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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie wil met haar voorstel een duurzame en marktgerichte landbouwsector 
bevorderen, zonder dat zij een fundamentele hervorming doorvoert. 

De rapporteur juicht de ingeslagen weg van hervormingen toe en is van mening dat 
openstelling van de markt en vereenvoudiging van het GLB in 2013 het streven moet blijven. 
Wel moet ervoor worden gezorgd dat de hervormingen uit 2003 worden afgerond voordat er 
wordt begonnen aan een revolutionaire hervorming van het GLB.

Modulatie en degressiviteit: De rapporteur voor advies is van mening dat de Europese 
boeren behoefte hebben aan een betrouwbaar kader voor hun planning. Nu de prijzen voor 
veevoeder stijgen, is een bijkomende modulatie niet gerechtvaardigd. Daarom is de rapporteur 
voor advies het principieel oneens met verdere progressieve modulatie: het voorstel zorgt 
voor meer bureaucratische rompslomp en zou er slechts toe kunnen leiden dat grotere 
bedrijven worden opgesplitst en kleine boeren met extra lasten worden opgescheept.

Naleving van randvoorwaarden ("cross-compliance"): De rapporteur voor advies wijst een 
verdere uitbreiding van de randvoorwaarden van de hand. Hij is daarom van mening dat 
aanvullende criteria niet verplicht mogen worden gesteld, omdat zij niet bijdragen tot de 
nagestreefde terugdringing van bureaucratische rompslomp en onnodige lasten.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

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, tenzij dit onuitvoerbaar en 
onevenredig is.

Or. en
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Motivering

Het beginsel van procedurele vereenvoudiging door middel van "cross-compliance" staat 
haaks op deze bepaling, die voor onnodige lasten en bureaucratische rompslomp zorgt. De 
meeste criteria waaraan moet worden voldaan, staan al in bestaande EU-wetgeving.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde nationale autoriteit bezorgt 
de landbouwer de lijst van de in acht te 
nemen uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen en eisen inzake goede 
landbouw- en milieuconditie.

2. De bevoegde nationale autoriteit bezorgt 
de landbouwer de lijst van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
en eisen inzake goede landbouw- en 
milieuconditie.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

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

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

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

2. De in lid 1 vastgestelde 
verlagingspercentages worden verhoogd 
voor:
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(a) bedragen vanaf 100 000 euro tot en 
met 199 999 euro, met 3 procentpunten,
(b) bedragen vanaf 200.000 euro tot en 
met 299.999 euro, met 6 procentpunten,
(c) bedragen vanaf 300 000 euro, met 9 
procentpunten.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers in de Franse overzeese 
departementen, op de Azoren en Madeira, 
op de Canarische Eilanden en op de 
eilanden in de Egeïsche Zee.

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers 
in de Franse overzeese departementen, op 
de Azoren en Madeira, op de Canarische 
Eilanden en op de eilanden in de Egeïsche 
Zee.

Or. en

Motivering

Gezien de stijgende prijzen voor veevoeder is bijkomende modulatie niet gerechtvaardigd. De 
progressieve modulatie moet worden geschrapt, want daarmee worden grote, efficiënt 
werkende boeren die schaalvoordelen benutten en de plattelandsontwikkeling stimuleren, 
gediscrimineerd en bestraft. Tegelijkertijd mogen de kleine boeren niet met extra lasten 
worden opgescheept.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke betrokken lidstaat ontvangt evenwel
ten minste 80% van het totaal aan 
bedragen die in die lidstaat door modulatie 
worden gegenereerd.

Elke betrokken lidstaat ontvangt 100% van 
het totaal aan bedragen die in die lidstaat 
door modulatie worden gegenereerd.

Or. en

Motivering

Met het oog op de nieuwe uitdagingen moet worden gegarandeerd dat de bedragen die door 
de 5% modulatie binnenkomen, volledig in de betrokken lidstaat blijven voor de financiering 
van zowel het nieuwe beleid als de bestaande maatregelen in die lidstaat.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het resterende bedrag dat voortvloeit uit 
de toepassing van artikel 7, lid 1, en de 
bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van artikel 7, lid 2, worden
volgens de in artikel 128, lid 2, bedoelde 
procedure toegewezen aan de lidstaat waar 
de betrokken bedragen zijn gegenereerd. 
Dit bedrag wordt gebruikt overeenkomstig 
artikel 69, lid 5 bis, van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005.

4. Het resterende bedrag dat voortvloeit uit 
de toepassing van artikel 7, wordt volgens 
de in artikel 128, lid 2, bedoelde procedure 
volledig toegewezen aan de lidstaat waar 
de betrokken bedragen zijn gegenereerd. 
Dit bedrag wordt gebruikt overeenkomstig 
artikel 69, lid 5 bis, van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005.

Or. en

Motivering

Gezien de nieuwe uitdagingen in combinatie met de bestaande maatregelen en goedgekeurde 
acties moet het Europees Fonds voor plattelandsontwikkeling over voldoende middelen 
kunnen beschikken. Daarom moet het bedrag aan modulatiemaatregelen volledig in de 
betrokken lidstaat blijven.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waterbescherming en waterbeheer:
Bescherming van water tegen vervuiling 
en afspoeling, en beheer van het 
watergebruik
– Het aanleggen van bufferstroken langs 
waterlopen
– Naleving van vergunningsprocedures 
voor het gebruik van water voor 
bevloeiingsdoeleinden

Schrappen

Or. en
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Motivering

In de benadering moet vereenvoudiging van de criteria voor "cross-compliance" centraal 
staan. In dit voorstel wordt het toepassingsgebied juist uitgebreid. De meeste criteria 
waaraan moet worden voldaan, staan al in bestaande EU-wetgeving, bijvoorbeeld over 
gewasbescherming en bemesting.
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