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Bericht van de Commissie tot wijziging van de richtsnoeren van de Europese Unie voor
staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020
(2015/C 390/05)
De richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden
2014-2020 (1) worden als volgt gewijzigd:
1) In punt 6 wordt punt a) vervangen door:
„a) Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 inzake voorlich
tings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde
landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad (*);
(*) PB L 317 van 4.11.2014, blz. 56.”.
2) In punt 7 wordt de eerste zin vervangen door:
„Het GLB steunt op twee pijlers: de eerste pijler bestaat uit instrumenten die verband houden met de werking van
de landbouwmarkten en de voedselvoorzieningsketen (Verordening (EU) nr. 228/2013, Verordening (EU)
nr. 229/2013, Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Verordening (EU) nr. 1144/2014) en met de rechtstreekse beta
lingen (Verordening (EU) nr. 1307/2013), waarvoor moet worden voldaan aan uit de regelgeving voortvloeiende
beheerseisen en aan eisen inzake een goede landbouw- en milieuconditie.”.
3) In punt 14 wordt de laatste zin vervangen door:
„Er zijn evenwel tal van afwijkingen van dat algemene beginsel, die onder meer zijn vastgesteld in artikel 23 van
Verordening (EU) nr. 228/2013, artikel 17 van Verordening (EU) nr. 229/2013, artikel 13 van Verordening (EU)
nr. 1307/2013, artikel 211, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 27 van Verordening (EU)
nr. 1144/2014.”.
4) In punt 26 worden de vijfde en de zesde zin vervangen door:
„Als de financiële moeilijkheden van een onderneming die in de landbouw- of de bosbouwsector actief is, zijn ver
oorzaakt door een risicogebeurtenis als bedoeld in de afdelingen 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 of 2.8.5 van
deel II van deze richtsnoeren, is het nog steeds mogelijk steun voor de vergoeding of het herstel van verliezen of
schade als gevolg van dergelijke risicogebeurtenissen of steun voor de kosten van de uitroeiing van plantenplagen te
verlenen overeenkomstig deze richtsnoeren en aan te merken als verenigbaar met de interne markt krachtens
artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag. Voorts mag, met het oog op de bescherming van de volksgezondheid
en gezien de noodsituatie, onder bepaalde voorwaarden geen onderscheid worden gemaakt naargelang van de eco
nomische situatie van een onderneming voor wat betreft de in afdeling 1.2.1.4 bedoelde steun voor het afvoeren en
vernietigen van gestorven dieren en voor de in punt 375 van afdeling 1.2.1.3 van deel II van deze richtsnoeren
bedoelde steun voor bestrijdings- en uitroeiingsmaatregelen in het geval van dierziekten.”.
5) In punt 27 wordt de laatste zin vervangen door:
„Dit geldt krachtens artikel 107, lid 2, onder b), van het Verdrag niet voor steun voor het herstel van schade als
gevolg van natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen.”.
6) Punt 48 wordt vervangen door:
„(48) De Commissie is van mening dat aan het beginsel van de bijdrage aan de doelstellingen inzake plattelandsont
wikkeling wordt voldaan voor de steunmaatregelen van de afdelingen 1.1.10.3, 1.2, 1.3, 2.8 en 2.9 van deel II
van deze richtsnoeren, die buiten de werkingssfeer van de plattelandsontwikkeling vallen; de Commissie heeft
immers voldoende ervaring opgedaan wat de bijdrage van deze maatregelen tot de plattelandsontwikkelings
doelstellingen betreft.”.
(1) PB C 204 van 1.7.2014, blz. 1.
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7) In punt 52 wordt de achtste zin vervangen door:
„Zo moet bij steunregelingen voor investeringen die bedoeld zijn om de productie op te voeren en die het gebruik
van schaarse hulpbronnen of de vervuiling doen toenemen, worden aangetoond dat deze regelingen niet leiden tot
een inbreuk op de toepasselijke Uniewetgeving, waaronder de milieubeschermingswetgeving (*) en de goede
landbouw- en milieuconditie (GLMC) in het kader van de randvoorwaardenregeling van Verordening (EU)
nr. 1306/2013.
(*) Op het vlak van de milieuwetgeving van de Unie: Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7) („de vogelrichtlijn”);
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7) („de habitatrichtlijn”); Richtlijn 91/676/EEG van de Raad
van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bron
nen (PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1) („de nitraatrichtlijn”); Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1) („de kaderrichtlijn water”); Richtlijn 2006/118/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreini
ging en achteruitgang van de toestand (PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19) („de grondwaterrichtlijn”);
Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een
kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PB L 309
van 24.11.2009, blz. 71) („de richtlijn inzake duurzaam gebruik van pesticiden”); Verordening (EG)
nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen
van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad
(PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1); Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van
13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
(PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1) („de milieueffectbeoordelingsrichtlijn”); en, indien van toepassing, Richtlĳn
2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevol
gen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30) („de richtlijn strate
gische milieueffectbeoordeling”).”.
8) In punt 75 wordt
a) punt f) vervangen door:
„f) steun voor de kosten van preventie, bestrijding en uitroeiing van dierziekten en plantenplagen en voor verlie
zen als gevolg van die dierziekten of plantenplagen overeenkomstig afdeling 1.2.1.3 van deel II;”;
b) punt m) vervangen door:
„m) steun voor afzetbevorderingsmaatregelen overeenkomstig punt 464, onder b), c) en d);”;
c) het volgende punt r) toegevoegd:
„r) steun voor de kosten van de behandeling en de preventie van de verspreiding van plagen en boomziekten en
steun voor het herstel van schade als gevolg van plagen en boomziekten overeenkomstig afdeling 2.8.1 van
deel II.”.
9) In punt 93 wordt de eerste zin vervangen door:
„De lidstaten kunnen het steunbedrag voor de maatregelen of soorten concrete acties als bedoeld in de afdelingen
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 en 3.5 van deel II van deze richtsnoeren vaststellen op basis van de stan
daardveronderstellingen betreffende de extra kosten en de gederfde inkomsten.”.
10) Punt 138 wordt vervangen door:
„(138) Als meer dan één landbouwbedrijf de investering met het oog op de productie, op het landbouwbedrijf, van
energie uit hernieuwbare bronnen om in de eigen energiebehoeften te voorzien, of met het oog op de pro
ductie van biobrandstoffen uitvoert, is het gemiddelde jaarlijkse verbruik gelijk aan de som van het gemid
delde jaarlijkse verbruik van alle begunstigden.”.
11) Punt 140 wordt vervangen door:
„(140) Investeringen in installaties die vooral tot doel hebben elektriciteit op te wekken uit biomassa, komen niet
voor steun in aanmerking tenzij een door de lidstaten te bepalen minimumpercentage van de opgewekte
warmte-energie wordt gebruikt.”.
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12) Punt 177 wordt vervangen door:
„(177) De lidstaten moeten voor de toegang tot aanloopsteun voor jonge landbouwers of tot aanloopsteun voor de
ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven boven- en onderdrempels vaststellen ten aanzien van het pro
ductiepotentieel van het landbouwbedrijf, gemeten in standaardopbrengst als gedefinieerd in artikel 5 ter van
Verordening (EG) nr. 1217/2009 (*) van de Raad en artikel 6 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 (**)
van de Commissie, of een equivalent. De onderdrempel om toegang te krijgen tot aanloopsteun voor jonge
landbouwers moet hoger zijn dan de bovendrempel voor toegang tot steun voor de ontwikkeling van kleine
landbouwbedrijven.
(*) Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot oprichting van een boekhoudkundig
informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Euro
pese Unie (PB L 328 van 15.12.2009, blz. 27).
(**) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 van de Commissie van 3 februari 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbe
palingen voor Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informa
tienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Unie
(PB L 46 van 19.2.2015, blz. 1).”.
13) Punt 230 wordt vervangen door:
„(230) Voor de instandhouding van genetische hulpbronnen in de landbouw moet de steun beperkt blijven tot
100 % van de in aanmerking komende kosten.”.
14) Punt 255 wordt vervangen door:
„(255) Voor de berekening van de extra kosten en de gederfde inkomsten moet een vergelijking worden gemaakt
met gebieden die niet met natuurlijke of andere specifieke beperkingen worden geconfronteerd, rekening
houdende met de betalingen op grond van titel III, hoofdstuk 4, van Verordening (EU) nr. 1307/2013.”.
15) In punt 282, onder b), wordt punt iv) vervangen door:
„iv) de kwaliteitsregeling moet transparant zijn en de volledige traceerbaarheid van de landbouwproducten
garanderen;”.
16) Punt 296 wordt vervangen door:
„(296) De in punt 293, onder a), onder c) en onder d), i) tot en met iv), bedoelde steun mag niet worden verleend
in de vorm van rechtstreekse betalingen aan de begunstigden en moet worden betaald aan de aanbieder van
de actie inzake kennisoverdracht en voorlichting. Steun voor de kosten van vervangende diensten als bedoeld
in punt 293, onder c), mag, bij wijze van alternatief, rechtstreeks worden betaald aan de aanbieder van de
vervangende diensten. Steun als bedoeld in punt (293), onder d, v), moet rechtstreeks aan de begunstigden
worden betaald. Steun voor kleinschalige demonstratieprojecten als bedoeld in punt (293), onder d), i) tot en
met iv), mag rechtstreeks aan de begunstigden worden betaald.”.
17) Punt 302 wordt vervangen door:
„(302) Het advies mag ook betrekking hebben op andere thema’s, met name op informatie betreffende mitigatie
van en adaptatie aan de klimaatverandering, biodiversiteit en de waterbescherming als bedoeld in bijlage I bij
Verordening (EU) nr. 1306/2013, of thema’s die verband houden met de economische en ecologische presta
tie van het landbouwbedrijf, met inbegrip van de mededingingsaspecten. Hiertoe behoort onder meer advies
voor de ontwikkeling van korte voorzieningsketens, de biologische landbouw en de gezondheidsaspecten
van de veehouderij.”.
18) Punt 310 wordt vervangen door:
„(310) De steun moet dienen voor de financiering van de werkelijke kosten van de vervanging van een landbouwer,
een natuurlijke persoon die lid van het landbouwhuishouden is, of een werknemer in de landbouw, tijdens
hun afwezigheid van het werk als gevolg van ziekte, waaronder ziekte van hun kind, vakantie, moederschapen ouderschapsverlof, verplichte militaire dienst of bij overlijden.”.
19) Punt 311 wordt vervangen door:
„(311) De totale duur van de vervanging moet beperkt blijven tot drie maanden per jaar per begunstigde, met uit
zondering van de vervanging voor moederschaps- en ouderschapsverlof en van de vervanging tijdens de
verplichte militaire dienst. Voor moederschaps- en ouderschapsverlof moet de duur van de vervanging in elk
geval beperkt blijven tot zes maanden. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie evenwel
een langere periode toestaan. Voor de verplichte militaire dienst moet de duur van de vervanging beperkt
blijven tot de duur van de dienst.”.
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20) Punt 334 wordt vervangen door:
„(334) De steunregeling moet binnen drie jaar na de datum van de gebeurtenis worden ingesteld en de steun moet
binnen vier jaar na die datum worden betaald. Voor specifieke natuurrampen of buitengewone gebeurtenis
sen zal de Commissie haar toestemming geven voor afzonderlijk aangemelde steun die in naar behoren
gerechtvaardigde gevallen van deze regel afwijkt, bijvoorbeeld wegens de aard en/of omvang van de gebeur
tenis of omdat de schade pas later is opgetreden of nog steeds aanhoudt.”.
21) In punt 347 wordt de verwijzing naar „punt (35)31” vervangen door een verwijzing naar „punt (35)34”.
22) In punt 374 wordt de eerste zin vervangen door:
„Bij preventiemaatregelen (d.w.z. maatregelen betreffende een dierziekte of plantenplaag die zich nog niet heeft
voorgedaan), kan de steun dienen voor de financiering van de in aanmerking komende kosten van:”.
23) In punt 375 wordt de eerste zin vervangen door:
„Bij bestrijdings- en uitroeiingsmaatregelen (d.w.z. maatregelen betreffende dierziekten waarvoor een bevoegde
instantie formeel heeft erkend dat zich een uitbraak heeft voorgedaan, of plantenplagen waarvoor een bevoegde
instantie formeel de aanwezigheid ervan heeft bevestigd) kan de steun dienen voor de financiering van de in aan
merking komende kosten van:”.
24) Aan punt 454 wordt de volgende zin toegevoegd:
„De afzetbevorderingsactiviteit mag zowel op de interne markt als in derde landen worden uitgevoerd.”.
25) Punt 456 wordt vervangen door:
„(456) De afzetbevorderingscampagne moet voldoen aan Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parle
ment en de Raad (*) en, in voorkomend geval, aan specifieke etiketteringsvoorschriften.
(*) Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de ver
strekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG)
nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Com
missie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het
Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG)
nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18).”.
26) Punt 465 wordt vervangen door:
„(465) In het kader van de in punt (464), onder c), bedoelde afzetbevorderingsactiviteiten en de in punt (464),
onder d), bedoelde afzetbevorderingscampagnes, en met name de afzetbevorderingsactiviteiten die algemeen
van aard zijn en alle producenten van het betrokken soort product ten goede komen, mag niet worden
verwezen naar een specifieke onderneming, een handelsmerk of een oorsprong. De in punt (464), onder d),
bedoelde afzetbevorderingscampagnes mogen niet uitsluitend gericht zijn op producten van één of meer
specifieke bedrijven. De Commissie zal staatssteun voor afzetbevordering die de verkoop van producten uit
andere lidstaten in gevaar dreigt te brengen of deze producten in een ongunstig daglicht stelt, als niet vere
nigbaar aanmerken.”.
27) Aan punt 466, onder b), wordt de volgende zin toegevoegd:
„De verwijzing naar de oorsprong mag niet discriminerend zijn, niet gericht zijn op het bevorderen van de con
sumptie van het landbouwproduct uitsluitend wegens de oorsprong ervan, moet in overeenstemming zijn met de
algemene beginselen van het Unierecht en mag niet leiden tot beperkingen van het vrije verkeer van landbouwpro
ducten, wat in strijd zou zijn met artikel 34 van het Verdrag.”.
28) Punt 468 wordt vervangen door:
„(468) De steunintensiteit voor de in punt (464), onder d), in samenhang met punt (455) bedoelde afzetbevorde
ringscampagnes die gericht zijn op onder een kwaliteitsregeling vallende producten, mag niet hoger zijn dan
50 % van de in aanmerking komende kosten van de campagne of 80 % als het gaat om afzetbevordering in
derde landen. Als de sector ten minste 50 % van de kosten bijdraagt, ongeacht de vorm van de bijdrage,
zoals bijzondere heffingen, mag de steunintensiteit oplopen tot 100 % (*).
(*) Zaak T-139/09, Frankrijk/Commissie, ECLI:EU:T:2012:496.”.
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29) De titel na punt 469 wordt vervangen door:
„Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen als bedoeld in artikel 45 van Verordening (EU) nr. 1308/2013”.
30) Punt 470 wordt vervangen door:
„(470) De Commissie zal nationale betalingen van de lidstaten voor de in artikel 45 van Verordening (EU)
nr. 1308/2013 bedoelde afzetbevorderingsmaatregelen aanmerken als verenigbaar met de interne markt
krachtens artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag als die betalingen voldoen aan de gemeenschappelijke
beoordelingsbeginselen van deze richtsnoeren en aan de regels inzake steun voor afzetbevorderingsmaatrege
len die zijn vastgesteld in deze afdeling, met name in punt 453, tweede zin, tot en met punt 469.”.
31) Punt 482 wordt vervangen door:
„(482) Steun voor de redding en herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden in de landbouwsector zal
worden getoetst aan de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële onderne
mingen in moeilijkheden (*).
(*) PB C 249 van 31.7.2014, blz. 1.”.
32) Punt 483 wordt vervangen door:
„(483) Voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen die actief zijn in de primaire landbouwproduc
tie, geldt evenwel in plaats van de periode van tien jaar die in afdeling 3.6.1, punt 71, van de richtsnoeren
voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden is vastgesteld,
een periode van vijf jaar.”.
33) Punt 535 wordt vervangen door:
„(535) Investeringen in installaties die vooral tot doel hebben elektriciteit op te wekken uit biomassa, komen niet
voor steun in aanmerking tenzij een door de lidstaten te bepalen minimumpercentage van de opgewekte
warmte-energie wordt gebruikt.”.
34) Punt 537 wordt vervangen door:
„(537) De steun mag worden verleend aan particuliere bosbezitters en gemeenten en aan de organisaties waarin zij
zijn verenigd, alsmede aan kmo’s. Wat de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden, de kleinere eilanden in
de Egeïsche Zee in de zin van Verordening (EU) nr. 229/2013 en de Franse overzeese departementen betreft,
mag ook steun worden verleend aan andere ondernemingen dan kmo’s.”.
35) Punt 584 wordt vervangen door:
„(584) Wanneer de steun uitsluitend uit nationale middelen wordt gefinancierd, kunnen de volgende kosten in aan
merking worden genomen: de kosten van de huur van geschikte panden en van de aanschaf van kantooruit
rusting, waaronder computerapparatuur en -programmatuur, de kosten van administratief personeel, over
headkosten en vergoedingen voor juridische en ambtelijke handelingen. Als de betrokken panden worden
aangekocht, moeten de in aanmerking komende kosten van die panden beperkt blijven tot de huurkosten
tegen markttarieven. Er mag geen steun worden betaald voor kosten die worden gemaakt na het vijfde jaar
na de datum waarop de bevoegde autoriteit de producentengroepering of -organisatie op basis van haar
bedrijfsplan heeft erkend.”.
36) Punt 585 wordt vervangen door:
„(585) De steun die als onderdeel van een plattelandsontwikkelingsprogramma of als aanvullende nationale finan
ciering bij een maatregel voor plattelandsontwikkeling wordt verleend, wordt berekend op basis van de
gemiddelde productie die de groepering of organisatie heeft afgezet. Als er geen gegevens over de door de
groepering of organisatie afgezette productie voorhanden zijn, wordt de steun in het eerste jaar berekend op
basis van de gemiddelde productie die de leden van de groepering of organisatie gedurende de laatste vijf
jaar vóór de erkenning hebben afgezet, de hoogste en de laagste waarde niet meegerekend. De steun moet
op forfaitaire basis in jaarlijkse tranches worden verleend gedurende ten hoogste vijf jaar na de datum
waarop de bevoegde autoriteit de producentengroepering of -organisatie op basis van haar bedrijfsplan heeft
erkend, en moet degressief zijn.”.
37) Punt 586 wordt vervangen door:
„(586) Als de steun in jaarlijkse tranches wordt betaald, mogen de lidstaten de laatste tranche pas betalen nadat zij
hebben geverifieerd dat het bedrijfsplan correct is uitgevoerd.”.
38) Punt 587 wordt vervangen door:
„(587) De steunintensiteit mag tot 100 % bedragen van de in punt 584 omschreven in aanmerking komende
kosten.”.
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39) Punt 588 wordt vervangen door:
„(588) De totale steun mag ten hoogste 500 000 EUR bedragen.”.
40) Punt 594 wordt vervangen door:
„(594) De Commissie zal steun voor het planten, snoeien, uitdunnen en kappen van bomen en andere vegetatie in
bestaande bossen, het verwijderen van omgevallen bomen en de kosten van de planning van dergelijke maat
regelen, alsmede steun voor de kosten van de behandeling en de preventie van de verspreiding van plagen en
boomziekten en voor het herstel van schade als gevolg van plagen en boomziekten aanmerken als verenig
baar met de interne markt krachtens artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag als de steun voldoet aan de
gemeenschappelijke beoordelingsbeginselen en de gemeenschappelijke bepalingen voor afdeling 2.8 van
deel II van deze richtsnoeren, en als het voornaamste doel van die maatregelen is om bij te dragen tot het
behoud of het herstel van het bosecosysteem en de biodiversiteit of het traditionele landschap.”.
41) Het volgende punt 594 bis wordt ingevoegd:
„(594 bis) De steun voor de kosten van de behandeling en de preventie van de verspreiding van plagen en boom
ziekten en de steun voor het herstel van schade als gevolg van plagen en boomziekten mogen worden
toegekend voor de volgende in aanmerking komende kosten:
a) preventie- en behandelingsmaatregelen, inclusief het voor herbeplanting gereedmaken van de bodem
en de voor die maatregelen benodigde producten, werktuigen en materialen. Biologische, fysische en
andere niet-chemische, mechanische preventie- en behandelingsmethoden, moeten de voorkeur krijgen
boven chemische methoden, tenzij kan worden aangetoond dat dergelijke methoden niet volstaan om
de betrokken ziekte of plaag voldoende onder controle te krijgen (*);
b) het verlies van opstanden en herbebossingskosten tot de marktwaarde van de opstanden die op bevel
van de autoriteiten zijn vernietigd om de betrokken ziekte of plaag te bestrijden. Bij de berekening
van de aanwasverliezen mag de potentiële aanwas van de vernietigde opstanden tot de normale kap
leeftijd in aanmerking worden genomen.
(*) Deze benadering is verplicht op grond van de beginselen van geïntegreerde gewasbescherming die zijn vastgesteld
in Richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een
duurzaam gebruik van pesticiden.”.
42) Punt 619 wordt vervangen door:
„(619) De steun moet voldoen aan de voorwaarden voor steun voor adviesdiensten die zijn vastgesteld in de punten
(288) en (289) en de punten (303) tot en met (306). De dienstverlener is de instantie die het bosbeheerplan
opstelt.”.
43) In punt 635 wordt de eerste zin vervangen door:
„Tenzij anders bepaald, mogen voor investeringssteunmaatregelen die onder het toepassingsgebied van hoofdstuk 3
van deel II van deze richtsnoeren vallen, alleen de volgende kosten in aanmerking komen:”.
44) In punt 638 wordt de eerste zin vervangen door:
„Tenzij anders bepaald, mag de steunintensiteit niet hoger zijn dan:”.
45) In punt 638, onder f), wordt de verwijzing naar „punt (35)” vervangen door een verwijzing naar „punt (35)31”.
46) Punt 686, onder b), iv), wordt vervangen door:
„iv) de kwaliteitsregeling moet transparant zijn en de volledige traceerbaarheid van de landbouwproducten
garanderen;”.
47) Punt 722 wordt geschrapt.

