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BEKNOPTE MOTIVERING

De voorstellen voor het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) behelzen een 
nieuw uitvoeringsmodel voor het GLB voor de periode na 2020. Het door de Europese 
Commissie voorgestelde hervormingspakket omvat het voorstel voor een verordening inzake 
de financiering, het beheer en de monitoring van het GLB (en tot intrekking van Verordening 
(EU) nr. 1306/2013).

De heer Bogovič is door de Commissie REGI aangewezen als rapporteur voor het advies van 
de Commissie REGI over dit dossier. De rapporteur is het eens met de opzet van het 
voorgestelde uitvoeringsmodel voor het GLB, met meer subsidiariteit en vrijheid voor de 
lidstaten bij de uitvoering van het beleid, zodat de afstand tussen het GLB en de begunstigden 
(in meerderheid landbouwers) wordt verkleind. 

Bovendien is de rapporteur ingenomen met de voortzetting van de huidige 
financieringsstructuur, waarbij het GLB wordt gefinancierd uit twee pijlers, te weten het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo), en de door de Commissie voorgestelde bestendiging van 
de structuur van de governance-instanties. 

De rapporteur betwijfelt evenwel of het nieuwe uitvoeringsmodel wel tot vereenvoudiging en 
minder bureaucratie leidt. Het is waarschijnlijk dat het GLB voor de begunstigden op een 
aantal punten zal worden vereenvoudigd, maar voor regionale en nationale instanties, die een 
nieuw prestatiegericht beleid moeten invoeren, is de vereenvoudiging onzeker. De heer 
Bogovič is tevens bezorgd dat de vaststelling en de monitoring van prestatie-indicatoren 
gepaard zullen gaan met problemen en dat zij meer zullen worden beschouwd als controle-
instrument met een strategische rol, met name tijdens de jaarlijkse prestatiegoedkeuring 
(artikel 52).  

De rapporteur stelt dan ook voor het voorstel van de Commissie onder meer op de volgende 
punten te wijzigen:

– aangezien de monitoring van de prestaties en logischerwijs de betrouwbaarheid van de 
beschikbare gegevens tevens kan leiden tot meer complexiteit bij de uitvoering van het GLB 
en gevolgen kan hebben voor de rol van sommige governance-instanties, is de rapporteur van 
oordeel dat het van groot belang is dat het Europees Parlement een grotere rol krijgt bij de 
besprekingen in verband met de uitvoering van sommige bepalingen (te weten de 
artikelen 52 en 53);

– om de samenhang te waarborgen is de rapporteur van oordeel dat bepaalde details deel 
moeten uitmaken van de basishandeling en niet onder de uitvoeringshandelingen moeten 
vallen (artikel 39);

– het nieuwe uitvoeringsmodel voor het GLB kan pas in 2023 worden toegepast, niet in 2021, 
en daarom is een langere overgangstermijn tussen de huidige en de toekomstige GLB-
verordening noodzakelijk (artikel 104);
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– overlijden van de begunstigde, langdurige arbeidsongeschiktheid van de begunstigde en 
andere door de lidstaten in hun strategische GLB-plannen gemotiveerde gevallen moeten 
worden opgenomen onder de vrijstellingen voor gevallen van overmacht en voor 
uitzonderlijke omstandigheden (artikel 3);

– aangezien het evenredigheidsbeginsel een zeer belangrijke rol vervult in het Financieel 
Reglement, dient dit in de huidige voorstellen te worden gehandhaafd – met name in verband 
met de administratieve lasten voor landbouwers, bevoegde autoriteiten en 
accrediteringsprocedures (overweging 47, artikel 9, artikel 10);

tot slot is de heer Bogovič van mening dat het van het allergrootste belang is de synergieën 
tussen het Elfpo en de structuurfondsen ten behoeve van de plattelandsgebieden te 
handhaven; de complementariteit moet worden gewaarborgd en alle wettelijke 
belemmeringen moeten worden vermeden. 

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's van 
29 november 2017 met als titel "De 
toekomst van voeding en landbouw" wordt 
geconcludeerd dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna "GLB" genoemd) 
nog sterker moet gaan inspelen op 
toekomstige uitdagingen en kansen, met 
name op het vlak van het bevorderen van 
werkgelegenheid, groei en investeringen, 
de strijd tegen en de aanpassing aan 
klimaatverandering en het brengen van 
onderzoek en innovatie van de laboratoria 
naar het veld en de markt. Voorts moet het 
GLB tegemoetkomen aan de zorgen en 
wensen van burgers inzake een duurzame 
landbouwproductie.

(1) In de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's van 
29 november 2017 met als titel "De 
toekomst van voeding en landbouw" wordt 
geconcludeerd dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna "GLB" genoemd) 
nog sterker moet gaan inspelen op 
toekomstige uitdagingen en kansen, met 
name op het vlak van het bevorderen van 
werkgelegenheid, groei en investeringen, 
de strijd tegen en de aanpassing aan 
klimaatverandering en het brengen van 
onderzoek en innovatie van de laboratoria 
naar het veld en de markt. Voorts moet het 
GLB tegemoetkomen aan de zorgen en 
wensen van burgers inzake een duurzame 
landbouwproductie en 
plattelandsontwikkeling.
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Motivering

Plattelandsontwikkeling moet als onlosmakelijk deel van het GLB worden opgenomen in de 
doelstellingen die tegemoetkomen aan de zorgen en wensen van burgers.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) De lidstaten mogen geen 
bijkomende regels vaststellen die het 
gebruik van het ELGF en het Elfpo voor 
de begunstigde gecompliceerd maken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Er moet een regeling komen voor 
de accreditering van betaalorganen en 
coördinerende instanties door de lidstaten 
en voor de instelling van de procedures 
voor het verkrijgen van de 
beheersverklaringen en jaarlijkse 
prestatieverslagen en voor het verkrijgen 
van de certificering van de beheers- en 
monitoringsystemen, van de 
rapportagesystemen en de certificering van 
de jaarrekeningen door onafhankelijke 
instanties. Voor de transparantie van het 
systeem van op nationaal niveau te 
verrichten controles, vooral wat de 
autorisatie-, validerings- en 
betalingsprocedures betreft, en voor een 
vermindering van de administratieve en de 
auditdruk voor de Commissie en voor de 
lidstaten wanneer elk afzonderlijk 
betaalorgaan moet worden geaccrediteerd, 
moet voorts het aantal diensten en 
instanties waaraan die taken worden 
gedelegeerd, worden beperkt, zulks met 

(9) Er moet een regeling komen voor 
de accreditering van betaalorganen en 
coördinerende instanties door de lidstaten 
en voor de instelling van de procedures 
voor het verkrijgen van de 
beheersverklaringen en jaarlijkse 
prestatieverslagen en voor het verkrijgen 
van de certificering van de beheers- en 
monitoringsystemen, van de 
rapportagesystemen en de certificering van 
de jaarrekeningen door onafhankelijke 
instanties. Aan de landbouwers moet een 
financiële vergoeding worden geboden 
voor eventuele vertragingen bij de 
betaling door de betaalorganen als gevolg 
van administratieve fouten. Voor de 
transparantie van het systeem van op 
nationaal niveau te verrichten controles, 
vooral wat de autorisatie-, validerings- en 
betalingsprocedures betreft, en voor een 
vermindering van de administratieve en de 
auditdruk voor de Commissie en voor de 
lidstaten wanneer elk afzonderlijk 
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inachtneming van de grondwettelijke 
bepalingen van elke lidstaat.

betaalorgaan moet worden geaccrediteerd, 
moet voorts het aantal diensten en 
instanties waaraan die taken worden 
gedelegeerd, worden beperkt, zulks met 
inachtneming van de grondwettelijke 
bepalingen van elke lidstaat.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een lidstaat die meer dan één 
betaalorgaan accrediteert, moet één 
publieke coördinerende instantie aanwijzen 
die voor consistentie in het beheer van de 
middelen moet zorgen, als schakel tussen 
de Commissie en de verschillende 
geaccrediteerde betaalorganen moet 
fungeren en ervoor moet zorgen dat de 
gegevens die de Commissie vraagt over de 
verrichtingen van de diverse betaalorganen, 
vlot worden verstrekt. De coördinerende 
instantie moet daarnaast corrigerende actie 
ondernemen en coördineren om 
tekortkomingen van algemene aard die op 
nationaal worden ondervonden, op te 
lossen en moet de Commissie op de hoogte 
houden van de verdere ontwikkelingen ter 
zake.

(10) Een lidstaat die meer dan één 
betaalorgaan accrediteert, moet één 
publieke coördinerende instantie aanwijzen 
die voor consistentie in het beheer van de 
middelen moet zorgen, als schakel tussen 
de Commissie en de verschillende 
geaccrediteerde betaalorganen moet 
fungeren en ervoor moet zorgen dat de 
gegevens die de Commissie vraagt over de 
verrichtingen van de diverse betaalorganen, 
vlot worden verstrekt. De coördinerende 
instantie moet daarnaast corrigerende actie 
ondernemen en coördineren om 
tekortkomingen van algemene aard die op 
nationaal of regionaal niveau worden 
ondervonden, op te lossen en moet de 
Commissie op de hoogte houden van de 
verdere ontwikkelingen ter zake. In hun 
betrekkingen met landbouwers, moeten de 
betaalorganen ernaar streven de 
procedures te vereenvoudigen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om ervoor te zorgen dat de 
bedragen ter financiering van het GLB 
binnen de jaarlijkse maxima blijven, moet 

(14) Om ervoor te zorgen dat de 
bedragen ter financiering van het GLB 
binnen de jaarlijkse maxima blijven, moet 
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het mechanisme van financiële discipline 
dat voorziet in aanpassing van de hoogte 
van de rechtstreekse steun, worden 
gehandhaafd. Wel moet de drempel van 
2 000 EUR worden afgeschaft. Ter 
ondersteuning van de landbouwsector in 
het geval van marktontwikkelingen of 
ernstige crisissituaties die de 
landbouwproductie of -distributie treffen, 
moet er een landbouwreserve blijven 
bestaan. In artikel 12, lid 2, onder d), van 
Verordening (EU, Euratom) [nieuw 
Financieel Reglement] is bepaald dat niet-
vastgelegde kredieten uitsluitend naar het 
volgende begrotingsjaar kunnen worden 
overgedragen. Om de uitvoering voor 
begunstigden en nationale instanties 
aanzienlijk te vergemakkelijken, is voor 
ongebruikte bedragen van de in 2020 aan te 
leggen reserve voor crises in de 
landbouwsector een doorrolmechanisme 
nodig. Daartoe is een afwijking van 
artikel 12, lid 2, onder d), van het 
Financieel Reglement nodig waardoor niet-
vastgelegde kredieten van de 
landbouwreserve zonder beperking in de 
tijd naar volgende begrotingsjaren kunnen 
worden overgedragen voor de financiering 
van de landbouwreserve in die volgende 
begrotingsjaren. Voorts is voor 
begrotingsjaar 2020 een tweede afwijking 
nodig aangezien het totale ongebruikte 
bedrag van de reserve dat aan het eind 
van 2020 beschikbaar is, moet worden 
overgedragen naar het desbetreffende 
begrotingsonderdeel van de nieuwe 
landbouwreserve voor 2021 zonder dat het 
terugvloeit naar de begrotingsonderdelen 
voor de interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen in het kader van 
het strategisch GLB-plan.

het mechanisme van financiële discipline 
dat voorziet in aanpassing van de hoogte 
van de rechtstreekse steun, worden 
gehandhaafd. Wel moet de drempel van 
2 000 EUR worden afgeschaft. Ter 
ondersteuning van de landbouwsector in 
het geval van marktontwikkelingen of 
ernstige crisissituaties die de 
landbouwproductie of -distributie treffen, 
moet er een landbouwreserve blijven 
bestaan.  In artikel 12, lid 2, onder d), van 
Verordening (EU, Euratom) [nieuw 
Financieel Reglement] is bepaald dat niet-
vastgelegde kredieten uitsluitend naar het 
volgende begrotingsjaar kunnen worden 
overgedragen. Om de uitvoering voor 
begunstigden en nationale instanties 
aanzienlijk te vergemakkelijken, is voor 
ongebruikte bedragen van de in 2020 aan te 
leggen reserve voor crises in de 
landbouwsector een doorrolmechanisme 
nodig. Daartoe is een afwijking van 
artikel 12, lid 2, onder d), van het 
Financieel Reglement nodig waardoor niet-
vastgelegde kredieten van de 
landbouwreserve zonder beperking in de 
tijd naar volgende begrotingsjaren kunnen 
worden overgedragen voor de financiering 
van de landbouwreserve in die volgende 
begrotingsjaren. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om een buitensporige 
administratieve druk op de nationale 
instanties en landbouwers te voorkomen, 
moet worden bepaald dat geen 
terugbetaling van de uit het voorgaande 
begrotingsjaar overgedragen bedragen van 
de financiële discipline mag plaatsvinden 
wanneer voor een tweede opeenvolgende 
jaar (jaar N+1) financiële discipline wordt 
toegepast dan wel wanneer het totale 
bedrag van de niet-vastgelegde kredieten 
minder dan 0,2 % van het jaarlijkse ELGF-
maximum is.

(15) Om een buitensporige 
administratieve druk op de nationale 
instanties en landbouwers te voorkomen en 
om de procedures zo veel mogelijk te 
vereenvoudigen, moet worden bepaald dat 
geen terugbetaling van de uit het 
voorgaande begrotingsjaar overgedragen 
bedragen van de financiële discipline mag 
plaatsvinden wanneer voor een tweede 
opeenvolgende jaar (jaar N+1) financiële 
discipline wordt toegepast dan wel 
wanneer het totale bedrag van de niet-
vastgelegde kredieten minder dan 0,2 % 
van het jaarlijkse ELGF-maximum is.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om de Commissie van met name 
de middelen voor het beheer van de 
landbouwmarkten te voorzien, om de 
monitoring van de landbouwuitgaven te 
vergemakkelijken en om de agrarische 
hulpbronnen op middellange en lange 
termijn te monitoren, moeten regels 
worden vastgesteld voor het gebruik van 
het agrometeorologische systeem en voor 
de verwerving en verbetering van 
satellietgegevens.

(21) Om de Commissie van met name 
de middelen voor het beheer van de 
landbouwmarkten te voorzien, om de 
monitoring van de landbouwuitgaven te 
vergemakkelijken, om in het geval van 
natuurrampen de noodzaak van hulp te 
beoordelen en deze hulp tijdig te 
verstrekken, en om de agrarische 
hulpbronnen op middellange en lange 
termijn te monitoren, moeten regels 
worden vastgesteld voor het gebruik van 
het agrometeorologische systeem en voor 
de verwerving en verbetering van 
satellietgegevens.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(25) Conform de structuur en 
hoofdkenmerken van het nieuwe GLB-
uitvoeringsmodel mag de subsidiabiliteit 
van door de lidstaten gedane betalingen die 
voor Uniefinanciering in aanmerking 
komen, niet meer afhangen van de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
betalingen aan individuele begunstigden. In 
plaats daarvan moeten, wat de in 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde interventietypes betreft, 
betalingen van de lidstaten subsidiabel zijn 
als ze matchen met een corresponderende 
output en in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke basisvereisten van de Unie.

(25) Conform de structuur en 
hoofdkenmerken van het nieuwe GLB-
uitvoeringsmodel mag de subsidiabiliteit 
van door de lidstaten gedane betalingen die 
voor Uniefinanciering in aanmerking 
komen, niet meer afhangen van de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
betalingen aan individuele begunstigden. In 
plaats daarvan moeten, wat de in 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde interventietypes betreft, 
betalingen van de lidstaten subsidiabel zijn 
als ze matchen met een corresponderende 
output en in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke basisvereisten van de Unie. 
Er moet worden benadrukt dat het nieuwe 
GLB-uitvoeringsmodel de noodzaak niet 
mag wegnemen om de wettigheid en 
regelmatigheid van de uitgaven te 
controleren.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Uiterlijk op 15 februari N+1 
moeten de lidstaten de jaarrekeningen en 
een jaarlijks prestatieverslag over de 
uitvoering van het strategisch GLB-plan 
toezenden aan de Commissie. Ingeval deze 
documenten niet worden toegezonden en 
de Commissie de rekeningen voor het 
betrokken betaalorgaan dus niet kan 
goedkeuren en de subsidiabiliteit van de 
uitgaven niet kan toetsen aan de 
gerapporteerde output, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om de 
maandelijkse betalingen te schorsen en de 
kwartaalvergoeding te onderbreken tot die 
documenten zijn ontvangen.

(28) Uiterlijk op 15 april N+1 moeten 
de lidstaten de jaarrekeningen en een 
jaarlijks prestatieverslag over de uitvoering 
van het strategisch GLB‑plan toezenden 
aan de Commissie. Ingeval deze 
documenten niet worden toegezonden en 
de Commissie de rekeningen voor het 
betrokken betaalorgaan dus niet kan 
goedkeuren en de subsidiabiliteit van de 
uitgaven niet kan toetsen aan de 
gerapporteerde output, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om de 
maandelijkse betalingen te schorsen en de 
kwartaalvergoeding te onderbreken tot die 
documenten zijn ontvangen.
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Motivering

De termijn van vier maanden voor de voltooiing, de certificering en de procedure in verband 
met het monitoringcomité van het prestatieverslag kan krap worden. Deze termijn is korter 
dan het huidige tijdschema voor rapportage in het kader van pijler II en daarom wordt 
15 april N+1 voorgesteld als datum voor de toezending van de jaarrekeningen en jaarlijkse 
prestatieverslagen over de uitvoering van de strategische GLB-plannen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De bestaande hoofdelementen van 
het geïntegreerd systeem, en met name de 
bepalingen inzake een systeem voor de 
identificatie van landbouwpercelen, een 
geospatiaal en een diergebonden 
aanvraagsysteem, een systeem voor de 
identificatie en registratie van 
betalingsrechten, een systeem voor de 
registratie van de identiteit van 
begunstigden en een controle- en 
sanctiesysteem, moeten blijven bestaan. 
Voor de monitoring van 
agromilieuklimaatbeleid en voor de 
bevordering van het gebruik van volledige, 
gratis en open gegevens en informatie van 
de Sentinel-satellieten en ‑diensten van het 
Copernicus-programma moeten de 
lidstaten naast informatietechnologieën als 
Galileo en Egnos ook gebruik blijven 
maken van de gegevens- of 
informatieproducten van het Copernicus-
programma zodat gewaarborgd is dat de 
gegevens in de gehele Unie onderling 
vergelijkbaar zijn. Daartoe moet het 
geïntegreerd systeem ook een 
areaalmonitoringsysteem bevatten.

(47) De bestaande hoofdelementen van 
het geïntegreerd systeem, en met name de 
bepalingen inzake een systeem voor de 
identificatie van landbouwpercelen, een 
geospatiaal en een diergebonden 
aanvraagsysteem, een systeem voor de 
identificatie en registratie van 
betalingsrechten, een systeem voor de 
registratie van de identiteit van 
begunstigden en een controle- en 
sanctiesysteem, moeten op een passend 
niveau blijven bestaan, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de 
evenredigheid en ervoor wordt gezorgd 
dat een en ander niet leidt tot onnodige 
administratieve lasten voor landbouwers 
en administratieve instanties. Voor de 
monitoring van agromilieuklimaatbeleid en 
voor de bevordering van het gebruik van 
volledige, gratis en open gegevens en 
informatie van de Sentinel-satellieten en 
‑diensten van het Copernicus-programma 
moeten de lidstaten naast 
informatietechnologieën als Galileo en 
Egnos ook gebruik blijven maken van de 
gegevens- of informatieproducten van het 
Copernicus-programma zodat gewaarborgd 
is dat de gegevens in de gehele Unie 
onderling vergelijkbaar zijn. Daartoe moet 
het geïntegreerd systeem ook een 
areaalmonitoringsysteem bevatten.
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Motivering

Aangezien het evenredigheidsbeginsel een zeer belangrijke rol vervult in het Financieel 
Reglement, dient deze rol ook in het HzV-voorstel behouden te blijven. in dit geval met 
betrekking tot de administratieve lasten voor landbouwers en administratieve instanties.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "governancesystemen": de in 
titel II, hoofdstuk II, van deze verordening 
bedoelde governance-instanties en de in 
deze verordening en Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] vastgelegde basisvereisten 
van de Unie, met inbegrip van het 
rapportagesysteem dat is opgezet voor het 
in artikel 121 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde jaarlijkse 
prestatieverslag.

(b) "governancesystemen": de in 
titel II, hoofdstuk II, van deze verordening 
bedoelde governance-instanties, met 
uitzondering van de in artikel 9 vermelde 
bevoegde autoriteit, en de in deze 
verordening en Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische 
GLB‑plannen] vastgelegde basisvereisten 
van de Unie, met inbegrip van het 
rapportagesysteem dat is opgezet voor het 
in artikel 121 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische 
GLB‑plannen] bedoelde jaarlijkse 
prestatieverslag.

Motivering

De invoering van de term "governancesysteem", die meer omvat dan "het beheers- en 
controlesysteem" op het niveau van de horizontale verordening, gaat verder dan wat in de 
basisverordening is voorgeschreven. Governance is breder dan beheer en breidt de 
governance-instanties bijvoorbeeld uit tot de bevoegde autoriteit.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het bedrijf is zwaar getroffen door 
een ernstige natuurramp;

(a) het bedrijf is zwaar getroffen door 
een natuurramp;
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de begunstigde is overleden;

Motivering

Volgens de huidige tekst van artikel 3 wordt onder overmacht niet verstaan het overlijden van 
de begunstigde of diens langdurige arbeidsongeschiktheid, terwijl deze thans wel als gevallen 
van overmacht worden erkend in Verordening 1306/2013. De lidstaten moeten de lijst van 
gevallen die als overmacht zullen worden erkend kunnen uitbreiden in hun strategische GLB-
plannen die door de Commissie worden goedgekeurd.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de begunstigde is langdurig 
arbeidsongeschikt geworden;

Motivering

Volgens de huidige tekst van artikel 3 wordt onder overmacht niet verstaan het overlijden van 
de begunstigde of diens langdurige arbeidsongeschiktheid, terwijl deze thans wel als gevallen 
van overmacht worden erkend in Verordening 1306/2013. De lidstaten moeten de lijst van 
gevallen die als overmacht zullen worden erkend kunnen uitbreiden in hun strategische GLB-
plannen die door de Commissie worden goedgekeurd.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) andere gemotiveerde 
gevallen die de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen vaststellen.
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Motivering

Volgens de huidige tekst van artikel 3 wordt onder overmacht niet verstaan het overlijden van 
de begunstigde of diens langdurige arbeidsongeschiktheid, terwijl deze thans wel als gevallen 
van overmacht worden erkend in Verordening 1306/2013. De lidstaten moeten de lijst van 
gevallen die als overmacht zullen worden erkend kunnen uitbreiden in hun strategische GLB-
plannen die door de Commissie worden goedgekeurd.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Elfpo wordt ten uitvoer gelegd op basis 
van gedeeld beheer tussen de lidstaten en 
de Unie. Het financiert de financiële 
bijdrage van de Unie aan de 
plattelandsontwikkelingsinterventies van 
het strategisch GLB-plan als bedoeld in 
titel III, hoofdstuk 4, van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen].

Het Elfpo wordt ten uitvoer gelegd op basis 
van gedeeld beheer tussen de lidstaten en 
de Unie. Het financiert de financiële 
bijdrage van de Unie aan de 
plattelandsontwikkelingsinterventies van 
het strategisch GLB‑plan als bedoeld in 
titel III, hoofdstuk 4, van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB‑plannen] en acties in het 
kader van artikel 112 daarvan.

Motivering

Het Elfpo moet ook acties financieren die verband houden met technische bijstand op 
initiatief van de lidstaten.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) indirecte kosten en directe 
personeelskosten van de plaatselijke 
plattelandsgemeenschappen en andere 
soortgelijke plaatselijke actoren die 
verrichtingen in het kader van Leader 
uitvoeren, die in artikel 25 van 
Verordening (EU) [CPR] worden 
aangeduid als vanuit de gemeenschap 
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aangestuurde lokale ontwikkeling;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) De Commissie brengt om de twee 
jaar aan het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de uitvoering van dit 
artikel.

Motivering

Op dit ogenblik is verslaglegging alleen onder letter e) van dit artikel voorgeschreven (zoals 
wordt toegelicht in artikel 44).

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betaalorganen zijn nationale diensten of 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer en de controle van de in artikel 
5, lid 2, en artikel 6 bedoelde uitgaven.

Betaalorganen zijn nationale of regionale 
diensten of instanties die verantwoordelijk 
zijn voor het beheer en de controle van de 
in artikel 5, lid 2, en artikel 6 bedoelde 
uitgaven.

Motivering

De betaalorganen kunnen ook op regionaal niveau opereren, dus daarmee moet ook rekening 
worden gehouden.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten accrediteren als betaalorgaan 
de diensten of instanties die beschikken 
over een administratieve organisatie en een 
intern controlesysteem die voldoende 
garanties bieden dat de betalingen wettig 
en regelmatig zijn en naar behoren worden 
geboekt. Daartoe voldoen de betaalorganen 
aan de minimumvoorwaarden voor de 
accreditering met betrekking tot de interne 
omgeving, controleactiviteiten, informatie 
en communicatie en monitoring die de 
Commissie in het kader van artikel 10, 
lid 1, onder a), vaststelt.

De lidstaten accrediteren als betaalorgaan 
de diensten of instanties die beschikken 
over een administratieve organisatie en een 
intern controlesysteem die voldoende 
garanties bieden dat de betalingen wettig 
en regelmatig zijn en naar behoren worden 
geboekt. Daartoe voldoen de betaalorganen 
aan de minimumvoorwaarden voor de 
accreditering met betrekking tot de interne 
omgeving, controleactiviteiten, informatie 
en communicatie en monitoring die de 
Commissie in het kader van artikel 10, 
lid 1, onder a), vaststelt. Uiterlijk 
eind 2023 legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor over het functioneren van het 
systeem van betaalorganen in de Unie, dat 
in voorkomend geval vergezeld gaat van 
wetgevingsvoorstellen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 63, leden 5 
en 6, van Verordening (EU, Euratom) 
2018/... [het nieuwe Financieel Reglement] 
(hierna "het Financieel Reglement" 
genoemd) wordt door de persoon die 
verantwoordelijk is voor het 
geaccrediteerde betaalorgaan, uiterlijk op 
15 februari van het jaar dat volgt op het 
betrokken begrotingsjaar, het volgende 
opgesteld en bij de Commissie ingediend:

Voor de toepassing van artikel 63, leden 5 
en 6, van Verordening (EU, Euratom) 
2018/... [het nieuwe Financieel Reglement] 
(hierna "het Financieel Reglement" 
genoemd) wordt door de persoon die 
verantwoordelijk is voor het 
geaccrediteerde betaalorgaan, uiterlijk op 
15 april van het jaar dat volgt op het 
betrokken begrotingsjaar, het volgende 
opgesteld en bij de Commissie ingediend:

Motivering

De termijn van vier maanden voor de voltooiing, de certificering en de procedure in verband 
met het monitoringcomité van het prestatieverslag kan krap worden. Daarom wordt 15 april 
N+1 voorgesteld als de datum waarop de jaarrekeningen, de jaarlijkse prestatieverslagen en 
de beheersverklaringen worden verzonden.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 63, lid 7, van het 
Financieel Reglement kan de Commissie 
op verzoek van de betrokken lidstaat de in 
de eerste alinea bedoelde uiterste datum 
van 15 februari bij uitzondering verlengen 
tot 1 maart.

Overeenkomstig artikel 63, lid 7, van het 
Financieel Reglement kan de Commissie 
op verzoek van de betrokken lidstaat de in 
de eerste alinea bedoelde uiterste datum 
van 15 april bij uitzondering verlengen tot 
1 juni.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de uitvoering van de in het kader 
van dit hoofdstuk aan de bevoegde 
autoriteit toegewezen taken.

(d) de uitvoering van de in het kader 
van dit artikel aan de bevoegde autoriteit 
toegewezen taken, rekening houdend met 
het evenredigheidsbeginsel.

Motivering

Aangezien het evenredigheidsbeginsel een zeer belangrijke rol vervult in het Financieel 
Reglement, dient deze rol ook in het HzV-voorstel behouden te blijven.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteit beslist door 
een formeel besluit over de toekenning of, 
na een evaluatie, de intrekking van de 
accreditatie van het betaalorgaan en de 
coördinerende instantie op basis van een 
toetsing aan de accreditatiecriteria die de 

2. De bevoegde autoriteit beslist door 
een formeel besluit over de toekenning of, 
na een evaluatie, de intrekking van de 
accreditatie van het betaalorgaan en de 
coördinerende instantie op basis van een 
toetsing aan de accreditatiecriteria die de 
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Commissie overeenkomstig artikel 10, lid 
1, onder a), vaststelt. De bevoegde 
autoriteit informeert de Commissie 
onverwijld over accreditaties en over 
intrekkingen van accreditaties.

Commissie overeenkomstig artikel 10, 
lid 1, onder a), vaststelt, rekening houdend 
met het evenredigheidsbeginsel. De 
bevoegde autoriteit informeert de 
Commissie onverwijld over accreditaties 
en over intrekkingen van accreditaties.

Motivering

Aangezien het evenredigheidsbeginsel een zeer belangrijke rol vervult in het Financieel 
Reglement, dient deze rol ook in het HzV-voorstel behouden te blijven.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de procedures voor toekenning en 
intrekking van en controle op de erkenning 
van betaalorganen en coördinerende 
instanties en de procedures voor het 
toezicht op de erkenning van 
betaalorganen;

(a) de procedures voor de toekenning, 
intrekking en evaluatie van de accreditatie 
van betaalorganen en coördinerende 
instanties en de procedures voor het 
toezicht op de accreditatie van 
betaalorganen, rekening houdend met het 
evenredigheidsbeginsel;

Motivering

Aangezien het evenredigheidsbeginsel een zeer belangrijke rol vervult in het Financieel 
Reglement, dient deze rol ook in het HzV-voorstel behouden te blijven.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer meer dan één certificerende 
instantie wordt geaccrediteerd, kan de 
lidstaat een publieke instantie op 
nationaal niveau aanwijzen die met 
coördinatietaken wordt belast.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het jaarlijkse maximum voor de 
ELGF-uitgaven wordt gevormd door de 
maximumbedragen die voor dit fonds zijn 
vastgesteld krachtens Verordening (EU, 
Euratom) [COM(2018) 322 final].

1. Het jaarlijkse maximum voor de 
ELGF-uitgaven wordt gevormd door de 
maximumbedragen die voor dit fonds zijn 
vastgesteld krachtens Verordening (EU, 
Euratom) [COM(2018) 322 final] waarin 
de grenzen voor de lidstaten zijn 
vastgesteld.

Motivering

Het is van groot belang dat er met betrekking tot betalingen grenzen gelden voor de lidstaten, 
zodat de lidstaten die als eerste gebruikmaken van betalingen, niet de mogelijkheid hebben 
om de meeste betalingen te krijgen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien wordt, in afwijking van artikel 
12, lid 2, onder d), van het Financieel 
Reglement, het totale ongebruikte bedrag 
van de crisisreserve dat aan het eind van 
2020 beschikbaar is, overgedragen naar 
2021 zonder dat het terugvloeit naar de 
begrotingsonderdelen voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), bedoelde acties, en wordt 
het beschikbaar gesteld voor de 
financiering van de landbouwreserve.

Schrappen

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Het aanpassingspercentage is alleen van 
toepassing op rechtstreekse betalingen 
van meer dan 2 000 EUR die in het 
desbetreffende kalenderjaar aan 
landbouwers worden toegekend.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tot 1 december van het 
kalenderjaar waarop het 
aanpassingspercentage van toepassing is, 
kan de Commissie op basis van nieuwe 
informatie uitvoeringshandelingen 
vaststellen om het overeenkomstig lid 1 
bepaalde aanpassingspercentage bij te 
stellen. Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

2. Tot 1 november van het 
kalenderjaar waarop het 
aanpassingspercentage van toepassing is, 
kan de Commissie op basis van nieuwe 
informatie uitvoeringshandelingen 
vaststellen om het overeenkomstig lid 1 
bepaalde aanpassingspercentage bij te 
stellen. Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Motivering

De financiële discipline moet zo vroeg worden bijgesteld om de betalingen tijdig te kunnen 
verrichten.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) In 2021: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

(a) In 2021: 2 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) In 2022: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

(b) In 2022: 2 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) In 2023: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

(c) In 2023: 2 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De renteopbrengsten van de 
voorfinanciering worden voor het 
betrokken strategisch GLB-plan gebruikt 
en in mindering gebracht op het bedrag aan 
publieke uitgaven dat in de einddeclaratie 
van de uitgaven is vermeld.

4. De renteopbrengsten van de 
voorfinanciering worden voor het 
betrokken strategisch GLB-plan of voor 
het programma voor regionale interventie 
gebruikt en in mindering gebracht op het 
bedrag aan publieke uitgaven dat in de 
einddeclaratie van de uitgaven is vermeld.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor elk strategisch GLB-plan 
worden tussentijdse betalingen gedaan. Ze 
worden berekend door het 
bijdragepercentage voor elk interventietype 
toe te passen op de in het kader van dit 
interventietype verrichte publieke uitgaven, 

1. Voor elk strategisch GLB-plan of, 
in voorkomend geval, voor elk regionaal 
interventieprogramma worden tussentijdse 
betalingen gedaan. Ze worden berekend 
door het bijdragepercentage voor elk 
interventietype toe te passen op de in het 
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als bedoeld in artikel 85 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen].

kader van dit interventietype verrichte 
publieke uitgaven, als bedoeld in artikel 85 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van de uitvoering van 
financiële instrumenten overeenkomstig 
artikel 52 van Verordening (EU) .../... 
[CPR] bevat de uitgavendeclaratie de totale 
bedragen die de beheersautoriteit heeft 
uitgekeerd aan of, in het geval van 
garanties, de in garantiecontracten 
overeengekomen bedragen die de 
desbetreffende beheersautoriteit heeft 
gereserveerd voor eindbegunstigden, als 
bedoeld in [artikel 74, lid 5, onder a), b) en 
c),] van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen – subsidiabiliteitsregels voor 
financiële instrumenten].

3. In het geval van de uitvoering van 
financiële instrumenten overeenkomstig 
artikel 53, lid 1, van Verordening (EU) 
.../... [CPR] bevat de uitgavendeclaratie de 
totale bedragen die de beheersautoriteit 
heeft uitgekeerd aan of, in het geval van 
garanties, de in de corresponderende 
garantiecontracten overeengekomen 
bedragen die de beheersautoriteit heeft 
gereserveerd voor eindbegunstigden, als 
bedoeld in [artikel 74, lid 5, onder a), b) 
en c),] van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische 
GLB‑plannen – subsidiabiliteitsregels voor 
financiële instrumenten].

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van de uitvoering van 
financiële instrumenten overeenkomstig 
artikel 52 van Verordening (EU) .../... 
[CPR] worden uitgavendeclaraties die 
uitgaven voor financiële instrumenten 
bevatten, ingediend overeenkomstig de 
volgende voorwaarden:

4. In het geval van de uitvoering van 
financiële instrumenten overeenkomstig 
artikel 53, lid 2, van Verordening (EU) 
.../... [CPR] worden uitgavendeclaraties die 
uitgaven voor financiële instrumenten 
bevatten, ingediend overeenkomstig de 
volgende voorwaarden:
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Motivering

Er moet worden verwezen naar artikel 53, lid 2, van de CPR over door de onder 
verantwoordelijkheid van de beheersautoriteit beheerde financiële instrumenten.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van het laatste 
jaarlijkse prestatieverslag over de 
uitvoering van een strategisch GLB-plan 
verricht de Commissie, onder voorbehoud 
van de beschikbaarheid van middelen, de 
saldobetaling op basis van het vigerende 
financieringsplan op het niveau van de 
Elfpo-interventietypes, de jaarrekeningen 
voor het laatste jaar van uitvoering van het 
desbetreffende strategisch GLB-plan, en 
van de bijbehorende 
goedkeuringsbesluiten. Die rekeningen 
worden uiterlijk zes maanden na de 
einddatum voor de subsidiabiliteit van de 
uitgaven waarin artikel 80, lid 3, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet, ingediend bij de Commissie en 
hebben betrekking op de uitgaven die het 
betaalorgaan tot en met de einddatum voor 
de subsidiabiliteit van de uitgaven heeft 
gedaan.

1. Na ontvangst van het laatste 
jaarlijkse prestatieverslag over de 
uitvoering van een strategisch GLB-plan 
verricht de Commissie, onder voorbehoud 
van de beschikbaarheid van middelen, de 
saldobetaling op basis van het vigerende 
financieringsplan op het niveau van de 
Elfpo-interventietypes, de jaarrekeningen 
voor het laatste jaar van uitvoering van het 
desbetreffende strategisch GLB-plan of, in 
voorkomend geval, van het regionale 
interventieprogramma, en van de 
bijbehorende goedkeuringsbesluiten. Die 
rekeningen worden uiterlijk zes maanden 
na de einddatum voor de subsidiabiliteit 
van de uitgaven waarin artikel 80, lid 3, 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet, ingediend bij de Commissie en 
hebben betrekking op de uitgaven die het 
betaalorgaan tot en met de einddatum voor 
de subsidiabiliteit van de uitgaven heeft 
gedaan.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
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van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede 
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 5, lid 2, en artikel 6 bedoelde 
uitgaven kunnen alleen door de Unie 
worden gefinancierd indien:

De in artikel 5, lid 2, en artikel 6 bedoelde 
uitgaven kunnen alleen door de Unie 
worden gefinancierd indien deze uitgaven 
zijn gedaan door geaccrediteerde 
betaalorganen en:

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ze gedaan zijn door 
geaccrediteerde betaalorganen,

Schrappen

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer dan 

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer dan 
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50 % bedraagt en de lidstaat dit niet kan 
motiveren, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

50 % bedraagt voor interventies die niet 
onder artikel 68 van de [verordening 
inzake de strategische GLB‑plannen] 
vallen en de lidstaat dit niet kan motiveren, 
kan de Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Motivering

Er moet sprake zijn van echte flexibiliteit, zodat de Commissie rekening kan houden met de 
motiveringen van de lidstaten. Zware weersomstandigheden zijn bijvoorbeeld redenen 
waarmee altijd rekening moet worden gehouden.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage van de schorsing van 
betalingen.

Schrappen

Motivering

In deze verordening moeten regels voor het percentage van de schorsing van betalingen 
worden vastgesteld. Om die reden dient deze alinea te worden geschrapt.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van 

De regels voor de elementen van 
actieplannen en voor de procedure voor het 
opzetten van de actieplannen zijn als volgt 
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actieplannen en voor de procedure voor het 
opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 101, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

[nader uit te werken door de Commissie].

Motivering

De regels voor de actieplannen moeten deel uitmaken van de basishandeling, niet van de 
uitvoeringshandelingen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst. De actieplannen 
moeten aan de volgende 
toereikendheidscriteria voldoen: [nader 
uit te werken door de Commissie].

Motivering

De toereikendheidscriteria voor de actieplannen moeten in de basishandeling worden 
opgenomen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 

Schrappen
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percentage en de duur van de schorsing 
van betalingen en voor de voorwaarde om 
die bedragen te verlagen of alsnog te 
vergoeden in het kader van de meerjarige 
prestatiemonitoring.

Motivering

De criteria voor het percentage en de duur van de schorsing van betalingen moeten worden 
opgenomen in de basishandeling. Om die reden dient deze alinea te worden geschrapt.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven van de lidstaat waar de 
tekortkomingen bestaan, en wel voor een 
periode die in de in de eerste alinea 
bedoelde uitvoeringshandelingen wordt 
bepaald en niet langer mag zijn dan twaalf 
maanden. Indien de 
schorsingsvoorwaarden daarna nog steeds 
geldig zijn, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
die periode verder wordt verlengd met 
telkens maximaal twaalf maanden. Bij de 
vaststelling van de in artikel 53 bedoelde 
uitvoeringshandelingen wordt rekening 
gehouden met de geschorste bedragen.

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven van de lidstaat waar de 
ernstige tekortkomingen bestaan, en niet 
op het hele financieringspakket, voor een 
periode die niet langer mag zijn dan 
twaalf maanden. Indien de 
schorsingsvoorwaarden daarna nog steeds 
geldig zijn, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
die periode verder wordt verlengd met 
telkens maximaal twaalf maanden. Bij de 
vaststelling van de in artikel 53 bedoelde 
uitvoeringshandelingen wordt rekening 
gehouden met de geschorste bedragen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vóór 1 december maar niet vóór 
16 oktober, voorschotten betalen van ten 
hoogste 50 % voor interventies in de vorm 
van rechtstreekse betalingen;

(a) vóór 1 december maar niet vóór 
16 oktober, voorschotten betalen van ten 
hoogste 75 % voor interventies in de vorm 
van rechtstreekse betalingen;
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Motivering

Aangezien beide interventies in het kader van de pijler onder hetzelfde GLB-plan vallen, 
zouden geharmoniseerde tijdschema's en percentages voor voorschotten tussen rechtstreekse 
betalingen en plattelandsontwikkeling de doelstelling van vereenvoudiging ten goede komen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een spoedeisende situatie kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen die een oplossing bieden voor 
specifieke problemen die verband houden 
met de toepassing van dit artikel. Die 
uitvoeringshandelingen kunnen afwijken 
van lid 2, doch slechts voor zover en 
zolang dat strikt noodzakelijk is.

In een spoedeisende situatie kan de 
Commissie zo spoedig mogelijk 
uitvoeringshandelingen vaststellen die een 
oplossing bieden voor specifieke 
problemen die verband houden met de 
toepassing van dit artikel. Die 
uitvoeringshandelingen kunnen afwijken 
van lid 2, doch slechts voor zover en 
zolang dat strikt noodzakelijk is.

Motivering

De mogelijkheid om in crisissituaties zo snel mogelijk gebruik te maken van een 
uitvoeringshandeling is zeer belangrijk. Het proces met betrekking tot uitvoeringshandelingen 
is nauwelijks snel genoeg voor begunstigden die kampen met financiële problemen. Er mag 
geen sprake zijn van vertraging of onzekerheid voor de lidstaten en de begunstigden wanneer 
landbouwers moeten worden geholpen en de situatie van landbouwers moet worden 
verbeterd.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie brengt om de twee 
jaar aan het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de uitvoering van dit 
artikel.

5. De Commissie brengt om de twee 
jaar aan het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de uitvoering van dit 
artikel in overeenstemming met artikel 7.
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is overeenkomstig 
artikel 100 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen wat betreft de 
voorwaarden waaronder bepaalde soorten 
uitgaven en ontvangsten in het kader van 
de fondsen onderling moeten worden 
verrekend.

De Commissie is overeenkomstig 
artikel 100 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen wat betreft de 
voorwaarden ten aanzien van de 
bijzonderheden van uitgavendeclaraties 
waaronder bepaalde soorten uitgaven en 
ontvangsten in het kader van de fondsen 
onderling moeten worden verrekend.

Motivering

De voorgestelde bevoegdheid is te ruim. Zij moet beperkt blijven tot bijvoorbeeld de 
voorwaarden voor de uitgavendeclaraties. Anders kan de bevoegdheid ertoe leiden dat alle 
uitgaven in het kader van steunmaatregelen in een goedgekeurd strategisch GLB-plan een 
halt wordt toegeroepen.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de controles die de lidstaten 
verrichten krachtens hun nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen of krachtens artikel 287 van het 
Verdrag, en onverminderd de controles die 
krachtens artikel 322 van het Verdrag of op 
basis van Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad worden 
georganiseerd, kan de Commissie controles 
in de lidstaten organiseren om met name na 
te gaan of:

Onverminderd de controles die de lidstaten 
verrichten krachtens hun nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen of krachtens artikel 287 van het 
Verdrag, en onverminderd de controles die 
krachtens artikel 322 van het Verdrag of op 
basis van Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad worden 
georganiseerd, kan de Commissie, met de 
uitzondering van conditionaliteit, 
controles in de lidstaten organiseren om 
met name na te gaan of:

Motivering

Er zijn reeds controleprocedures en -regels ingevoerd met betrekking tot conditionaliteit, 
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waarbij de controles nog steeds tot eindbegunstigden worden uitgebreid, hetgeen niet strookt 
met de geest van vereenvoudiging. Er moet in dit artikel duidelijk worden vermeld dat de 
controles geen betrekking hebben op conditionaliteit.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met de specifieke 
verplichtingen waaraan de lidstaten in het 
kader van dit hoofdstuk moeten voldoen, 
en met regels voor met name de criteria 
ter bepaling van de te rapporteren 
gevallen van onregelmatigheden in de zin 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 
2988/95 en andere gevallen van niet-
naleving van de door de lidstaten in het 
strategisch GLB-plan vastgestelde 
voorwaarden, en voor de te verstrekken 
gegevens.

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met betrekking tot 
de met het oog op de OLAF-doelstellingen 
te verstrekken gegevens.

Motivering

In dit artikel moet de delegatie van bevoegdheden gedetailleerder worden verwoord dan nu 
het geval is ("specifieke verplichtingen"). In plaats van "gedelegeerde handelingen met 
specifieke verplichtingen" moet de delegatie van bevoegdheden duidelijker worden 
vastgesteld. Als het gaat om de informatiebehoefte van OLAF is dit mogelijk. De omschrijving 
van onregelmatigheden moet ook aan de lidstaten worden overgelaten teneinde de 
subsidiariteit te waarborgen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie brengt aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 



PE629.655v02-00 30/47 AD\1173975NL.docx

NL

uit over de uitvoering van dit artikel.

Motivering

Aangezien het nieuwe uitvoeringsmodel voor het GLB prestatiegericht is, wat kan leiden tot 
financiële correcties, moeten het Europees Parlement en de Raad op de hoogte worden 
gehouden van de uitvoering van bepaalde bepalingen.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie brengt aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de uitvoering van dit artikel.

Motivering

Aangezien het nieuwe uitvoeringsmodel voor het GLB prestatiegericht is, wat kan leiden tot 
financiële correcties, moeten het Europees Parlement en de Raad op de hoogte worden 
gehouden van de uitvoering van bepaalde bepalingen.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten brengen alle bedragen die als 
gevolg van een nog in behandeling zijnde 
onregelmatigheid van een begunstigde, 
zoals bedoeld in dit artikel, 
onverschuldigd blijken in mindering op 
alle toekomstige betalingen aan de 
begunstigde die het betaalorgaan moet 
verrichten.

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer onregelmatigheden en andere 
gevallen van niet-naleving door 
begunstigden van de voorwaarden van de 
plattelandsontwikkelingsinterventies van 
het strategisch GLB-plan worden ontdekt, 
verrichten de lidstaten financiële correcties 
door de betrokken Uniefinanciering geheel 
of gedeeltelijk in te trekken. De lidstaten 
houden daarbij rekening met de aard en 
ernst van de niet-naleving en met de 
omvang van het financiële verlies voor het 
Elfpo.

Wanneer onregelmatigheden en andere 
gevallen van niet-naleving door 
begunstigden van de voorwaarden van de 
plattelandsontwikkelingsinterventies van 
het strategisch GLB-plan of van de 
regionale interventieprogramma's worden 
ontdekt, verrichten de lidstaten financiële 
correcties door de betrokken 
Uniefinanciering geheel of gedeeltelijk in 
te trekken. De lidstaten houden daarbij 
rekening met de aard en ernst van de niet-
naleving en met de omvang van het 
financiële verlies voor het Elfpo.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ingetrokken bedragen aan 
Uniefinanciering uit het Elfpo en de geïnde 
bedragen, inclusief de rente daarop, 
worden opnieuw toegewezen aan andere 
plattelandsontwikkelingsinterventies van 
het strategisch GLB-plan. De lidstaten 
kunnen de ingetrokken of geïnde 
Uniemiddelen echter alleen hergebruiken 
voor een 
plattelandsontwikkelingsverrichting in het 
kader van het nationale strategisch GLB-
plan, met dien verstande dat die middelen 
niet opnieuw worden toegewezen aan 
plattelandsontwikkelingsverrichtingen 
waarvoor een financiële correctie heeft 
plaatsgevonden.

De ingetrokken bedragen aan 
Uniefinanciering uit het Elfpo en de geïnde 
bedragen, inclusief de rente daarop, 
worden opnieuw toegewezen aan andere 
plattelandsontwikkelingsinterventies van 
het strategisch GLB-plan of van het 
desbetreffende regionale 
interventieprogramma. De lidstaten 
kunnen de ingetrokken of geïnde 
Uniemiddelen echter alleen hergebruiken 
voor een 
plattelandsontwikkelingsverrichting in het 
kader van het nationale strategisch GLB-
plan, met dien verstande dat die middelen 
niet opnieuw worden toegewezen aan 
plattelandsontwikkelingsverrichtingen 
waarvoor een financiële correctie heeft 
plaatsgevonden.

Amendement 59
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Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten brengen alle bedragen die als 
gevolg van een nog in behandeling zijnde 
onregelmatigheid van een begunstigde, 
zoals bedoeld in dit artikel, 
onverschuldigd blijken in mindering op 
alle toekomstige betalingen aan de 
begunstigde die het betaalorgaan moet 
verrichten.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen voor een 
controleniveau dat nodig is voor een 
doeltreffend beheer van de risico's.

De lidstaten zorgen voor een 
controleniveau dat financieel en 
administratief in verhouding staat tot een 
doeltreffend beheer van de risico's, in de 
vorm die zij het meest passend achten.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd specifieke bepalingen 
nemen de lidstaten doeltreffende en 
evenredige maatregelen die voorkomen dat 
bepalingen van het Unierecht worden 
omzeild, en zorgen zij er met name voor 
dat geen van de voordelen waarin de 
sectorale landbouwwetgeving voorziet, 
wordt toegekend aan natuurlijke personen 
of rechtspersonen van wie is vast komen te 
staan dat zij kunstmatig de voorwaarden 
hebben gecreëerd om voor dergelijke 
voordelen in aanmerking te komen en dus 

Onverminderd specifieke bepalingen 
nemen de lidstaten doeltreffende en 
evenredige maatregelen die voorkomen dat 
bepalingen van het Unierecht worden 
omzeild, en zorgen zij er met name voor 
dat geen van de voordelen waarin de 
sectorale landbouwwetgeving voorziet, 
wordt toegekend aan natuurlijke personen 
of rechtspersonen van wie is vast komen te 
staan dat zij kunstmatig de voorwaarden 
hebben gecreëerd om voor dergelijke 
voordelen in aanmerking te komen en dus 
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een voordeel zouden genieten dat niet in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van die wetgeving.

een voordeel zouden genieten dat niet in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van die wetgeving. De lidstaten kunnen 
verdere, gedetailleerdere nationale 
wetgeving over kunstmatige voorwaarden 
vaststellen.

Motivering

Dit artikel is in de praktijk ondoeltreffend gebleken om te voldoen aan de bewijslast die nodig 
is om aan te tonen dat er sprake is van omzeiling en om passende maatregelen te nemen. 
Indien dit artikel niet wordt verbeterd, moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om 
verdere, meer gedetailleerde nationale wetgeving vast te stellen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “identificatie- en registratieregeling 
voor dieren": het systeem voor de 
identificatie en registratie van runderen 
zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1760/2000 van het Europees Parlement en 
de Raad33 of het systeem voor de 
identificatie en registratie van schapen en 
geiten zoals vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 21/2004 van de Raad34 ;

(c) "identificatie- en registratieregeling 
voor dieren": het systeem voor de 
identificatie en registratie van runderen 
zoals vastgelegd in Verordening (EG) 
nr. 1760/2000 van het Europees Parlement 
en de Raad33 of het systeem voor de 
identificatie en registratie van schapen en 
geiten zoals vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 21/2004 van de 
Raad34of het systeem voor de identificatie 
en registratie van varkens zoals vastgelegd 
in Richtlijn 2008/71/EG van de Raad en 
andere databanken voor dieren.

_________________ _________________
33 Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 
2000 tot vaststelling van een identificatie- 
en registratieregeling voor runderen en 
inzake de etikettering van rundvlees en 
rundvleesproducten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad 
(PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1).

33 Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 
2000 tot vaststelling van een identificatie- 
en registratieregeling voor runderen en 
inzake de etikettering van rundvlees en 
rundvleesproducten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad 
(PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1).

34 Verordening (EG) nr. 21/2004 van de 
Raad van 17 december 2003 tot 
vaststelling van een identificatie- en 

34 Verordening (EG) nr. 21/2004 van de 
Raad van 17 december 2003 tot 
vaststelling van een identificatie- en 
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registratieregeling voor schapen en geiten 
en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en Richtlijnen 92/102/EEG 
en 64/432/EEG (PB L 5 van 9.1.2004, 
blz. 8).

registratieregeling voor schapen en geiten 
en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 en Richtlijnen 92/102/EEG 
en 64/432/EEG (PB L 5 van 9.1.2004, 
blz. 8).

Motivering

De huidige "identificatie- en registratieregeling voor dieren" heeft geen betrekking op 
varkens. Voorts moeten ook andere door de lidstaten opgezette databanken voor dieren 
worden gebruikt – ook al zijn zij niet gebaseerd op individuele dieren – teneinde te 
voorkomen dat dezelfde informatie twee keer wordt meegedeeld.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 63– lid 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "claimloos systeem": een 
aanvraagsysteem voor areaal- of 
diergebonden interventies waarin de door 
de overheid vereiste gegevens over ten 
minste individuele arealen of dieren 
waarvoor een claim wordt ingediend, 
beschikbaar zijn in officiële 
computerdatabanken van de lidstaat.

(f) "claimloos systeem": een systeem 
met vooraf ingevulde of andersoortige 
aanvragen voor areaal- of diergebonden 
interventies waarin de door de overheid 
vereiste gegevens over ten minste 
individuele arealen of dieren waarvoor een 
claim wordt ingediend, beschikbaar zijn in 
officiële computerdatabanken van de 
lidstaat. Het claimloos systeem stelt de 
overheid in staat de betalingen aan de 
landbouwers te verrichten met betrekking 
tot alle interventies en maatregelen 
waarvoor de landbouwer in aanmerking 
komt op basis van de gegevens in de 
officiële computerdatabanken, die zo 
nodig worden aangevuld met bijkomende 
informatie van de landbouwer.

Motivering

De subsidiariteit moet worden benadrukt, zodat de lidstaten hun IT-systemen en alle 
informatie kunnen gebruiken op de manier waarop zij de meest geschikte informatie kunnen 
vinden en om de landbouwers op de meest praktische manier te kunnen helpen.

Amendement 64
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Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde gegevens 
en documentatie over het lopende 
kalenderjaar of verkoopseizoen en over de 
tien voorgaande kalenderjaren of 
verkoopseizoenen kunnen via de digitale 
databanken van de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat worden ingezien.

De in de eerste alinea bedoelde gegevens 
en documentatie over het lopende 
kalenderjaar of verkoopseizoen en over de 
tien voorgaande kalenderjaren of 
verkoopseizoenen kunnen via de digitale 
databanken van de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat worden ingezien. Relevante 
informatie uit de databank kan ook in de 
vorm van samenvattingen worden 
verstrekt.

Motivering

Er bestaat bezorgdheid over de kosten van de verplichting om alle gegevens te bewaren. Het 
waarborgen van de toegankelijkheid gedurende tien jaar kan erg duur uitvallen. 
Vergelijkbare en relevante informatie kan in de vorm van samenvattingen veel goedkoper 
worden verstrekt.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) informatie bevat die van belang is 
voor de rapportage over de indicatoren als 
bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen].

Schrappen

Motivering

Onder d) is bepaald dat het identificatiesysteem voor landbouwpercelen (LPIS) informatie 
bevat die van belang is voor de rapportage over de indicatoren als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) .../... [verordening inzake de strategische GLB-plannen]. Dit betekent dat 
het LPIS lagen voor elk jaar moet bevatten die 10 jaar moeten worden bewaard, hetgeen dus 
zeer kostbaar is. Het LPIS moet alleen achtergrondinformatie bevatten met betrekking tot 
gebieden die klaar zijn om naar andere databanken te worden overgebracht.

Amendement 66
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Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een 
areaalmonitoringsysteem op.

1. De lidstaten zetten een 
areaalmonitoringsysteem op. Om naar 
behoren gemotiveerde redenen kan de 
Commissie een overgangsperiode met 
betrekking tot het 
areaalmonitoringsysteem toestaan voor 
lidstaten die de afgelopen jaren geen 
gebruik hebben gemaakt van een 
teledetectiesysteem.

Motivering

Er moet een overgangsperiode met betrekking tot het nieuwe verplichte 
areaalmonitoringsysteem komen voor lidstaten die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt 
van een teledetectiesysteem, zodat zij de kans krijgen het systeem te voltooien en het in de 
praktijk te laten werken.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) stellen de lidstaten jaarlijks de 
controlesteekproef voor de onder a) 
bedoelde controles op basis van een 
risicoanalyse vast en nemen zij daarin ook 
een aselecte component op en bepalen zij 
dat de controlesteekproef ten minste 1 % 
van de begunstigden van de steun omvat 
waarin titel III, hoofdstuk 1, afdeling 2, 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet.

(d) stellen de lidstaten jaarlijks de 
controlesteekproef voor de onder a) 
bedoelde controles op basis van een 
risicoanalyse vast en nemen zij daarin ook 
een aselecte component op en bepalen zij 
dat de controlesteekproef ten minste 1 % 
van de begunstigden van de steun omvat 
waarin titel III, hoofdstuk 1, afdeling 2, 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet. In afwijking van het vorige punt 
kunnen de lidstaten beslissen het 
minimumcontrolepercentage met 0,5 % te 
verlagen op het niveau van elk besluit of 
elke norm of groep besluiten of normen, 
indien het in de ter plaatse gecontroleerde 
aselecte steekproef geconstateerde 
percentage niet-nalevingen in de 
voorgaande twee claimjaren niet meer 
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dan 2 % bedraagt.

Motivering

In het systeem van conditionaliteit moet het mogelijk zijn om het minimumcontrolepercentage 
van 1 % te verlagen als in de voorgaande jaren een klein aantal niet-nalevingen is 
geconstateerd.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bepalen de lidstaten dat geen 
administratieve sanctie wordt opgelegd 
wanneer de niet-naleving te wijten is aan 
overmacht.

(c) bepalen de lidstaten dat geen 
administratieve sanctie wordt opgelegd in 
de volgende gevallen:

i) de niet-naleving is te wijten aan 
overmacht,
ii) de niet-naleving is te wijten aan 
een fout van de bevoegde autoriteit of van 
een andere autoriteit, en de fout kon door 
de persoon aan wie de administratieve 
sanctie is opgelegd is, redelijkerwijs niet 
worden geconstateerd,
iii) de betrokkene kan ten genoegen 
van de bevoegde autoriteit aantonen dat 
hij geen schuld heeft aan de niet-naleving 
van de in lid 1 genoemde verplichtingen, 
of de bevoegde autoriteit oordeelt 
anderszins dat de betrokkene geen schuld 
treft.

Motivering

In artikel 85, lid 2, onder c), is bepaald dat geen administratieve sanctie wordt opgelegd 
wanneer de niet-naleving te wijten is aan overmacht. In artikel 57, lid 3, worden ook andere 
gevallen genoemd waarin geen sancties worden opgelegd, bijvoorbeeld wanneer de niet-
naleving te wijten is aan een vergissing van een autoriteit. Al deze andere punten van 
artikel 57, lid 3, moeten ook van toepassing zijn op het systeem van conditionaliteit.

Amendement 69
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Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de lidstaten waar diergebonden 
vrijwillige gekoppelde steun en 
diergebonden steun voor 
plattelandsontwikkeling worden toegepast, 
wordt een administratieve sanctie op 
grond van de niet-naleving van 
diergebonden uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen alleen 
opgelegd ten aanzien van diergebonden 
vrijwillige gekoppelde steun en 
diergebonden steun voor 
plattelandsontwikkeling van de 
begunstigde. Evenzo wordt een 
administratieve sanctie op grond van de 
niet-naleving van areaalgebonden uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
en/of goede landbouw- en milieunormen 
alleen opgelegd ten aanzien van 
areaalgebonden rechtstreekse betalingen 
en areaalgebonden steun voor 
plattelandsontwikkeling van de 
begunstigde.

Motivering

Momenteel zijn de sancties met betrekking tot cross-compliance niet billijk en evenredig, met 
name voor landbouwers in verschillende productiesectoren (veehouderij/gewassenteelt). 
Bijvoorbeeld wanneer bij landbouwbedrijven, die slechts enkele dieren hebben maar 
honderden hectaren, een niet-naleving is geconstateerd van de diergebonden beheerseisen en 
wanneer de sanctie wordt toegepast op alle areaalgebonden rechtstreekse betalingen en 
betalingen voor plattelandsontwikkeling, lijkt de sanctie te zwaar in verhouding tot het aantal 
dieren. Hetzelfde geldt vice versa, voor landbouwbedrijven met slechts enkele hectares maar 
veel dieren. Dit oneerlijke systeem moet veranderen in het systeem van conditionaliteit. 
Derhalve moet de nieuwe alinea wordt ingevoegd na de eerste alinea van artikel 86, lid 1, 
voor die lidstaten waar diergebonden vrijwillige gekoppelde steun en diergebonden steun 
voor plattelandsontwikkeling worden toegepast.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de berekening van die verlagingen en 
uitsluitingen wordt rekening gehouden met 
de ernst, de omvang, het permanente 
karakter, de herhaling en de opzettelijkheid 
van de geconstateerde niet-naleving. De 
opgelegde sancties zijn afschrikkend en 
evenredig en voldoen aan de criteria van de 
leden 2 en 3.

Voor de berekening van die verlagingen en 
uitsluitingen wordt rekening gehouden met 
de ernst, de omvang, het permanente 
karakter of de herhaling van de 
geconstateerde niet-naleving. De 
opgelegde sancties zijn afschrikkend en 
evenredig en voldoen aan de criteria van de 
leden 2 en 3.

Motivering

De beoordeling van opzettelijkheid is uiterst moeilijk gebleken en kan leiden tot dubbelzinnige 
interpretaties waarbij landbouwers niet gelijk worden behandeld. Er moet ook rekening mee 
worden gehouden dat de definitie van "opzettelijkheid" niet van toepassing is op de 
steunregelingen (zie artikel 57, lid 3, eerste alinea waar opzettelijkheid niet wordt vermeld).

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van niet-naleving die aan 
nalatigheid te wijten is, bedraagt het 
verlagingspercentage in de regel 3 % van 
het totale bedrag van de in lid 1 bedoelde 
betalingen.

Schrappen

Motivering

Het lid bevat een nogal strikte algemene regel (3 %) voor sancties. Ofwel moet het lid worden 
geschrapt, ofwel moeten de sancties worden vastgesteld op 1 %, 3 % en 5 %.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen een systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing opzetten voor 
individuele gevallen van niet-naleving die 

De lidstaten kunnen een systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing opzetten voor 
individuele gevallen van niet-naleving die 
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zich voor het eerst voordoen en gelet op de 
geringe ernst, geringe omvang en het 
geringe permanente karakter ervan geen 
aanleiding geven tot een verlaging of 
uitsluiting. Wanneer bij een latere controle 
binnen drie opeenvolgende kalenderjaren 
wordt vastgesteld dat de niet-naleving niet 
is verholpen, wordt de verlaging uit hoofde 
van de eerste alinea met terugwerkende 
kracht toegepast.

zich voor het eerst voordoen en gelet op de 
geringe ernst, geringe omvang en het 
geringe permanente karakter ervan geen 
aanleiding geven tot een verlaging of 
uitsluiting. Wanneer bij een latere controle 
binnen drie opeenvolgende kalenderjaren 
wordt vastgesteld dat de niet-naleving niet 
is verholpen, wordt de verlaging uit hoofde 
van de eerste alinea toegepast voor het jaar 
waarin de niet-naleving blijkt niet te zijn 
verholpen.

Motivering

Wat het systeem van vroegtijdige waarschuwing betreft, mogen geen administratieve sancties 
met terugwerkende kracht worden toegepast, omdat sancties met terugwerkende kracht zowel 
voor de landbouwers als voor de overheid ingewikkeld zijn. Het zou dus moeten volstaan om 
alleen een sanctie toe te passen voor het jaar waarin de niet-naleving blijkt niet te zijn 
verholpen.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om te zorgen voor een gelijk 
speelveld tussen de lidstaten en voor de 
doeltreffendheid en een afschrikkend 
effect van het sanctiesysteem, is de 
Commissie bevoegd om overeenkomstig 
artikel 100 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die deze verordening aanvullen 
met verdere regels voor de toepassing en 
berekening van sancties.

Schrappen

Motivering

Alle regels inzake administratieve sancties moeten bij de lidstaten bekend zijn vanaf het 
moment dat de horizontale verordening wordt aangenomen. Verdere regelgeving door middel 
van gedelegeerde handelingen ondersteunt de subsidiariteit niet en bemoeilijkt het proces 
voor de opstelling van het GLB-plan.

Amendement 74
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Voorstel voor een verordening
Artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de 
Commissie regelmatig informatie over de 
toepassing van het in titel IV, hoofdstuk II, 
bedoelde geïntegreerd systeem. De 
Commissie organiseert 
gedachtewisselingen over dit onderwerp 
met de lidstaten.

2. De Commissie organiseert 
gedachtewisselingen over het in titel IV, 
hoofdstuk II, bedoelde geïntegreerd 
systeem met de lidstaten.

Motivering

In het artikel is onduidelijk bepaald welke soort informatie de Commissie verwacht over de 
toepassing van het GBCS en wanneer zij deze informatie verwacht. Dit moet preciezer 
worden bepaald.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – alinea 1 – letter a – sub vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) de informatie over de krachtens 
artikel 57 genomen maatregelen;

Schrappen

Motivering

Het is onduidelijk welke soort informatie de Commissie verwacht over de toepassing van de 
bescherming van de financiële belangen van de Unie. Dit moet preciezer worden bepaald.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de toezending door de lidstaten van 
informatie, documenten, statistieken en 
verslagen aan de Commissie, en de 
uiterste data voor en wijze van toezending 
ervan.

Schrappen
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Motivering

Voor de planning van de gegevenssystemen is het van groot belang om van tevoren te weten 
welke soort informatie, documenten enz. moeten worden verstrekt en wat de termijnen en 
methoden voor deze toezendingen zijn.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 96 Schrappen
Publicatie van informatie over 
begunstigden
1. Overeenkomstig [artikel 43, leden 
3, 4 en 5, van Verordening (EU) .../... 
CPR] en de leden 2, 3 en 4 van dit artikel 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
begunstigden van de fondsen jaarlijks 
achteraf bekend worden gemaakt.
2. [Artikel 44, leden 3, 4 en 5, van 
Verordening (EU) .../... CPR] geldt in 
voorkomend geval voor begunstigden van 
het Elfpo en het ELGF; de bedragen van 
de nationale bijdrage en het 
medefinancieringspercentage waarin 
artikel 44, lid 3, onder h) en i), van die 
verordening voorziet, gelden echter niet 
voor het ELGF.
3. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt verstaan onder:
– "verrichting": een maatregel of 
interventie;
– "locatie": de gemeente waar de 
begunstigde zijn woonplaats heeft of is 
ingeschreven, en, indien voorhanden, de 
postcode of het deel daarvan dat de 
gemeente identificeert.
4. De in artikel 44, leden 3, 4 en 5, 
van die verordening bedoelde informatie 
wordt in elke lidstaat op één website 
gepubliceerd. De informatie blijft twee 
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jaar lang beschikbaar, gerekend vanaf de 
datum van de eerste bekendmaking.
De lidstaten publiceren de in artikel 44, 
lid 3, onder a) en b), van Verordening 
(EU) .../... [CPR] bedoelde informatie niet 
indien het steunbedrag dat een 
begunstigde in één jaar heeft ontvangen, 
gelijk is aan of lager is dan 1 250 EUR.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 96 bis
Bekendmaking van de begunstigden

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
begunstigden van de fondsen jaarlijks 
achteraf bekend worden gemaakt. De 
bekendmaking omvat de volgende 
informatie:
a)  de naam van de begunstigde, als 
volgt:
i) de voornaam en de familienaam 
van de begunstigde als die een natuurlijke 
persoon is;
ii) de volledige officiële naam zoals 
deze is ingeschreven, indien de 
begunstigde, overeenkomstig de wetgeving 
van de betrokken lidstaat, een 
rechtspersoon met een eigen 
rechtspersoonlijkheid is;
iii) de volledige naam van de 
vereniging zoals deze is ingeschreven of 
anderszins officieel is erkend, indien de 
begunstigde een vereniging zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid is;
b) de gemeente waar de begunstigde 
zijn woonplaats heeft of is ingeschreven, 
en, indien voorhanden, de postcode of het 
deel daarvan dat de gemeente aanduidt;
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c) de omvang van de betaling die elke 
begunstigde in het betrokken 
begrotingsjaar in het kader van elke uit de 
fondsen gefinancierde maatregel heeft 
ontvangen;
d) het type en de omschrijving van de 
uit de fondsen gefinancierde maatregelen, 
waarbij ook wordt aangegeven in het 
kader waarvan de onder c) bedoelde 
betaling is toegekend.
De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt in elke lidstaat op één website 
gepubliceerd. De informatie blijft twee 
jaar lang beschikbaar, gerekend vanaf de 
datum van de eerste bekendmaking.
2. Bij de betalingen in het kader van 
de uit het Elfpo gefinancierde 
maatregelen als bedoeld in lid 1, eerste 
alinea, onder c), hebben de bekend te 
maken bedragen betrekking op de totale 
overheidsfinanciering en omvatten deze 
dus zowel de bijdrage van de Unie als de 
nationale bijdrage.
3. De lidstaten publiceren de naam 
van een begunstigde als bedoeld in de 
eerste alinea, onder a), niet indien het 
steunbedrag dat de begunstigde in één 
jaar heeft ontvangen, gelijk is aan of 
lager is dan 1 250 EUR.

Motivering

Het voorgesteld systeem zou leiden tot een aanzienlijke administratieve last en daarom lijkt 
het ons beter het huidige systeem voor de bekendmaking van de begunstigden van het ELGF 
en het Elfpo te handhaven (jaarlijkse bekendmaking, de verplichting van het betaalorgaan om 
gegevens te publiceren, de lijst van gegevens openbaar te maken, één website voor het Elfpo 
en het ELGF), uitsluitend op basis van de HzV.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om De Commissie is bevoegd om 
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overeenkomstig artikel 101 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen of waarmee van 
deze verordening wordt afgeweken, 
wanneer zulks nodig is.

overeenkomstig artikel 101 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen of waarmee van 
deze verordening wordt afgeweken, 
wanneer zulks nodig is. Deze handelingen 
worden onmiddellijk opgesteld zodra 
daartoe de behoefte ontstaat.

Motivering

Om de begunstigden te helpen, moet er mogelijk in veel soorten afwijkingsbepalingen worden 
voorzien, omdat het niet mogelijk is om alles van tevoren te voorzien. Deze handelingen 
moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd zodra de noodzaak daartoe blijkt.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 
januari 2021.

Zij is van toepassing met ingang van 1 
januari 2023.

Motivering

De toepassingstermijn 2021 zal moeilijk haalbaar zijn, aangezien er tijdig 
uitvoeringsbepalingen moeten worden vastgesteld, de nodige fondsen beschikbaar moeten zijn 
en er voldoende tijd moet worden uitgetrokken voor de ontwikkeling van nieuwe IT‑systemen 
(monitoring, bijhouden van de vooruitgang die geboekt wordt bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen met behulp van indicatoren enz.).
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