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Amendement 7
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om te vermijden dat landbouwgrond 
wordt opgegeven en te waarborgen dat 
deze grond in goede landbouw- en 
milieuconditie wordt gehouden, is 
bovendien bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 een communautair kader 
vastgesteld waarbinnen de lidstaten 
normen vaststellen met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van de betrokken 
gebieden, inclusief de bodem- en 
klimaatgesteldheid en de bestaande 
landbouwsystemen (grondgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken) en 
de structuur van de landbouwbedrijven. De 
afschaffing van de verplichte braaklegging 
in het kader van de bedrijfstoeslagregeling 
kan in bepaalde gevallen nadelige gevolgen 
hebben voor het milieu, met name voor 
sommige landschapselementen. Daarom 
moeten de bestaande communautaire
bepalingen worden versterkt om, waar 
nodig, duidelijk omschreven 
landschapselementen te beschermen.

(3) Om te vermijden dat landbouwgrond 
wordt opgegeven en te waarborgen dat 
deze grond in goede landbouw- en 
milieuconditie wordt gehouden, is 
bovendien bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 een communautair kader 
vastgesteld waarbinnen de lidstaten 
normen vaststellen met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van de betrokken 
gebieden, inclusief de bodem- en 
klimaatgesteldheid en de bestaande 
landbouwsystemen (grondgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken) en 
de structuur van de landbouwbedrijven. De 
afschaffing van de verplichte braaklegging 
in het kader van de bedrijfstoeslagregeling 
kan in bepaalde gevallen nadelige gevolgen 
hebben voor het milieu, met name voor 
sommige landschapselementen. Daarom 
moeten de bestaande communautaire 
bepalingen worden versterkt om, waar 
nodig, duidelijk omschreven 
landschapselementen te beschermen. 
Terwijl de hoogste normen moeten 
worden gehanteerd voor het waarborgen 
van de waterkwaliteit, zoals vastgesteld in 
de EU-wetgeving, zouden er geen verdere 
beperkingen moeten worden opgelegd die 
een wenselijke plattelandsontwikkeling in 
de weg zouden staan.

Or. en
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Amendement 8
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een landbouwer die rechtstreekse 
betalingen ontvangt, neemt de in bijlage II 
genoemde uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de op 
grond van artikel 6 vastgestelde eisen 
inzake goede landbouw- en milieuconditie 
in acht.

1. Een landbouwer die rechtstreekse 
betalingen ontvangt, neemt de in bijlage II 
genoemde uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de op 
grond van artikel 6 vastgestelde eisen 
inzake goede landbouw- en milieuconditie 
in acht. Een afwijking van het in dit lid 
bepaalde wordt overwogen wanneer zich 
aanhoudende problemen voordoen die 
een gevolg zijn van natuurverschijnselen, 
zoals overstromingen en 
landverschuivingen.

Or. en

Amendement 9
Marian Harkin

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 20.000 euro
worden in 2010 en 2012 verlaagd met de 
volgende percentages:

a) 2009: 7%, a) 2010: 6%
b) 2010: 9%, b) 2012: 7%.

c) 2011: 11%,
d) 2012: 13%.

Or. en
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Amendement 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

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 5.000 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 10.000 euro
worden voor elk jaar tot en met 2012 
verlaagd met de volgende percentages:

a) 2009: 7%, a) 2009: 6%,
b) 2010: 9%, b) 2010: 7%,
c) 2011: 11%, c) 2011: 8%,
(d) 2012: 13%. (d) 2012: 9%.

Or. en

Amendement 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

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:

2. De bedragen die uit de toepassing van 
de in artikel 7, lid 1, vermelde verlagingen 
voortvloeien, worden volgens de in artikel 
128, lid 2, bedoelde procedure aan de 
betrokken lidstaten toegewezen op basis 
van de volgende criteria:

Or. en

Motivering

Wat de verplichte modulatie betreft (en de in artikel 7, lid 1, van het Commissievoorstel 
vermelde verhoging van het percentage van de verplichte modulatie), moeten de momenteel 
bindende cohesiecriteria voor de verdeling van 20% van de door middel van modulatie 
gegenereerde bedragen van toepassing blijven, omdat zij in hoge mate bijdragen tot het 
verwezenlijken van de grondbeginselen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
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Amendement 12
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten geven voorrang aan de
landbouwers die meer dan 15 000 euro aan 
rechtstreekse betalingen per jaar
ontvangen.

2. Dergelijke adviezen zijn kosteloos voor 
alle landbouwers die minder dan 15 000 
euro aan bedrijfstoeslagen ontvangen.

Or. en

Motivering

Voorkomen moet worden dat de bedrijfstoeslagen en de bijdrage die zij aan de regionale 
economie leveren, afkalven.

Amendement 13
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2010 dient de 
Commissie een verslag in over de 
toepassing van het 
bedrijfsadviseringssysteem, waar nodig 
vergezeld van passende voorstellen om het 
stelsel verplicht te stellen.

Uiterlijk op 31 december 2010 dient de 
Commissie een verslag in over de 
toepassing van het 
bedrijfsadviseringssysteem, waar nodig 
vergezeld van passende voorstellen om het 
stelsel verplicht te stellen. Er worden geen 
kosten in rekening gebracht aan 
landbouwers die minder dan 15 000 euro 
aan bedrijfstoeslagen ontvangen.

Or. en

Motivering

Voorkomen moet worden dat de bedrijfstoeslagen en de bijdrage die zij aan de regionale 
economie leveren, afkalven.
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Amendement 14
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij nalatigheid mag het 
verlagingspercentage niet meer bedragen 
dan 5% en, bij herhaalde niet-naleving, niet 
meer dan 15%.

2. Bij nalatigheid mag het 
verlagingspercentage niet meer bedragen 
dan 5% en, bij herhaalde niet-naleving, niet 
meer dan 15%.

In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten besluiten dat geen 
verlaging wordt toegepast wanneer een 
geval van niet-naleving, gelet op de ernst, 
de omvang en het permanente karakter 
ervan, als van gering belang moet worden 
beschouwd. Gevallen van niet-naleving die 
een rechtstreeks gevaar voor de 
volksgezondheid of de gezondheid van 
dieren vormen, worden evenwel niet als
van gering belang beschouwd.

In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten besluiten dat geen 
verlaging wordt toegepast wanneer een 
geval van niet-naleving, gelet op de ernst, 
de omvang en het permanente karakter 
ervan, als van gering belang moet worden 
beschouwd. Gevallen van niet-naleving die 
een rechtstreeks gevaar voor de 
volksgezondheid of de gezondheid van 
dieren vormen, worden evenwel niet als 
van gering belang beschouwd.
Uitzonderingen worden in overweging 
genomen wanneer de problemen door 
uitzonderlijke klimaatomstandigheden 
worden veroorzaakt.

Tenzij de landbouwer onmiddellijk 
corrigerende actie heeft ondernomen 
waarmee een einde wordt gemaakt aan de 
geconstateerde niet-naleving, treft de 
bevoegde autoriteit de vereiste 
maatregelen, welke in voorkomend geval 
kunnen worden beperkt tot een 
administratieve controle, om ervoor te 
zorgen dat de landbouwer de 
geconstateerde niet-naleving corrigeert. De 
constatering van geringe niet-naleving en 
de te ondernemen corrigerende actie 
worden de landbouwer meegedeeld.

Tenzij de landbouwer onmiddellijk 
corrigerende actie heeft ondernomen 
waarmee een einde wordt gemaakt aan de 
geconstateerde niet-naleving, treft de 
bevoegde autoriteit de vereiste 
maatregelen, welke in voorkomend geval 
kunnen worden beperkt tot een 
administratieve controle, om ervoor te 
zorgen dat de landbouwer de 
geconstateerde niet-naleving corrigeert. De 
constatering van geringe niet-naleving en 
de te ondernemen corrigerende actie 
worden de landbouwer meegedeeld. 

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om te voorzien in situaties als aanhoudende overstromingen.
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Amendement 15
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de regio's vast op 
basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals hun 
institutionele of administratieve structuur 
en/of het regionale, agrarische potentieel.

2. De lidstaten stellen de regio's vast op 
basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals hun 
institutionele of administratieve structuur 
en/of het regionale, agrarische potentieel.

Lidstaten met minder dan 3 miljoen 
subsidiabele hectaren kunnen worden 
beschouwd als één regio.

Lidstaten met minder dan 3 miljoen 
subsidiabele hectaren kunnen worden 
beschouwd als één regio. De Commissie 
stelt een beroepsprocedure in voor 
betrokken partijen die de vaststelling van 
de regio's willen aanvechten.

Or. en

Motivering

Moet ervoor zorgen dat op regionaal vlak bestaande discriminatie niet blijft bestaan en geen 
nieuwe discriminatie ontstaat.

Amendement 16
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de regio's vast op 
basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals hun 
institutionele of administratieve structuur 
en/of het regionale, agrarische potentieel.

2. De lidstaten stellen de regio's vast op 
basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, zoals hun 
institutionele of administratieve structuur 
en/of het regionale, agrarische potentieel, 
en/of de structurele handicaps waaronder 
achterstandsregio's te lijden hebben.

Lidstaten met minder dan 3 miljoen 
subsidiabele hectaren kunnen worden 
beschouwd als één regio.

Lidstaten met minder dan 3 miljoen 
subsidiabele hectaren kunnen worden 
beschouwd als één regio.

Or. en
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Amendement 17
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen tot 50% van het 
aandeel van de in artikel 41 bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 
in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 opgenomen betalingen voor 
schapen en geiten, behouden en verrichten 
jaarlijks een extra betaling aan 
landbouwers.

De lidstaten mogen tot 50% van het 
aandeel van de in artikel 41 bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 
in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 opgenomen betalingen voor 
schapen en geiten, behouden en verrichten 
jaarlijks een extra betaling aan 
landbouwers. De lidstaten of de daartoe 
bevoegde subnationale overheden 
concentreren deze betalingen op 
achterstandsregio's of speciale rassen.

Or. en

Amendement 18
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nieuwe lidstaten stellen de regio’s 
vast op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria.

2. De nieuwe lidstaten stellen de regio’s 
vast op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria. De Commissie 
stelt een beroepsprocedure in voor 
betrokken partijen die de vaststelling van 
de regio's willen aanvechten. 

Or. en

Motivering

Moet ervoor zorgen dat zich op regionaal vlak geen nieuwe discriminatie voordoet.
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Amendement 19
Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in gebieden waar herstructurerings-
en/of ontwikkelingsprogramma's gaande 
zijn om te voorkomen dat het land wordt 
verlaten en/of om specifieke nadelen voor 
landbouwers in die gebieden aan te pakken,

c) in gebieden waar herstructurerings-
en/of ontwikkelingsprogramma's gaande 
zijn om te voorkomen dat het land wordt 
verlaten en/of om specifieke nadelen voor 
landbouwers in die gebieden aan te pakken 
en om het landbouwpotentieel in 
achterstandsregio's met ernstige en 
permanente structurele handicaps te 
verbeteren,

Or. en

Amendement 20
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ooienpremie en de geitenpremie 
worden verleend in de vorm van een 
jaarlijkse betaling per subsidiabel dier, per 
kalenderjaar en per landbouwer binnen de 
grenzen van individuele maxima. Het 
minimumaantal dieren per premieaanvraag 
wordt vastgesteld door de lidstaat. Dit 
minimum bedraagt niet minder dan 10 en 
niet meer dan 50.

3. De ooienpremie en de geitenpremie 
worden verleend in de vorm van een 
jaarlijkse betaling per subsidiabel dier, per 
kalenderjaar en per landbouwer binnen de 
grenzen van individuele maxima. Het 
minimumaantal dieren waarvoor een 
premieaanvraag wordt ingediend, wordt 
vastgesteld door de lidstaat of de daartoe 
bevoegde subnationale overheid. Dit 
minimum bedraagt niet minder dan 10 en 
niet meer dan 50.

Or. en
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Amendement 21
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een aanvullende premie betaald 
aan landbouwers in gebieden waar de 
productie van schapen- en geitenvlees een 
traditionele activiteit is of aanzienlijk 
bijdraagt aan de plattelandseconomie. De 
lidstaten stellen deze gebieden vast. In 
ieder geval wordt de aanvullende premie 
slechts verleend aan landbouwers met een 
bedrijf waarvan de oppervlakte 
cultuurgrond voor ten minste 50% ligt in 
probleemgebieden als bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 1257/1999.

1. Er wordt een aanvullende premie betaald 
aan landbouwers in gebieden waar de 
productie van schapen- en geitenvlees een 
traditionele activiteit is, aanzienlijk 
bijdraagt aan de plattelandseconomie of in 
een achterstandsregio plaatsvindt. De 
lidstaten of de daartoe bevoegde 
subnationale overheden stellen deze 
gebieden vast. In ieder geval wordt de 
aanvullende premie slechts verleend aan 
landbouwers met een bedrijf waarvan de 
oppervlakte cultuurgrond voor ten minste 
50% ligt in probleemgebieden als bedoeld 
in Verordening (EG) nr. 1257/1999.

Or. en

Amendement 22
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 95 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen de premierechten 
binnen de grenzen van hun nationale 
reserve toewijzen aan de landbouwers. Bij 
die toekenning geven zij voorrang aan met 
name nieuwkomers, jonge landbouwers of 
andere prioritaire landbouwers.

3. De lidstaten kunnen de premierechten 
binnen de grenzen van hun nationale 
reserve toewijzen aan de landbouwers. Bij 
die toekenning geven zij voorrang aan met 
name nieuwkomers, jonge landbouwers, 
landbouwers in achterstandsgebieden of 
andere prioritaire landbouwers.

Or. en
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Amendement 23
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kennen de premierechten 
binnen de grenzen van hun nationale 
reserve toe aan met name nieuwkomers, 
jonge landbouwers en andere prioritaire 
landbouwers.

3. De lidstaten kennen de premierechten 
binnen de grenzen van hun nationale 
reserve toe aan met name nieuwkomers, 
jonge landbouwers, landbouwers in 
achterstandsgebieden en andere prioritaire 
landbouwers.

Or. en

Amendement 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 4 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landbouwers die steun in het kader van de 
regeling inzake een enkele areaalbetaling 
ontvangen, moeten aan de in bijlage II 
bedoelde uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen voldoen overeenkomstig het 
volgende tijdschema:

Landbouwers die steun in het kader van de 
regeling inzake een enkele areaalbetaling 
ontvangen, moeten aan de in bijlage II 
bedoelde uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen voldoen overeenkomstig het 
volgende tijdschema:

a) de in bijlage II, punt A, bedoelde eisen 
zijn van toepassing met ingang van 1
januari 2009;

a) de in bijlage II, punt A, bedoelde eisen 
zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2009;

b) de in bijlage II, punten B en C, 
bedoelde eisen zijn van toepassing met 
ingang van 1 januari 2011.

b) de in bijlage II, punt B, bedoelde eisen
zijn van toepassing met ingang van 
1 januari 2011;

b bis) de in bijlage II, punt C, bedoelde 
eisen zijn van toepassing met ingang van 
1 januari 2013.

Voor Bulgarije en Roemenië is de 
toepassing van de artikelen 4, 5, 25, 26 en 
27 echter facultatief tot en met 31 
december 2011, voor zover deze 
bepalingen verband houden met de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen. 

Voor Bulgarije en Roemenië is de 
toepassing van de artikelen 4, 5, 25, 26 en 
27 echter facultatief tot en met 31 
december 2011, voor zover deze 
bepalingen verband houden met de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen. 
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Met ingang van 1 januari 2012 moet een 
landbouwer die in die lidstaten betalingen 
in het kader van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling ontvangt, aan de in 
bijlage II bedoelde uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen voldoen 
overeenkomstig het volgende tijdschema:

Met ingang van 1 januari 2012 moet een 
landbouwer die in die lidstaten betalingen 
in het kader van de regeling inzake een 
enkele areaalbetaling ontvangt, aan de in 
bijlage II bedoelde uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen voldoen 
overeenkomstig het volgende tijdschema:

a) de in bijlage II, punt A, bedoelde eisen 
zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2012;

a) de in bijlage II, punt A, bedoelde eisen 
zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2012;

b) de in bijlage II, punten B en C, 
bedoelde eisen zijn van toepassing met 
ingang van 1 januari 2014.

b) de in bijlage II, punt B, bedoelde eisen 
zijn van toepassing met ingang van 
1 januari 2014;

b bis) de in bijlage II, punt C, bedoelde 
eisen zijn van toepassing met ingang van 
1 januari 2016.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt een bepaling overgenomen uit de resolutie van het Parlement van 
11 december 2007, die met zeer grote meerderheid is aangenomen.
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