor bepaalde 
rogge producerende regio's te voorzien in 
specifieke maatregelen die met een deel 
van de door de modulatie gegenereerde 
bedragen worden gefinancierd. De 
bedragen die afkomstig zijn uit de 
toepassing van aanvullende verlagingen in 
het kader van de modulatie, moeten 
evenwel ter beschikking worden gesteld 
van de lidstaten waar deze bedragen zijn 
gegenereerd. 

bedragen in de lidstaat blijft waar deze 
bedragen zijn gegenereerd. Met het oog op 
de structurele aanpassingen ten gevolge 
van de afschaffing van de interventie voor 
rogge is het dienstig om voor bepaalde 
rogge producerende regio's te voorzien in 
specifieke maatregelen die met een deel 
van de door de modulatie gegenereerde 
bedragen worden gefinancierd. De 
bedragen die afkomstig zijn uit de 
toepassing van verlagingen in het kader 
van de modulatie, moeten evenwel ter 
beschikking worden gesteld van de 
lidstaten waar deze bedragen zijn 
gegenereerd. 

Or. nl

Motivering

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel een 
verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen de lidstaten de 
mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2. 

Amendement 52
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Alle rechtstreekse subsidiëring 
moet tegen 2013 geleidelijk afgeschaft 
worden. Vanaf dan moeten de boeren 
alleen steun voor de openbare diensten 
krijgen die ze verlenen, zoals uitbreiding 
van de biodiversiteit en beheer van de 
watervoorraden, en hun werkzaamheden 
voor het milieu, het welzijn van dieren en 
de voedselveiligheid. 

Or. en

Motivering

De boeren moeten aangemoedigd worden om op de markt te reageren. Rechtstreekse subsidies 
verstoren de markt en vertegenwoordigen een zware aderlating voor de middelen van de 
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Gemeenschap. Milieubeheer wordt beter in de tweede pijler uitgevoerd. 

Amendement 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De eerste pijler van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid moet 
in de toekomst behouden blijven om de 
sleutelrol van de boer als drijvende kracht 
in de economie van een groot aantal 
plattelandsgebieden, hoeder van het 
landschap en waarborg voor de hoge 
voedselveiligheidsnormen van de 
Europese Unie te garanderen.  

Or. es

Motivering

Stelselmatige besnoeiingen op de directe steun voor de landbouw zouden de rendabiliteit 
merkelijk kunnen verlagen en de overlevingskansen van een groot aantal bedrijven in gevaar 
kunnen brengen. De Europese Unie moet in de toekomst op haar zelfvoorziening in 
levensmiddelen bedacht zijn. 

Amendement 54
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De lidstaten konden in het kader van 
de bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde bedrijfstoeslagregeling 
bepaalde betalingen van de toepassing van 
die regeling uitsluiten. Tegelijkertijd 
voorzag artikel 64, lid 3, van die 
verordening in de herziening van de in titel 
III, hoofdstuk 5, afdelingen 2 en 3, 
geboden facultatieve regelingen in het licht 
van markt- en structurele ontwikkelingen. 
Uit de analyse van de in dit verband 
opgedane ervaring blijkt dat de 

(30) De lidstaten konden in het kader van 
de bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 
ingevoerde bedrijfstoeslagregeling 
bepaalde betalingen van de toepassing van 
die regeling uitsluiten. Tegelijkertijd 
voorzag artikel 64, lid 3, van die 
verordening in de herziening van de in titel 
III, hoofdstuk 5, afdelingen 2 en 3, 
geboden facultatieve regelingen in het licht 
van markt- en structurele ontwikkelingen. 
Uit de analyse van de in dit verband 
opgedane ervaring blijkt dat de 
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producenten dankzij de ontkoppeling 
soepeler keuzes kunnen maken en hun 
beslissingen over de productie kunnen 
afstemmen op rendabiliteit en de signalen 
van de markt. Dit geldt met name voor de 
sectoren akkerbouwgewassen, hop en 
zaaizaad, en in bepaalde mate ook voor de 
rundvleessector. De gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen voor deze sectoren
moeten daarom in de 
bedrijfstoeslagregeling worden 
opgenomen. Met het oog op een 
geleidelijke aanpassing van de 
landbouwers in de rundvleessector aan de
nieuwe steunbepalingen, dienen de 
speciale premie voor mannelijke runderen 
en de slachtpremie geleidelijk te worden 
geïntegreerd. Aangezien de gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen in de sectoren 
groenten en fruit pas onlangs, en slechts als 
overgangsmaatregel, werden ingevoerd, is 
het niet nodig die regelingen te herzien.

producenten dankzij de ontkoppeling 
soepeler keuzes kunnen maken en hun 
beslissingen over de productie kunnen 
afstemmen op rendabiliteit en de signalen 
van de markt. De lidstaten die daartoe 
besluiten, moeten daarom in de 
gelegenheid gesteld worden om verdere 
stappen in de ontkoppeling van de steun te 
ondernemen. Aangezien de gedeeltelijk 
gekoppelde betalingen in de sectoren 
groenten en fruit pas onlangs, en slechts als 
overgangsmaatregel, werden ingevoerd, is 
het niet nodig die regelingen te herzien.

Or. es

Amendement 55
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Wat zoogkoeien, schapen en geiten 
betreft, is het, zo blijkt, echter nog steeds 
nodig om in het belang van de 
landbouweconomie in bepaalde regio's, 
met name waar geen economische 
alternatieven voor landbouwers 
voorhanden zijn, een minimaal 
landbouwproductieniveau te handhaven. 
Daarom moeten de lidstaten kunnen 
opteren voor het behoud van gekoppelde 
steun op het huidige niveau of, wat 
zoogkoeien betreft, op een lager niveau.
In dat geval moet, met name met het oog 
op een waterdichte traceerbaarheid van de 
dieren, worden bepaald dat de 
identificatie- en registratievoorschriften 

(31) Het blijkt echter nog steeds nodig om 
in het belang van het evenwicht in een 
aantal bedrijfstakken en de 
landbouweconomie in bepaalde regio's, 
met name waar geen economische 
alternatieven voor landbouwers 
voorhanden zijn, een minimaal 
landbouwproductieniveau te handhaven. 
Daarom moeten de lidstaten kunnen 
opteren voor het behoud van gekoppelde 
steun op het huidige niveau.
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van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van 
het Europees Parlement en de Raad, en 
van Verordening (EG) nr. 21/2004 van de 
Raad in acht moeten worden genomen.

Or. es

Amendement 56
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 20% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
landbouwverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de 
naleving van de door de Gemeenschap 
aangegane internationale verbintenissen 
moeten de middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan landbouwverzekeringen en 
vergoedingen tengevolge van dier- of 
plantenziekten moeten overeenkomstig 
worden vastgesteld.

Or. es
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Amendement 57
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 10% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

(32) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om tot 5% van hun maximum te 
gebruiken voor de verlening van specifieke 
steun in duidelijk omschreven gevallen. 
Deze steun moet de lidstaten in staat stellen 
milieuproblemen aan te pakken en de 
kwaliteit en de afzet van 
landbouwproducten te verbeteren. Tevens 
dient te worden voorzien in specifieke 
steun om de gevolgen van de geleidelijke 
afschaffing van de melkquota en de 
ontkoppeling van de steun in bijzonder 
kwetsbare sectoren op te vangen. Gezien 
het toenemende belang van doeltreffend 
risicobeheer moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen financieel bij te 
dragen aan door de landbouwers te betalen 
oogstverzekeringspremies en aan de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. Met het oog op de naleving 
van de door de Gemeenschap aangegane 
internationale verbintenissen moeten de 
middelen die voor gekoppelde-
steunmaatregelen kunnen worden gebruikt, 
tot een gepast niveau worden beperkt. De 
voorwaarden voor de financiële bijdrage 
aan oogstverzekeringen en vergoedingen 
tengevolge van dier- of plantenziekten 
moeten overeenkomstig worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De verschillen tussen de lidstaten moeten zo gering mogelijk gemaakt worden. Het is wel 
geboden om soepel te werk te gaan, zodat de lidstaten op bepaalde ogenblikken bepaalde 
bedrijfstakken te hulp kunnen komen, maar verstoringen tussen de lidstaten moeten voorkomen 
worden. 
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Amendement 58
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Gezien het toenemend belang van 
doeltreffend risicobeheer moeten de 
lidstaten de mogelijkheid krijgen om 
financieel bij te dragen aan door de 
landbouwers te betalen 
landbouwverzekeringspremies en de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten. 

Or. es

Motivering

De bestaande landbouwverzekeringen dekken niet alleen de oogst; er zijn ook verzekeringen 
voor de veeteelt, die niet uit het oog verloren mogen worden. 

Amendement 59
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De ontkoppeling van de rechtstreekse 
steun en de invoering van de 
bedrijfstoeslagregeling waren hoekstenen 
in de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. In 
2003 bestond echter een aantal redenen om 
specifieke steun voor een aantal gewassen 
te behouden. De ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de ontwikkeling van de 
marktsituatie wijzen erop dat regelingen 
die in 2003 van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling werden uitgesloten, 
inmiddels met het oog op een meer 
marktgerichte en duurzame landbouw in de 
regeling kunnen worden opgenomen. Dit 
geldt met name voor de sector olijfolie, 

(36) De ontkoppeling van de rechtstreekse 
steun en de invoering van de 
bedrijfstoeslagregeling waren hoekstenen 
in de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. In 
2003 bestond echter een aantal redenen om 
specifieke steun voor een aantal gewassen 
te behouden. De ervaring met de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en de ontwikkeling van de 
marktsituatie wijzen erop dat regelingen 
die in 2003 van de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling werden uitgesloten, 
inmiddels met het oog op een meer 
marktgerichte en duurzame landbouw in de 
regeling kunnen worden opgenomen, 
volgens de keuze van de betreffende 
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waar slechts een marginale vorm van 
koppeling werd toegepast. Dezelfde 
redenering gaat op voor de betalingen in 
de sectoren durumtarwe, eiwithoudende 
gewassen, aardappelzetmeel en noten, 
waar het nut van ontkoppeling wordt 
bekrachtigd door de afnemende 
doeltreffendheid van de resterende 
gekoppelde betalingen. Met betrekking tot 
vlas moet de verwerkingssteun worden 
afgeschaft en moeten de betrokken 
bedragen in de bedrijfstoeslagregeling 
worden geïntegreerd. Voor rijst, 
gedroogde voedergewassen, 
aardappelzetmeel en vlas moet met het 
oog op een zo vlot mogelijke 
overschakeling op ontkoppelde steun een 
overgangsperiode worden vastgesteld. Wat 
noten betreft, moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen het nationale deel 
van de steun op een gekoppelde manier te 
blijven betalen om zo de gevolgen van de 
ontkoppeling beter te kunnen opvangen.

lidstaat. 

Or. es

Amendement 60
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de integratie van 
nieuwe regelingen in de 
bedrijfstoeslagregeling moet worden 
voorzien in de berekening van het nieuwe 
niveau van individuele inkomenssteun in 
het kader van die regeling. Met betrekking 
tot noten, aardappelzetmeel, vlas en 
gedroogde voedergewassen, moet deze 
stijging worden toegekend op basis van de 
steun die de landbouwers gedurende de 
laatste jaren hebben ontvangen. Wat de 
integratie van betalingen betreft die tot 
dusverre gedeeltelijk van de toepassing 
van de bedrijfstoeslagregeling waren 
uitgesloten, moeten de lidstaten echter de 

(37) Als gevolg van de mogelijke integratie 
van nieuwe regelingen in de 
bedrijfstoeslagregeling moet worden 
voorzien in de berekening van het nieuwe 
niveau van individuele inkomenssteun in 
het kader van die regeling. 
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kans krijgen de oorspronkelijke 
referentieperioden te gebruiken.

Or. es

Amendement 61
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) steunregelingen voor landbouwers die 
rijst, zetmeelaardappelen, katoen, suiker, 
groenten en fruit, schapenvlees, geitenvlees 
of rundvlees produceren;

d) steunregelingen voor landbouwers die 
rijst, eiwithoudende gewassen, droog 
voeder, zetmeelaardappelen, katoen, 
suiker, groenten en fruit, noten, tabak,
schapenvlees, geitenvlees of rundvlees 
produceren;

Or. es

Amendement 62
Roberto Musacchio

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "landbouwer": een natuurlijke of 
rechtspersoon dan wel een groep 
natuurlijke of rechtspersonen, ongeacht de 
rechtspositie van de groep en haar leden 
volgens het nationale recht, waarvan het 
bedrijf zich bevindt op het grondgebied 
van de Gemeenschap als bedoeld in artikel 
299 van het Verdrag en die een 
landbouwactiviteit uitoefent; 

(a) "landbouwer": een natuurlijke of 
rechtspersoon dan wel een groep 
natuurlijke of rechtspersonen, ongeacht de 
rechtspositie van de groep en haar leden 
volgens het nationale recht, waarvan het 
bedrijf zich bevindt op het grondgebied 
van de Gemeenschap als bedoeld in artikel 
299 van het Verdrag en die een 
landbouwactiviteit uitoefent die zijn 
voornaamste bron van inkomsten 
vertegenwoordigt; 

Or. en

Motivering

Het is van belang om duidelijk te stellen dat de subsidies aan natuurlijke of rechtspersonen 
verleend worden die een sociaal-economisch netwerk in stand kunnen houden, vooral in 
sommige plattelandsgebieden, en het milieu kunnen beschermen met degelijke 
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landbouwmethoden die hun voornaamste inkomen vertegenwoordigen. 

Amendement 63
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) milieu, b) staat van het natuurlijk milieu,

Or. pl

Motivering

De term "milieu" is te vaag als vereiste voor het beheer. Het wezenlijk criterium is de "staat van 
het natuurlijk milieu". 

Amendement 64
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie gaat in 2009 in detail 
na hoe de landbouw de uitstoot van 
broeikasgassen kan verminderen, om in 
de toekomst haar voorstellen van degelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal te 
kunnen voorzien. 

Or. en

Motivering

De landbouw levert al aanzienlijke inspanningen om zijn weerslag op het milieu te verminderen. 
Voordat er nieuwe voorstellen gedaan kunnen worden, moet er met gedegen wetenschappelijk 
onderzoek vastgesteld worden hoe, waarom en waar er nieuwe reglementeringen en 
doelstellingen nodig zijn. 
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Amendement 65
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie schaft tegen 2013 
alle exportsubsidies af.

Or. en

Motivering

De Wereldhandelsorganisatie heeft zich ertoe verbonden om tegen 2013 alle exportsubsidies af 
te schaffen. De Europese Unie moet die doelstelling dan ook nastreven. 

Amendement 66
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden kan een lidstaat evenwel 
afwijken van de eerste alinea, mits hij 
maatregelen treft om te voorkomen dat de 
totale oppervlakte blijvend grasland 
aanzienlijk afneemt.

In naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden kan een lidstaat evenwel 
afwijken van de eerste alinea, mits hij 
maatregelen treft, met inachtneming van 
het principe van milieutechnische 
vereffening, om te voorkomen dat de totale 
oppervlakte blijvend grasland aanzienlijk 
afneemt. 

Or. pl

Motivering

Met de principes van milieutechnische vereffening kan verlies door inkrimping van de gronden 
die voor de natuur zeer waardevol zijn, weer goedgemaakt worden. Als groengebieden die op 
een gezonde manier bebouwd worden een betekenisvolle functie voor het milieu vervullen, wordt 
het een belangrijke opgave om te voorkomen dat ze op lange termijn verloren gaan. 
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Amendement 67
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle bedragen van de in een bepaald 
kalenderjaar in een bepaalde lidstaat aan 
een landbouwer te verlenen rechtstreekse 
betalingen van meer dan 5000 euro worden 
voor elk jaar tot en met 2012 verlaagd met 
de volgende percentages:

1. Alle bedragen van de in een bepaald 
kalenderjaar in een bepaalde lidstaat aan 
een landbouwer te verlenen rechtstreekse 
betalingen van meer dan 5000 euro worden 
voor elk jaar tot en met 2012 verlaagd met 
5%.

a) 2009: 7%
b) 2010: 9%,
c) 2011: 11%,
d) 2012: 13%

Or. nl

Motivering

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel een 
verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen de lidstaten de 
mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2. 

Amendement 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle bedragen van de in een bepaald 
kalenderjaar in een bepaalde lidstaat aan 
een landbouwer te verlenen rechtstreekse 
betalingen van meer dan 5000 euro worden 
voor elk jaar tot en met 2012 verlaagd met 
de volgende percentages:

1. Alle bedragen van de in een bepaald 
kalenderjaar in een bepaalde lidstaat aan 
een landbouwer te verlenen rechtstreekse 
betalingen van meer dan 5000 euro worden 
voor elk jaar tot en met 2012 verlaagd met 
de volgende percentages:

a) 2009: 7%, a) 2009: 5%,

b) 2010: 9%, b) 2010: 5%,
c) 2011: 11%, c) 2011: 5%,
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d) 2012: 13%. d) 2012: 5%.

Or. es

Motivering

Stelselmatige besnoeiingen op de directe steun voor de landbouw zouden de rendabiliteit 
aanmerkelijk kunnen verlagen en de overlevingskansen van een groot aantal bedrijven in gevaar 
kunnen brengen. De Europese Unie moet in de toekomst op haar zelfvoorziening in 
levensmiddelen bedacht zijn. 

Amendement 69
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle bedragen van de in een bepaald 
kalenderjaar in een bepaalde lidstaat aan 
een landbouwer te verlenen rechtstreekse 
betalingen van meer dan 5000 euro worden 
voor elk jaar tot en met 2012 verlaagd met 
de volgende percentages:

1. Alle bedragen van de in een bepaald 
kalenderjaar in een bepaalde lidstaat aan 
een landbouwer te verlenen rechtstreekse 
betalingen van meer dan 5000 euro worden 
voor elk jaar tot en met 2012 verlaagd met 
de volgende percentages:

a) 2009: 7%, a) 2009: 5%,

b) 2010: 9%, b) 2010: 5%,
c) 2011: 11%, c) 2011: 5%,

d) 2012: 13%. d) 2012: 5%.

Or. es

Motivering

a)  in overeenstemming met de resolutie van 12 maart ll., die het EP met ruime meerderheid 
aangenomen heeft

b)  in overeenstemming met de resolutie van 12 maart ll., die het EP met ruime meerderheid 
aangenomen heeft

c)  in overeenstemming met de resolutie van 12 maart ll., die het EP met ruime meerderheid 
aangenomen heeft

d)  in overeenstemming met de resolutie van 12 maart ll., die het EP met ruime meerderheid 
aangenomen heeft
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Amendement 70
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vastgestelde 
verlagingspercentages worden verhoogd 
voor: 

Schrappen

a) bedragen vanaf 100 000 euro tot en met 
199 999 euro, met 3 procentpunten,
b) bedragen vanaf 200.000 euro tot en met 
199 999 euro, met 6 procentpunten,
c) bedragen vanaf 300 000 euro, met 9 
procentpunten.

Or. en

Motivering

Subsidies naargelang van de oppervlakte moeten de boeren belonen voor hun gezond 
milieutechnisch beheer van elke hectare land die ze in gebruik hebben. Gemoduleerde 
aanpassing brengt meer administratie met zich mee, terwijl grotere bedrijven in een aantal 
kleinere opgedeeld zullen worden, met als gevolg omvangrijker administratieve en financiële 
verplichtingen zonder dat de totale omvang van de subsidiëring vermindert. 

Amendement 71
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vastgestelde 
verlagingspercentages worden verhoogd 
voor: 

2. De in lid 1 vastgestelde 
verlagingspercentages worden verhoogd 
voor: 

a) bedragen vanaf 100.000 euro tot en met 
199 999 euro, met 3 procentpunten,

a) bedragen vanaf 100.000 euro tot en met 
199 999 euro, met 2 procentpunten,

b) bedragen vanaf 200.000 euro tot en met 
299 999 euro, met 6 procentpunten,

b) bedragen vanaf 200.000 euro tot en met 
299 999 euro, met 3 procentpunten,

c) bedragen vanaf 300 000 euro, met 9
procentpunten.

c) bedragen vanaf 300 000 euro, met 4
procentpunten.

Or. es



AM\735203NL.doc 27/34 PE409.675v01-00

NL

Motivering

a) Het EP stelt in zijn resolutie van 12 maart ll. met overweldigende meerderheid een 
progressieve aanpassing met duidelijk aangegeven bovengrenzen voor; zijn aanwijzingen 
moeten in acht genomen worden.
b) Het EP stelt in zijn resolutie van 12 maart ll. met overweldigende meerderheid een 
progressieve aanpassing met duidelijk aangegeven bovengrenzen voor; zijn aanwijzingen 
moeten in acht genomen worden.
c) Het EP stelt in zijn resolutie van 12 maart ll. met overweldigende meerderheid een 
progressieve aanpassing met duidelijk aangegeven bovengrenzen voor; zijn aanwijzingen 
moeten in acht genomen worden.

Amendement 72
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vastgestelde 
verlagingspercentages worden verhoogd 
voor: 

2. Het in lid 1 vastgestelde 
verlagingspercentage wordt verhoogd 
voor: 

Or. nl

Motivering

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel een 
verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen de lidstaten de 
mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2. 

Amendement 73
Roberto Musacchio

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle middelen die met de 
verlagingen van leden 1 en 2 vrijkomen, 
moeten in de tweede pijler uitsluitend voor 
milieudoeleinden aangewend worden, met 
voorrang voor bodembescherming en 
behoud van de waterrijkdom. 
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Or. en

Motivering

Het is niet overbodig om er nadrukkelijk op te wijzen dat de middelen voor vroegere 
rechtstreekse subsidies, met de gemiddelde verlaging zoals in leden 1 en 2 vastgelegd, voor 
milieudoeleinden aan te wenden zijn. 

Amendement 74
Robert Sturdy

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uit de toepassing van de verlaging 
met 5 procentpunten voortvloeiende 
bedragen worden volgens de in artikel 
128, lid 2, bedoelde procedure aan de 
betrokken lidstaten toegewezen op basis 
van de volgende criteria:

Schrappen

a) landbouwgrond,
b) werkgelegenheid in de landbouw,
c) bruto binnenlands product (BBP) per 
inwoner in koopkracht.
Elke betrokken lidstaat ontvangt evenwel 
ten minste 80% van het totaal aan 
bedragen die in die lidstaat door 
modulatie worden gegenereerd.

Or. en

Motivering

Subsidies naargelang van de oppervlakte moeten de boeren belonen voor hun gezond 
milieutechnisch beheer van elke hectare land die ze in gebruik hebben. Gemoduleerde 
aanpassing brengt meer administratie met zich mee, terwijl grotere bedrijven in een aantal 
kleinere opgedeeld zullen worden, met als gevolg omvangrijker administratieve en financiële 
verplichtingen zonder dat de totale omvang van de subsidiëring vermindert. 
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Amendement 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toeslagrechten die gedurende twee jaar 
niet zijn geactiveerd, worden toegevoegd 
aan de nationale reserve, behalve in 
gevallen van overmacht en uitzonderlijke 
omstandigheden in de zin van artikel 36, 
lid 1.

Toeslagrechten die gedurende twee jaar 
niet zijn geactiveerd, worden toegevoegd 
aan de nationale reserve, behalve in 
gevallen van overmacht en uitzonderlijke 
omstandigheden in de zin van artikel 36, 
lid 1. De middelen zijn bij voorrang te 
gebruiken om de instroom van jongeren 
in de landbouw te bevorderen zodat de 
aflossing van de generaties verzekerd is.

Or. es

Motivering

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft nauwelijks middelen tot zijn beschikking om voor 
de aflossing van de generaties te zorgen die het blijvend voortbestaan van de landbouw moet 
verzekeren. 

Amendement 76
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen uiterlijk op 1 
augustus 2009 besluiten om met ingang 
van 2010 tot 10% van hun in artikel 41 
bedoelde nationaal maximum te gebruiken 
om aan landbouwers steun te verlenen: 

1. De lidstaten kunnen uiterlijk op 1 
augustus 2009 besluiten om met ingang 
van 2010 tot 20% van hun in artikel 41 
bedoelde nationaal maximum te gebruiken 
om aan landbouwers steun te verlenen: 

Or. es
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Amendement 77
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in de vorm van bijdragen aan 
oogstverzekeringspremies, overeenkomstig 
de in artikel 69 vastgestelde voorwaarden,

d)   in de vorm van bijdragen aan 
landbouwverzekeringspremies, 
overeenkomstig de in artikel 69 
vastgestelde voorwaarden, 

Or. es

Amendement 78
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) voor onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten, overeenkomstig de in 
artikel 70 vastgestelde voorwaarden.

e) voor onderlinge fondsen, 
overeenkomstig de in artikel 70 
vastgestelde voorwaarden. 

Or. es

Amendement 79
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oogstverzekering Landbouwverzekering

Or. es
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Amendement 80
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies om de oogst te verzekeren tegen 
door ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen.

1.   De lidstaten kunnen financieel 
bijdragen in premies om de landbouw te 
verzekeren tegen economische verliezen 
als gevolg van natuurrampen, ongunstige 
weersomstandigheden of ziekten van 
dieren of planten. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder “ongunstige weersomstandigheden” 
verstaan weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste drie 
jaar of de gemiddelde productie van drie 
van de laatste vijf jaren, de hoogste en de 
laagste productie niet meegerekend.

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan:
- onder “ongunstige 
weersomstandigheden” 
weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste drie 
jaar of de gemiddelde productie van drie 
van de laatste vijf jaren, de hoogste en de 
laagste productie niet meegerekend.

- onder "economische verliezen" alle 
buitengewone kosten die een boer te 
dragen heeft als gevolg van 
uitzonderingsmaatregelen die hij neemt 
om de bevoorrading van de markt te 
verzekeren of elk betekenisvol 
productieverlies te voorkomen. Kosten die 
voor compensatie in aanmerking komen 
op grond van andere bepalingen van de 
Gemeenschap en kosten als gevolg van 
alle andere hygiënische, veterinaire of 
fytosanitaire maatregelen zijn niet als 
economische verliezen te beschouwen.

Or. es
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Amendement 81
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De per landbouwer verleende financiële 
bijdrage wordt vastgesteld op 60% van de 
verschuldigde verzekeringspremie. De 
lidstaten kunnen besluiten om in het licht 
van de weersomstandigheden of de 
situatie van de betrokken sector de 
financiële bijdrage tot 70% te verhogen.

2.   De per landbouwer verleende 
financiële bijdrage wordt vastgesteld op 50 
of 80 % van de verschuldigde 
verzekeringspremie, volgens de criteria 
van artikel 12, lid 2 van Verordening 
(EG) nr. 1857/2007 van de Commissie.  

Or. es

Amendement 82
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt slechts in dekking door de 
oogstverzekering voorzien indien de 
ongunstige weersomstandigheden 
officieel als zodanig zijn erkend door de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat. 

Schrappen

Or. es

Amendement 83
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen de landbouwers vergoeden voor 
economische verliezen als gevolg van de 
uitbraak van een dier- of een 
plantenziekte.

1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen de landbouwers vergoeden voor 
economische verliezen als gevolg van 
natuurrampen, ongunstige 
weersomstandigheden of ziekten van 



AM\735203NL.doc 33/34 PE409.675v01-00

NL

dieren of planten.

Or. es

Amendement 84
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wordt onder “onderling fonds” verstaan 
een systeem dat de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
accrediteren om aangesloten landbouwers 
in de gelegenheid te stellen zich te 
verzekeren en om aan de betrokken 
landbouwers die als gevolg van de 
uitbraak van een dier- of plantenziekte
economische verliezen hebben geleden, 
compensatiebetalingen te verlenen; 

a)    wordt onder “onderling fonds” 
verstaan een systeem dat de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
accrediteren om aangesloten landbouwers 
in de gelegenheid te stellen zich te 
verzekeren en om aan de betrokken 
landbouwers die door natuurrampen, 
ongunstige weersomstandigheden of 
ziekten van dieren of planten economische 
verliezen op hun bedrijf hebben geleden,
compensatiebetalingen te verlenen;  

Or. es

Amendement 85
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) wordt onder “ongunstige 
weersomstandigheden" verstaan 
weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer een verlies van 
meer dan 30% van zijn gemiddelde 
jaarproductie van de drie laatste jaren 
betekenen, of zijn gemiddelde productie 
van drie jaar over de vijf laatste jaren, de 
hoogste en laagste opbrengst niet 
meegerekend.

Or. es
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Amendement 86
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 5 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De financiële bijdrage bedraagt niet 
meer dan 60% van de in lid 4 bedoelde 
kosten. De lidstaten kunnen besluiten om 
in het licht van de situatie van de 
betrokken sector de financiële bijdrage tot 
70% te verhogen. Niet door de financiële 
bijdragen gedekte kosten zijn ten laste van 
de aangesloten landbouwers.

5. De financiële bijdrage bedraagt niet 
meer dan 80% van de in lid 4 bedoelde 
kosten. Niet door de financiële bijdragen 
gedekte kosten zijn ten laste van de 
deelnemende landbouwers.

Or. es

Amendement 87
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties, of voor het beheer en de 
controle van deze voorschriften.

7. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties, of voor het beheer en de 
controle van deze voorschriften. Voordat 
ze tot toepassing overgaan, brengen ze het 
beheerscomité van de gemeenschappelijke 
ordening van de landbouwmarkten op de 
hoogte, zodat de maatregelen op het 
niveau van de Gemeenschap 
gecoördineerd worden. 

Or. es
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