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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese landbouw staat tegenover een aantal belangrijke uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering en waterschaarste, en dat zal zo blijven. Het is dan ook van groot belang om 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de uitdagingen af te stemmen. De Europese landbouw 
gebruikt nog altijd grote hoeveelheden water, verdelgingsmiddelen, meststoffen en energie, en 
zonder de nodige maatregelen komt daar geen verandering in. 

Het publiek heeft moeite om te begrijpen dat de Europese Unie grote intensieve 
landbouwbedrijven rechtstreeks subsidieert op grond van vroegere opbrengsten of 
landeigendom, zonder de boeren te vragen om hun uitstoot van broeikasgassen en gebruik van 
water, verdelgingsmiddelen, meststoffen en energie te verminderen.

Subsidie voor openbare dienstverlening

De Commissie heeft in november vorig jaar haar mededeling over de gezondheidstoestand van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid voorgelegd. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid zou 
volgens haar radicaal hervormd worden. Het was de bedoeling om krachtig te snoeien in de 
rechtstreekse subsidies en het rendement in termen van milieubescherming en werkgelegenheid 
uit te breiden. Spijtig genoeg bevatten haar wetgevende voorstellen van mei van dit jaar alleen 
maar onbeduidende besparingen op de rechtstreekse subsidies.

De boeren zouden niet gesubsidieerd moeten worden volgens vroegere opbrengsten of hun 
landeigendom maar voor de openbare diensten die ze verlenen, zoals uitbreiding van de 
biodiversiteit en waterbeheer, en voor hun werkzaamheden voor milieu, welzijn van dieren en 
voedselveiligheid, die de wettelijke verplichtingen overstijgen. Als rapporteur stel ik daarom 
voor om alle lopende rechtstreekse subsidiëring tegen 2020 af te bouwen. Het budgettair principe 
in het gemeenschappelijk landbouwbeleid zou moeten zijn dat overheidsgeld als vergoeding voor 
openbare dienstverlening gebruikt wordt.

Kruiselingse criteria

Elke vorm van overheidsubsidie voor de landbouw moet afhankelijk gemaakt worden van 
inachtneming van de wetgeving op milieubescherming, natuurbehoud en dierenwelzijn. Daar 
wordt voor gezorgd aan de hand van kruiselingse criteria ("cross compliance"). Als rapporteur 
stel ik voor om ze te versterken en met aanvullende voorwaarden voor het gebruik van water en 
de uitstoot van broeikasgassen uit te breiden. 

De ervaring leert dat er strenger toezicht en betekenisvoller straffen voor het niet in acht nemen 
van de kruiselingse criteria nodig zijn. Om zeker te zijn dat het toezicht strenger wordt, stel ik 
voor om een minimum aantal controles vast te leggen: de overheidsdiensten van de lidstaten 
zouden elk jaar minstens 5% van alle landbouwbedrijven moeten controleren.

Afschaffing van braaklegging

De Commissie stelt voor om verplichte braaklegging af te schaffen. Dat zal verder verlies aan 
biodiversiteit, vooral in de vogelstand, en verlies van andere belangrijke milieutechnische 
voordelen met zich meebrengen. De Europese Unie stelt zich tot doel om het verlies aan 
biodiversiteit tegen 2010 tot stilstand te brengen.

Zonder medewerking van de landbouw is dat een onhaalbare doelstelling.
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Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat braaklegging belangrijke voordelen voor het milieu 
oplevert, o.a. door habitats voor het wild te vormen en de aantasting van water en bodem in 
intensief bebouwde gebieden te verminderen - voordelen die bij afschaffing van braaklegging 
verloren gaan. Het verlies moet met gerichte maatregelen binnen de kruiselingse criteria en in de 
plattelandsontwikkeling gecompenseerd worden. 

Daarnaast moeten er langs de randen van de velden bufferstroken aangelegd worden, met 
natuurlijke vegetatie in bloei en extensief behandelde gewassen, waar geen verdelgingsmiddelen 
of meststoffen gebruikt worden. Dat is niet alleen een goede maatregel om de biodiversiteit uit te 
breiden, maar het zorgt ook voor een zuiverder bodem en vooral zuiverder grond- en 
oppervlaktewater.

Klimaatverandering

De landbouw is een grote producent van broeikasgassen. Er moet speciale steun voor 
maatregelen gegeven worden om het energieverbruik in de voedselketen te verminderen en 
landbouwafval te voorkomen en opnieuw te gebruiken.

Speciale aandacht verdient de intensieve veeteelt, die voor ongeveer 18% van de totale uitstoot 
aan CO2 verantwoordelijk is. De middelen voor het GLB zouden in geen geval gebruikt mogen 
worden om het vleesverbruik te bevorderen, hetgeen op dit ogenblik nog altijd gebeurt. Wat en 
hoeveel men verbruikt, is een individuele vrije keuze, maar er zou geen overheidsgeld gebruikt 
moeten worden om het verbruik van producten te bevorderen die de klimaatverandering, de 
watervoorziening en de honger in de wereld negatief beïnvloeden.

Om de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw in zijn geheel te verminderen, moet de 
Commissie in 2009 bindende wetgevende voorstellen indienen, die de uitstoot van 
broeikasgassen door de landbouw tegen 2020 met minstens 30% verminderen, en met minstens 
80% tegen 2050.

Dierenwelzijn

Het welzijn van dieren moet in de landbouw aanzienlijk verbeterd worden. De Commissie moet 
in 2009 bindende wetgevende voorstellen indienen om het welzijn van dieren in de Europese 
Unie te verbeteren. Eén van die maatregelen moet geleidelijke afbouw van geïndustrialiseerde 
veehouderij zijn.

Er is een meerderheid in het Parlement die in 2007 voor afschaffing van alle subsidies voor het 
fokken van vechtstieren gestemd heeft. De Commissie en de Raad hebben die duidelijke oproep 
van het Parlement spijtig genoeg naast zich neergelegd. Stierengevechten zijn een wrede sport 
die niet de steun van de Europese Unie verdient. Als rapporteur herhaal ik daarom de oproep van 
het Parlement en vraag om alle subsidiëring van het fokken van vechtstieren te beëindigen.

Exportsubsidies

Exportsubsidies vormen in de landbouw nog altijd een hinderpaal voor eerlijke handel. Ze zijn 
dikwijls schadelijk voor de plaatselijke markten in de ontwikkelingslanden. De Commissie moet 
dan ook tegen 2009 alle exportsubsidies afschaffen.
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AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid de volgende amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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 er 
veel meer vormen van rechtstreekse steun 
worden ontkoppeld, om volledige 
ontkoppeling te bereiken, 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

Motivering

Om de milieudoelstellingen te bereiken, ook de nieuwe uitdagingen, moet er een grote 
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hoeveelheid middelen van de eerste naar de tweede pijler verschoven worden.

Amendement 2

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 
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.

(2) Op grond van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 wordt een verlaging of 
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 
waterschaarste en de klimaatverandering 
nieuwe kruiselingse ("cross compliance") 
criteria. Daarom dient het 
toepassingsgebied van de randvoorwaarden 
te worden aangepast. De ervaring leert 
bovendien dat het toezicht uitgebreid en 
de straffen verzwaard moeten worden.

Or. en

Motivering

De kruiselingse criteria moeten met criteria voor watergebruik en klimaatbeïnvloeding 
uitgebreid worden. Om zeker te zijn dat ze vervuld worden, moeten het toezicht uitgebreid en de 
straffen zwaarder gemaakt worden.
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Amendement 3

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 
zal verder verlies aan biodiversiteit, vooral 
in de vogelstand, en verlies van andere 
belangrijke milieutechnische voordelen 
met zich meebrengen. Daarom moet er 
voor degelijke compensatie gezorgd 
worden om de biodiversiteit te beschermen 
en uit te breiden, en o.a. ook duidelijk 
omschreven landschapselementen te 
beschermen en te herstellen. Een en ander 
moet bereikt worden door de bestaande 
voorschriften van de Gemeenschap te 
verbeteren maar ook door nieuwe 
compenserende maatregelen in te voeren. 

Or. en

Motivering
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat braaklegging belangrijke voordelen voor het milieu 
oplever, o.a. door habitats voor het wild te vormen en de aantasting van water en bodem in 
intensief bebouwde gebieden te verminderen - voordelen die bij afschaffing van braaklegging 
verloren gaan. Het verlies moet met gerichte maatregelen binnen de kruiselingse criteria en in 
de plattelandsontwikkeling gecompenseerd worden.
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Amendement 4

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, en ook de grote 
hoeveelheid water te verminderen die elk 
jaar verspild wordt, dient er tevens te 
worden voorzien in versterking van het 
bestaande communautaire kader voor een 
goede landbouw- en milieuconditie.

Or. en

Motivering

Om waterschaarste te voorkomen en tegen te gaan moet de hoeveelheid water die elk jaar in de 
landbouw verspild wordt, verminderen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gezien het positieve affect van blijvend 
grasland op het milieu, is het dienstig 
maatregelen ter bevordering van de 
instandhouding van bestaand blijvend 
grasland vast te stellen om een massale 
omzetting in bouwland te voorkomen.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. en

Motivering

Niet alle permanent grasland wordt als weide gebruikt. Blijvende graslanden vertegenwoordigen 
belangrijke opslagplaatsen van koolstof en de belangrijkste leefomgevingen met grote 
biodiversiteit in Europa. Grasland dat gemaaid wordt, is in dat opzicht even belangrijk als 
weiden. 
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Amendement 6

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 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 5000 euro aan 
betalingen.

(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 
behouden, met inbegrip van de vrijstelling 
van modulatie voor de eerste 5000 euro aan 
betalingen, op voorwaarde dat er 
uitsluitend duurzame landbouwmethoden 
mee gesubsidieerd worden. De 
modulatiepercentages moeten sterk 
verhoogd worden om tegen 2020 alle 
bestaande rechtstreekse subsidies volledig 
af te bouwen.

Or. en

Motivering

De boeren moeten beloond worden voor de openbare diensten die ze verlenen, zoals uitbreiding 
van de biodiversiteit en opslag van water, en niet automatisch steun ontvangen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De bijzondere geografische ligging, het 
insulaire karakter, de geringe oppervlakte, 
het bergachtige reliëf en het klimaat leggen 
de landbouw in de ultraperifere gebieden 
extra lasten op. Om deze lasten en 
beperkingen te milderen, lijkt het dienstig 
om landbouwers in de ultraperifere 
gebieden vrij te stellen van de verplichte 
verlaging via de modulatie.

(9) De bijzondere geografische ligging, het 
insulaire karakter, de geringe oppervlakte, 
het bergachtige reliëf en het klimaat leggen 
de landbouw in de ultraperifere gebieden 
extra lasten op. Om deze lasten en 
beperkingen te milderen, lijkt het dienstig 
om landbouwers in de ultraperifere en 
achtergestelde gebieden vrij te stellen van 
de verplichte verlaging via modulatie, 



PE409.570v01-00 10/31 PA\733015NL.doc

NL

voorzover ze duurzame 
landbouwmethoden gebruiken. 

Or. en

Motivering

Landbouwmethoden die op termijn onhoudbaar zijn, mogen niet gesubsidieerd worden. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Alle bestaande rechtstreekse 
subsidies moeten tegen 2020 volledig 
afgebouwd zijn. De boeren moeten tegen 
die tijd alleen steun ontvangen voor de 
openbare diensten die ze verlenen, zoals 
uitbreiding van de biodiversiteit en 
waterbeheer, en voor hun werkzaamheden 
voor milieubescherming, welzijn van 
dieren en voedselveiligheid, die de 
wettelijke verplichtingen overstijgen. De 
steun, samen met eerlijke prijzen voor 
landbouwproducten, moet de boeren een 
redelijke levenstandaard bieden. 

Or. en

Motivering

Er mogen de boeren geen subsidies uitgekeerd worden die niet doelgericht zijn.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 is 
een bedrijfstoeslagregeling ingesteld 
waarin de verschillende bestaande 
steunmechanismen in één regeling voor 
ontkoppelde rechtstreekse betalingen zijn 
ondergebracht. Uit de ervaring met de 

(24) Bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 is 
een bedrijfstoeslagregeling ingesteld 
waarin de verschillende bestaande 
steunmechanismen in één regeling voor 
ontkoppelde rechtstreekse betalingen zijn 
ondergebracht. Uit de ervaring met de 
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toepassing van de bedrijfstoeslagregeling is 
gebleken dat een aantal elementen van 
deze regeling in het belang van de 
landbouwers en de beheersautoriteiten kan 
worden vereenvoudigd. Aangezien de 
bedrijfstoeslagregeling inmiddels ten 
uitvoer is gelegd door alle lidstaten die dat 
moesten doen, is een aantal bepalingen 
over de voorlopige toepassing van deze 
regeling bovendien achterhaald en aan 
aanpassing toe. In dit verband werd in een 
aantal gevallen een aanzienlijke 
onderbenutting van toeslagrechten 
geconstateerd. Aangezien dit probleem 
moet worden vermeden en in aanmerking 
moet worden genomen dat de landbouwers 
inmiddels voldoende vertrouwd zijn met de 
werking van de bedrijfstoeslagregeling, 
moet de oorspronkelijk vastgestelde 
periode voor het toevoegen van niet-
gebruikte toeslagrechten aan de nationale 
reserve, worden ingekort tot twee jaar.

toepassing van de bedrijfstoeslagregeling is 
gebleken dat een aantal elementen van 
deze regeling in het belang van de 
landbouwers en de beheersautoriteiten kan 
worden vereenvoudigd. Aangezien de 
bedrijfstoeslagregeling inmiddels ten 
uitvoer is gelegd door alle lidstaten die dat 
moesten doen, is een aantal bepalingen 
over de voorlopige toepassing van deze 
regeling bovendien achterhaald en aan 
aanpassing toe. In dit verband werd in een 
aantal gevallen een aanzienlijke 
onderbenutting van toeslagrechten 
geconstateerd. Aangezien dit probleem 
moet worden vermeden en in aanmerking 
moet worden genomen dat de landbouwers 
inmiddels voldoende vertrouwd zijn met de 
werking van de bedrijfstoeslagregeling, 
moet de oorspronkelijk vastgestelde 
periode voor het toevoegen van niet-
gebruikte toeslagrechten aan de nationale 
reserve, worden ingekort tot een jaar. De 
middelen moeten gebruikt worden om 
milieutechnisch gezonde 
landbouwmethoden te verbeteren.

Or. en

Motivering

Onuitgegeven middelen van de bedrijfstoeslagregeling moeten gebruikt worden om de landbouw 
milieuvriendelijker te maken. 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De verplichte braaklegging van 
bouwland had oorspronkelijk tot doel het 
aanbod te beheersen. Dit instrument is als 
gevolg van marktontwikkelingen in de 
sector akkerbouwgewassen en de invoering 
van ontkoppelde steun echter overbodig 
geworden en moet worden afgeschaft. De 
overeenkomstig artikel 53 en 63, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 
vastgestelde braakleggingstoeslagrechten 

(27) De verplichte braaklegging van 
bouwland had oorspronkelijk tot doel het 
aanbod te beheersen. Dit instrument is als 
gevolg van marktontwikkelingen in de 
sector akkerbouwgewassen en de invoering 
van ontkoppelde steun echter overbodig 
geworden en moet worden afgeschaft. De 
overeenkomstig artikel 53 en 63, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 
vastgestelde braakleggingstoeslagrechten 
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moeten daarom worden geactiveerd op 
hectaren die voldoen aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden die voor elk 
ander toeslagrecht gelden.

moeten daarom worden geactiveerd op 
hectaren die voldoen aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden die voor elk 
ander toeslagrecht gelden. Met uitkeringen 
uit de tweede pijler moeten de boeren 
gestimuleerd worden om aan de hand van 
duurzame landbouwmethoden actief de
biodiversiteit te verbeteren. De 
milieuschade als gevolg van de 
afschaffing van verplichte braaklegging 
van bouwland zou daarmee 
gecompenseerd moeten worden.  

Or. en

Motivering

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat afschaffing van de verplichte braaklegging bijzonder 
schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit heeft. Het is dan ook zeer belangrijk om die gevolgen 
tegen te gaan. 

Amendement 11

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Alle subsidiëring voor het 
fokken van vechtstieren moet stopgezet 
worden. 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. en

Motivering

We moeten geen steun verlenen voor stierengevechten. We moeten druk op de stierenfokkers 
uitoefenen dat ze geen stieren meer verkopen voor stierengevechten.

Amendement 12

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 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.

(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, 
voorzover er duurzame en diervriendelijke 
landbouwmethoden gebruikt worden. In 
dat geval moet, met name met het oog op 
een waterdichte traceerbaarheid van de 
dieren, worden bepaald dat de identificatie-
en registratievoorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 21/200414 van de 
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Raad in acht moeten worden genomen.

Or. en

Motivering

Landbouwmethoden die op termijn onhoudbaar zijn, mogen niet gesubsidieerd worden. 

Amendement 13

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 30% 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 duurzame en 
gezonde landbouwproducten te verbeteren, 
m.a.w. zonder het vleesverbruik te 
bevorderen. 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 de 
vergoeding van bepaalde economische 
verliezen ten gevolge van dier- of 
plantenziekten, voorzover de risico's niet 
door privé-verzekeringen gedekt kunnen 
worden, en alleen als alle geëigende 
maatregelen genomen zijn om ziekten te 
voorkomen. 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.
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Or. en

Motivering

Er moet geen overheidsgeld gebruikt worden om landbouwproducten te promoten die ongezond 
en/of niet duurzaam zijn. Als er privé-verzekeringen zijn die de schade door bepaalde planten- of 
dierenziekten vergoeden, of als een boer niet de nodige maatregelen genomen heeft om planten-
of dierenziekten te voorkomen, moet de overheid de schade niet betalen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om de sector energiegewassen bij zijn 
ontwikkeling te helpen, is bij Verordening 
(EG) nr. 1782/2003 specifieke steun voor 
deze gewassen vastgesteld. Vanwege de 
recente ontwikkelingen in de sector bio-
energie, en met name de sterke vraag 
naar dergelijke producten op de 
internationale markten en de invoering 
van bindende streefdoelen voor het 
aandeel bio-energie in de totale 
energiemix tegen 2020, zijn de 
voornaamste redenen voor het verlenen 
van specifieke steun voor 
energiegewassen weggevallen.

(38) Om de sector energiegewassen bij zijn 
ontwikkeling te helpen, is bij Verordening 
(EG) nr. 1782/2003 specifieke steun voor 
deze gewassen vastgesteld. Vanwege de 
sociale en milieuproblemen met de 
bestaande agrobrandstoffen moet er geen 
gerichte steun voor energiegewassen 
gegeven worden. Wel moet er speciale 
steun voor maatregelen gegeven worden 
om het energieverbruik in de voedselketen 
te verminderen en landbouwafval te 
voorkomen en opnieuw te gebruiken.

Or. en

Motivering

Er moet geen speciale steun voor energiegewassen gegeven worden.  Verder is het van belang 
om het energieverbruik in de voedselketen te verminderen en landbouwafval te voorkomen en 
opnieuw te gebruiken.  

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie legt in 2009 bindende 
wetgevende maatregelen voor om de 
uitstoot van broeikasgassen door de 
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landbouw tegen 2020 met minstens 30% 
te verminderen, en met minstens 80% 
tegen 2050. 

Or. en

Motivering

De landbouw moet een bijdrage tot de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de 
Europese Unie leveren. 

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie stelt in 2009 
bindende wetgevende maatregelen voor 
om het welzijn van dieren in de Europese 
Unie te verbeteren. Eén van die 
maatregelen is de geleidelijke afbouw van 
geïndustrialiseerde veehouderij.  

Or. en

Motivering

Het welzijn van dieren moet verbeterd worden.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De Commissie schaft tegen 2009 
alle exportsubsidies af.  

Or. en

Motivering

Exportsubsidies vormen in de landbouw nog altijd een hinderpaal voor eerlijke handel. Ze zijn 
dikwijls schadelijk voor de plaatselijke markten in de ontwikkelingslanden.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
landbouwgrond, in het bijzonder grond die 
niet langer wordt gebruikt voor 
productiedoeleinden, in goede landbouw-
en milieuconditie wordt gehouden. De 
lidstaten stellen op nationaal of op 
regionaal niveau minimumeisen inzake 
goede landbouw- en milieuconditie vast op 
basis van het in bijlage III vastgestelde 
kader, rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de betrokken gebieden, met 
inbegrip van de bodem- en de 
klimaatgesteldheid, de bestaande 
landbouwsystemen, het grondgebruik, de 
vruchtwisseling, de landbouwpraktijken en 
de structuur van de landbouwbedrijven.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
landbouwgrond, in het bijzonder grond die 
niet langer wordt gebruikt voor 
productiedoeleinden, in goede 
milieuconditie wordt gehouden. De 
lidstaten stellen op nationaal of op 
regionaal niveau, met inachtneming van 
de aanwijzingen van de Commissie,
minimumeisen inzake goede landbouw- en 
milieuconditie vast op basis van het in 
bijlage III vastgestelde kader, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
de betrokken gebieden, met inbegrip van 
de bodem- en de klimaatgesteldheid, de 
bestaande landbouwsystemen, het 
grondgebruik, de vruchtwisseling, de 
landbouwpraktijken en de structuur van de 
landbouwbedrijven.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De andere dan de nieuwe lidstaten zien 
erop toe dat grond die op de voor de 
aanvragen van oppervlaktesteun voor 2003 
vastgestelde datum blijvend grasland was, 
als blijvend grasland wordt gehandhaafd. 
De nieuwe lidstaten zien erop toe dat grond 
die op 1 mei 2004 blijvend grasland was, 
als blijvend grasland wordt gehandhaafd. 
Bulgarije en Roemenië zien er echter op 
toe dat grond die op 1 januari 2007 
blijvend grasland was, als blijvend 
grasland wordt gehandhaafd.

2. De andere dan de nieuwe lidstaten zien 
erop toe dat grond die op de voor de 
aanvragen van oppervlaktesteun voor 2003 
vastgestelde datum blijvend grasland was, 
als blijvend grasland wordt gehandhaafd. 
De nieuwe lidstaten zien erop toe dat de 
grond die op 1 mei 2004 blijvend grasland 
was, als blijvend grasland wordt 
gehandhaafd. Bulgarije en Roemenië zien 
er echter op toe dat grond die op 1 januari 
2007 blijvend grasland was, als blijvend 
grasland wordt gehandhaafd. 

In naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden kan een lidstaat evenwel 

In naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden kan een lidstaat evenwel 



PE409.570v01-00 18/31 PA\733015NL.doc

NL

afwijken van de eerste alinea, mits hij
maatregelen treft om te voorkomen dat de 
totale oppervlakte blijvend grasland
aanzienlijk afneemt.

afwijken van de eerste alinea, mits hij kan 
waarborgen dat de totale oppervlakte 
blijvend grasland niet vermindert.

De eerste alinea is niet van toepassing op 
permanent grasland dat zal worden bebost, 
indien die bebossing verenigbaar is met het 
milieu en met uitsluiting van de aanplant 
van kerstbomen en snelgroeiende soorten 
met korte omlooptijd.

De eerste alinea is niet van toepassing op 
permanent grasland dat zal worden bebost, 
indien die bebossing verenigbaar is met het 
milieu en met uitsluiting van de aanplant 
van kerstbomen en snelgroeiende soorten 
met korte omlooptijd. In geval van 
bebossing van permanent grasland neemt 
de lidstaat waar de bebossing plaatsvindt, 
de nodige maatregelen om te voorkomen 
dat de totale oppervlakte blijvend grasland 
aanzienlijk afneemt.  

Or. en

Motivering

Niet alle permanent grasland wordt als weide gebruikt. Permanent grasland vertegenwoordigt 
een zeer waardevol milieu en is ook belangrijk als opslagplaats voor koolstof. Grasland dat 
gemaaid wordt, is in dat opzicht even belangrijk als weiden. Permanent grasland verdient dus 
om beschermd te worden.  

Amendement 19

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: 15%
(b) 2010: 9%, (b) 2010: 22%
(c) 2011: 11%, (c) 2011: 29%
(d) 2012: 13%. (d) 2012: 36%

Or. en

Motivering

De modulatiepercentages moeten op volledige afbouw van rechtstreekse subsidies tegen 2020 
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gericht zijn, omdat rechtstreekse subsidies niet de verzekering geven dat de boeren prestaties 
van openbaar nut leveren. 

Amendement 20

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 6 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 11 procentpunten,

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

(c) bedragen vanaf 300 000 euro, met 16 
procentpunten.

Or. en

Motivering

De modulatiepercentages moeten op volledige afbouw van rechtstreekse subsidies tegen 2020 
gericht zijn, omdat rechtstreekse subsidies niet de verzekering geven dat de boeren prestaties 
van openbaar nut leveren. 

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – 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 uit de toepassing van de verlaging 
met 13 procentpunten voortvloeiende 
bedragen worden volgens de in artikel 128, 
lid 2, bedoelde procedure aan de betrokken 
lidstaten toegewezen op basis van de 
volgende criteria:

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de hogere modulatiepercentages van artikel 7
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem op voor 
de advisering van de landbouwers over 
grond- en bedrijfsbeheer (hierna het 
“bedrijfsadviseringssysteem” genoemd), 
dat wordt beheerd door één of meer 
aangewezen autoriteiten of door 
particuliere instanties.

1. De lidstaten zetten een systeem op voor 
de advisering van de landbouwers en 
biologen over grond- en bedrijfs-, natuur-
en landschapsbeheer (hierna het 
“bedrijfsadviseringssysteem” genoemd), 
dat wordt beheerd door één of meer 
aangewezen autoriteiten of door 
particuliere instanties.

Or. en

Motivering

Hogere productie mag niet het enig leidend beginsel zijn. Ook de milieutechnische waarde van 
grond moet in aanmerking genomen worden. 

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De adviseringsactiviteit heeft ten minste 
betrekking op de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie als bedoeld in 
hoofdstuk 1.

2. De adviseringsactiviteit heeft ten minste 
betrekking op de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
milieuconditie als bedoeld in hoofdstuk 1.

Or. en

Motivering

Er moet geen verplichting bestaan om grond in goede staat voor landbouw te houden, vooral als 
hij niet langer voor productiedoeleinden in gebruik is. Om de milieutechnische voordelen voor 
een gebied uit te breiden, is het dikwijls goed om de landbouwwaarde te verminderen. 
Subsidiariteit is belangrijk, maar het is ook belangrijk om samenhang in de toepassing van 
criteria te waarborgen.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verrichten controles ter 
plaatse om na te gaan of de landbouwer de 
in hoofdstuk 1 bedoelde verplichtingen 
nakomt.

1. De lidstaten verrichten controles ter 
plaatse bij minstens 5% van alle bedrijven 
die rechtstreekse subsidies ontvangen om 
na te gaan of de landbouwer de in 
hoofdstuk 1 bedoelde verplichtingen 
nakomt.

Or. en

Motivering

Er moet een minimum aan toezicht zijn zodat de boeren de noodzaak voelen om de kruiselingse 
criteria in acht te nemen. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 1 en 
overeenkomstig de voorwaarden zoals 
vastgesteld in de in artikel 26, lid 1, 
bedoelde uitvoeringsbepalingen, kunnen 
de lidstaten besluiten geen verlaging of 
uitsluiting toe te passen, indien die 
verlaging of uitsluiting ten hoogste 100 
euro per landbouwer en per kalenderjaar 
bedraagt en een krachtens artikel 51, lid 
1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 
toegepaste verlaging of uitsluiting van 
betalingen omvat.

Schrappen

Indien een lidstaat besluit gebruik te 
maken van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, neemt de bevoegde 
autoriteit het volgende jaar de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
landbouwer de niet-naleving corrigeert. 
De constatering van de niet-naleving en 
de te ondernemen corrigerende actie 
worden de landbouwer meegedeeld.
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Or. en

Motivering

Als de boeren de criteria niet in acht nemen, moet dat gevolgen hebben. Ze moeten gestimuleerd 
worden om de kruiselingse criteria in acht te nemen. 

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – alinea 1

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 20% en, bij herhaalde niet-naleving, 
niet meer dan 50%.

Or. en

Motivering

Het moet zeer onaantrekkelijk zijn om de kruiselingse criteria niet in acht te nemen. 

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In geval van opzettelijke niet-naleving 
mag het verlagingspercentage in principe 
niet lager zijn 20% en kan het tot de 
volledige uitsluiting van één of meer 
steunregelingen gaan en voor één of meer 
kalenderjaren gelden.

3. In geval van opzettelijke niet-naleving 
mag het verlagingspercentage in principe 
niet lager zijn 50% en kan het tot de 
volledige uitsluiting van één of meer 
steunregelingen gaan en voor één of meer 
kalenderjaren gelden.

Or. en

Motivering

Het moet zeer onaantrekkelijk zijn om de kruiselingse criteria niet in acht te nemen. 
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Amendement 28

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 een 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 worden gebruikt om 
milieutechnisch gezonde 
landbouwmethoden te verbeteren.

Or. en

Motivering

Onuitgegeven middelen van de bedrijfstoeslagregeling moeten gebruikt worden om de landbouw 
milieuvriendelijker te maken. 

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor op de voor de aanvragen van 
oppervlaktesteun voor 2008 vastgestelde 
datum als blijvend grasland gebruikte 
hectaren en voor andere subsidiabele 
hectaren.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. en

Motivering

Niet alle permanent grasland wordt als weide gebruikt. Blijvende graslanden vertegenwoordigen 
belangrijke opslagplaatsen van koolstof en de belangrijkste leefomgevingen met grote 
biodiversiteit in Europa. Grasland dat gemaaid wordt, is in dat opzicht even belangrijk als 
weiden. 
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De extra betaling wordt volgens de 
voorwaarden van titel IV, hoofdstuk 1, 
afdeling 7, van de onderhavige verordening 
en met inachtneming van het 
overeenkomstig artikel 53, lid 2, bepaalde 
maximum verleend aan landbouwers die 
schapen en geiten houden.

De extra betaling wordt volgens de 
voorwaarden van titel IV, hoofdstuk 1, 
afdeling 7, van de onderhavige verordening 
en met inachtneming van het 
overeenkomstig artikel 53, lid 2, bepaalde 
maximum verleend aan landbouwers die
schapen en geiten houden met duurzame 
en diervriendelijke methoden.

Or. en

Motivering

Er moeten geen subsidies aan boeren gegeven worden die veeteelt bedrijven met methoden die 
op termijn onhoudbaar zijn of zonder op het welzijn van de dieren te letten. 

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die overeenkomstig artikel 68, 
lid 2, onder a) i), van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 het aandeel van de in artikel 41 
van de onderhavige verordening bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 
in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 opgenomen zoogkoeienpremie, 
geheel of gedeeltelijk hebben behouden, 
verrichten jaarlijks een extra betaling aan 
landbouwers.

1. Lidstaten die overeenkomstig artikel 68, 
lid 2, onder a) i), van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 het aandeel van de in artikel 41 
van de onderhavige verordening bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 
in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 opgenomen zoogkoeienpremie, 
geheel of gedeeltelijk hebben behouden, 
verrichten jaarlijks een extra betaling aan 
landbouwers. Maar er worden geen 
subsidies voor het fokken van vechtstieren 
gegeven. 

Or. en

Motivering

We moeten geen steun verlenen voor stierengevechten. We moeten druk op de stierenfokkers 
uitoefenen dat ze geen stieren meer verkopen voor stierengevechten.
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In 2010 en 2011 mogen lidstaten die 
overeenkomstig artikel 68, lid 1, artikel 68, 
lid 2, onder a) ii), of artikel 68, lid 2, onder 
b), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 
het aandeel van de in artikel 41 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 
slachtpremie voor kalveren, de 
slachtpremie voor andere runderen dan 
kalveren of de speciale premie voor 
mannelijke runderen, geheel of gedeeltelijk 
hebben behouden, een extra betaling 
verrichten aan landbouwers. De extra 
betalingen worden overeenkomstig de 
voorwaarden van titel IV, hoofdstuk 1, 
afdeling 8, verleend bij het slachten van 
kalveren en van andere runderen dan 
kalveren en voor het houden van 
mannelijke runderen. De extra betaling 
bedraagt 50% van het op grond van artikel 
68 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 
toegepaste niveau, binnen de grenzen van 
het overeenkomstig artikel 53, lid 2, van de 
onderhavige verordening vastgestelde 
maximum.

2. In 2010 en 2011 mogen lidstaten die 
overeenkomstig artikel 68, lid 1, artikel 68, 
lid 2, onder a) ii), of artikel 68, lid 2, onder 
b), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 
het aandeel van de in artikel 41 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
nationale maxima dat overeenkomt met de 
slachtpremie voor kalveren, de 
slachtpremie voor andere runderen dan 
kalveren of de speciale premie voor 
mannelijke runderen, geheel of gedeeltelijk 
hebben behouden, een extra betaling 
verrichten aan landbouwers. De extra 
betalingen worden overeenkomstig de 
voorwaarden van titel IV, hoofdstuk 1, 
afdeling 8, verleend bij het slachten van 
kalveren en van andere runderen dan 
kalveren en voor het houden van 
mannelijke runderen. De extra betaling 
bedraagt 50% van het op grond van artikel 
68 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 
toegepaste niveau, binnen de grenzen van 
het overeenkomstig artikel 53, lid 2, van de 
onderhavige verordening vastgestelde 
maximum. Er worden echter geen 
subsidies voor het fokken van vechtstieren 
gegeven. 

Or. en

Motivering

We moeten geen steun verlenen voor stierengevechten. We moeten druk op de stierenfokkers 
uitoefenen dat ze geen stieren meer verkopen voor stierengevechten.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor hectaren blijvend grasland zoals Niet van toepassing op de Nederlandse 
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geïdentificeerd op 30 juni 2008 en voor 
andere subsidiabele hectaren.

tekst

Or. en

Motivering

Niet alle permanent grasland wordt als weide gebruikt. Blijvende graslanden vertegenwoordigen 
belangrijke opslagplaatsen van koolstof en de belangrijkste leefomgevingen met grote 
biodiversiteit in Europa. Grasland dat gemaaid wordt, is in dat opzicht even belangrijk als 
weiden. 

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1

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 30% van hun in artikel 41 
bedoelde nationaal maximum te gebruiken 
om aan landbouwers steun te verlenen:

(a) voor: (a) voor:
(i) specifieke soorten van landbouw die 
belangrijk zijn voor de bescherming of de 
verbetering van het milieu,

(i) specifieke soorten van landbouw die 
belangrijk zijn voor de bescherming of de 
verbetering van het milieu,

(ii) de verbetering van de kwaliteit van 
landbouwproducten, of

(ii) de verbetering van de milieutechnische 
en hygiënische kwaliteit van 
landbouwproducten, of

(iii) de verbetering van de afzet van 
landbouwproducten;

(iii) de verbetering van de afzet van 
duurzame en gezonde landbouwproducten, 
m.a.w. zonder het vleesverbruik te 
bevorderen ;

(b) om op te treden tegen specifieke 
nadelen waarmee landbouwers die in 
economisch of ecologisch kwetsbare 
gebieden actief zijn in de sectoren zuivel, 
rundvlees, schapenvlees, geitenvlees en 
rijst, worden geconfronteerd,

(b) om op te treden tegen specifieke 
nadelen waarmee landbouwers die in 
economisch of ecologisch kwetsbare 
gebieden actief zijn in de duurzame 
sectoren zuivel, rundvlees, schapenvlees, 
geitenvlees en rijst, worden 
geconfronteerd,

(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 milieutechnisch 
waardevol land wordt verlaten en/of om 
specifieke nadelen voor landbouwers op 
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milieutechnisch waardevol land in die 
gebieden aan te pakken,

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Landbouwmethoden die op termijn onhoudbaar zijn, mogen niet gesubsidieerd worden. Grond 
die in milieutechnisch opzicht waardevol is, verdient om beschermd te worden. 

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 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 oogst te verzekeren tegen 
door ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen, voorzover de 
risico's niet door privé-verzekeringen 
gedekt kunnen worden.

Or. en

Motivering

Als schade als gevolg van ongunstige weersomstandigheden door privé-verzekeringen gedekt 
kan worden, moet de overheid er niet voor betalen.

Amendement 36

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 

1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen de landbouwers vergoeden voor 
economische verliezen als gevolg van de 
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uitbraak van een dier- of een plantenziekte. uitbraak van een dier- of een plantenziekte, 
voorzover de risico's niet door privé-
verzekeringen gedekt kunnen worden, en 
alleen als alle geëigende maatregelen 
genomen zijn om ziekten te voorkomen.

Or. en

Motivering

Als er privé verzekeringen zijn die de schade door bepaalde planten- of dierenziekten vergoeden, 
of als een boer niet de nodige maatregelen genomen heeft om planten- of dierenziekten te 
voorkomen, moet de overheid de schade niet betalen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, onder b), 
artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 2, artikel 4, lid 
4, artikel 5, onder a), b) en d)

Artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, onder b) en 
d), artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 2, artikel 4, 
lid 4 en artikel 5

Or. en

Motivering

Om de natuur, en meer in het bijzonder de biodiversiteit te beschermen, moeten alle 
toepasselijke bepalingen van de Richtlijnen 79/409/EEG (vogels in het wild) en 92/43/EEG van 
de Raad (fauna en flora) in de reglementaire beheersvoorwaarden overgenomen worden, zoals 
al het geval is in de lopende wetgeving op het GLB. Alle bepalingen die in de reglementaire 
beheersvoorwaarden opgenomen worden als dit amendement aangenomen wordt, staan al in de 
lopende wetgeving op het GLB. 

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 en artikel 13, lid 1, onder a) De artikelen 6, 13 en 15

Or. en

Motivering

Om de natuur, en meer in het bijzonder de biodiversiteit te beschermen, moeten alle 
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toepasselijke bepalingen van de Richtlijnen 79/409/EEG (vogels in het wild) en 92/43/EEG van 
de Raad (fauna en flora) in de reglementaire beheersvoorwaarden overgenomen worden, zoals 
al het geval is in de lopende wetgeving op het GLB. Alle bepalingen die in de reglementaire 
beheersvoorwaarden opgenomen worden als dit amendement aangenomen wordt, staan al in de 
lopende wetgeving op het GLB. 

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst

Goede landbouw- en milieuconditie als bedoeld in artikel 6

Onderwerp Normen

– Minimale bodembedekking

– Minimaal bodembeheer op basis van de 
specifieke omstandigheden ter plaatse

Bodemerosie:

De bodem beschermen door middel van 
passende maatregelen

– Instandhouding van terrassen
– Normen voor vruchtwisseling in voorkomend 
geval

Organische stof in de bodem:

Het gehalte organische stof in de bodem 
handhaven door passende praktijken – Stoppelbeheer op bouwland

Bodemstructuur:
De bodemstructuur in stand houden door 
passende maatregelen

– Passend machinegebruik

– Een minimale veebezetting en/of een passend 
regime

- Bescherming van blijvend grasland

– Instandhouding van landschapselementen, 
inclusief, in voorkomend geval, heggen, 
vijvers, greppels, bomenrijen, bomengroepen 
of geïsoleerde bomen, en akkerranden
– In voorkomend geval, instelling van een 
rooiverbod voor olijfbomen

– Het voorkomen van verstruiking van de 
landbouwgrond door ongewenste vegetatie

Minimaal onderhoud:

Zorgen voor een minimaal onderhoud en 
achteruitgang van habitats voorkomen

– Het in een goede groeitoestand houden van 
olijfgaarden en wijngaarden
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Onderwerp Normen

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

Amendement

Goede milieuconditie als bedoeld in artikel 6

Onderwerp Normen

Ruimere biodiversiteit - Bufferstroken met natuurlijke vegetatie in 
bloei (minimum 2 meter) of extensief 
behandelde gewassen (zonder 
verdelgingsmiddelen of meststoffen -
minimum 5 meter) langs de randen van de 
velden

– Minimale bodembedekking

– Minimaal bodembeheer op basis van de 
specifieke omstandigheden ter plaatse

Bodemerosie:

De bodem beschermen door middel van 
passende maatregelen

– Instandhouding van terrassen
– Normen voor vruchtwisseling in voorkomend 
geval

Organische stof in de bodem:

Het gehalte organische stof in de bodem 
handhaven door passende praktijken – Stoppelbeheer op bouwland

Bodemstructuur:
De bodemstructuur in stand houden door 
passende maatregelen

– Passend machinegebruik

– Een minimale veebezetting en/of een passend 
regime

- Bescherming van blijvend grasland

– Instandhouding van landschapselementen, 
inclusief, in voorkomend geval, heggen, 
vijvers, greppels, bomenrijen, bomengroepen 
of geïsoleerde bomen, en akkerranden
– In voorkomend geval, instelling van een 
rooiverbod voor olijfbomen
– Het voorkomen van verstruiking van de 
landbouwgrond door ongewenste vegetatie

Minimaal onderhoud:

Zorgen voor een minimaal onderhoud en 
achteruitgang van habitats voorkomen

– Het in een goede groeitoestand houden van 
olijfgaarden en wijngaarden



PA\733015NL.doc 31/31 PE409.570v01-00

NL

Onderwerp Normen

Ruimere biodiversiteit - Bufferstroken met natuurlijke vegetatie in 
bloei (minimum 2 meter) of extensief 
behandelde gewassen (zonder 
verdelgingsmiddelen of meststoffen -
minimum 5 meter) langs de randen van de 
velden

- zo nodig verbod op het rooien van oude 
olijfgaarden die een grote rijkdom aan 
soorten herbergen

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

Bescherming van water tegen vervuiling 
en afspoeling, en beheer van het 
watergebruik

- maximum grenzen voor de aanwezigheid 
van verdelgingsmiddelen, zware metalen en 
meststoffen in bodem en grondwater

Or. en

Motivering

Er moet geen verplichting bestaan om grond in goede staat voor landbouw te houden, vooral als 
hij niet langer voor productiedoeleinden in gebruik is. Om de milieutechnische voordelen voor 
een gebied uit te breiden, is het dikwijls goed om de landbouwwaarde te verminderen. Om de 
milieutechnische nadelen van de afschaffing van braaklegging tegen te gaan, moeten er andere 
maatregelen genomen worden om voor bescherming van de biodiversiteit te zorgen.
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