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Amendement 38
Laurenţiu Rebega

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.

Or. ro

Amendement 39
Bronis Ropė

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.

Or. en
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Amendement 40
Daniel Buda

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 
inachtneming van de grondwettelijke 
bepalingen van elke lidstaat.

(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 
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.

Or. ro

Amendement 41
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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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 worden ondervonden, op te 
lossen en moet de Commissie op de hoogte 
houden van de verdere ontwikkelingen ter 
zake. De betaalorganen moeten hun 
adviserende rol in hun betrekkingen met 
de landbouwers versterken en ernaar 
streven de procedures te vereenvoudigen 
en de normen op Europees niveau na te 
leven.

Or. ro

Amendement 42
Laurenţiu Rebega

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 
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 

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

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. 

Or. ro

Amendement 43
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om een buitensporige 
administratieve druk op de nationale 
instanties en landbouwers te voorkomen, 

(15) Om een buitensporige 
administratieve druk op de nationale 
instanties en landbouwers te voorkomen en 
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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.

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.

Or. ro

Amendement 44
Laurenţiu Rebega

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het is van cruciaal belang 
om de hoogte van de rechtstreekse 
betalingen tussen de lidstaten gelijk te 
trekken om zo te zorgen voor een gelijk 
speelveld binnen de eengemaakte markt 
van de Unie. De rechtstreekse betalingen 
moeten dringend eerlijk worden verdeeld 
over de lidstaten.

Or. ro

Amendement 45
Laurenţiu Rebega

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 

(21) Om de Commissie van met name 
de middelen voor het beheer van de 
landbouwmarkten te voorzien, om de 
monitoring van de landbouwuitgaven te 
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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.

vergemakkelijken, om de agrarische 
hulpbronnen op middellange en lange 
termijn te monitoren en om in geval van 
natuurrampen de situatie te beoordelen en 
snel hulp te verlenen, moeten regels 
worden vastgesteld voor het gebruik van 
het agrometeorologische systeem en voor 
de verwerving en verbetering van 
satellietgegevens.

Or. ro

Amendement 46
Bronis Ropė

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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.

Or. en

Amendement 47
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Stanislav Polčák

Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) De bekendmaking van de naam van 
de begunstigden van de fondsen is een 
middel om de publieke controle op de 
besteding van de middelen te versterken, 
en is derhalve nodig is om het financiële 
belang van de Unie te beschermen. Dit 
wordt gedeeltelijk bereikt door het 
preventieve en afschrikkende effect van 
een dergelijke bekendmaking, gedeeltelijk 
door het ontmoedigen van individuele 
begunstigden onregelmatigheden te 
begaan, en ook gedeeltelijk door het 
versterken van de persoonlijke 
verantwoordingsplicht van de landbouwers 
voor de besteding van de door hen 
ontvangen publieke middelen. De 
bekendmaking van de desbetreffende 
informatie strookt met recente arresten van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie 
en ook met de aanpak van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

(66) De bekendmaking van de naam van 
de begunstigden van de fondsen is een 
middel om de publieke controle op de 
besteding van de middelen te versterken, 
en is derhalve nodig is om het financiële 
belang van de Unie te beschermen. Dit 
wordt gedeeltelijk bereikt door het 
preventieve en afschrikkende effect van 
een dergelijke bekendmaking, gedeeltelijk 
door het ontmoedigen van individuele 
begunstigden onregelmatigheden te 
begaan, en ook gedeeltelijk door het 
versterken van de persoonlijke 
verantwoordingsplicht van de landbouwers
voor de besteding van de door hen 
ontvangen publieke middelen, en door te 
helpen ervoor te zorgen dat wordt voldaan 
aan de regels tegen 
belangenverstrengeling. De bekendmaking 
van de desbetreffende informatie strookt 
met recente arresten van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie en ook met 
de aanpak van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012. In het geval van 
begunstigden die economische, familiale 
of andere banden hebben met personen 
die voor de overheid van een lidstaat 
werken, kan deze informatie ook worden 
bekendgemaakt.

Or. cs

Amendement 48
Stanislav Polčák

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(67) In dit verband moet de rol van het 
maatschappelijk middenveld, met inbegrip 
van de media en niet-gouvernementele 
organisaties en hun bijdrage aan het 
versterken van het overheidscontrolekader 
tegen fraude en misbruik van publieke 
gelden, worden onderkend.

(67) In dit verband moet de rol van het 
maatschappelijk middenveld, met inbegrip 
van de media en niet-gouvernementele 
organisaties en hun bijdrage aan het 
versterken van het overheidscontrolekader 
tegen fraude en misbruik van publieke 
gelden, worden onderkend en met name in 
het geval van begunstigden die 
economische, familiale of andere banden 
hebben met personen die voor de overheid 
van een lidstaat werken, kan deze 
informatie ook worden bekendgemaakt.

Or. cs

Amendement 49
Stanislav Polčák

Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) De doelstelling van de publieke 
controle op het gebruik van middelen uit de 
fondsen kan alleen worden bereikt als een 
bepaald niveau van informatie over de 
begunstigden ter kennis van het publiek 
wordt gebracht. Die informatie moet de 
identiteit van de begunstigde, het 
toegekende bedrag en het fonds waaruit het 
afkomstig is, en het doel en de aard van de 
betrokken interventie of maatregel 
omvatten. Deze informatie moet op een 
zodanige wijze bekend worden gemaakt 
dat zo weinig mogelijk afbreuk wordt 
gedaan aan het recht van de begunstigden 
op eerbiediging van hun privéleven en hun 
recht op bescherming van hun 
persoonsgegevens — rechten die zijn 
erkend in de artikelen 7 en 8 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

(69) De doelstelling van de publieke 
controle op het gebruik van middelen uit de 
fondsen kan alleen worden bereikt als een 
bepaald niveau van informatie over de 
begunstigden ter kennis van het publiek 
wordt gebracht. Die informatie moet de 
identiteit van de begunstigde, het 
toegekende bedrag en het fonds waaruit het 
afkomstig is, en het doel en de aard van de 
betrokken interventie of maatregel 
omvatten. Wanneer de begunstigden 
economische, familiale of andere banden 
hebben met personen die voor de overheid 
van een lidstaat werken, moet deze 
informatie op zodanige wijze worden 
verstrekt dat het publiek eventuele 
belangenverstrengeling kan vaststellen.
Deze informatie moet op een zodanige 
wijze bekend worden gemaakt dat zo 
weinig mogelijk afbreuk wordt gedaan aan 
het recht van de begunstigden op 
eerbiediging van hun privéleven en hun 
recht op bescherming van hun 
persoonsgegevens – rechten die zijn erkend 
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in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie.

Or. cs

Amendement 50
Laurenţiu Rebega

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 getroffen door een 
ernstige natuurramp;

Or. ro

Amendement 51
Bronis Ropė

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 
aangestuurde lokale ontwikkeling;

Or. en

Amendement 52
Laurenţiu Rebega

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2
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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 februari bij uitzondering verlengen 
tot 1 juni.

Or. ro

Amendement 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 februari bij uitzondering verlengen 
tot 1 mei.

Or. en

Motivering

Het tijdschema van vier maanden voor de voltooiing, certificering en de 
beheerscomitéprocedure van het prestatieverslag zou korter zijn dan het huidige tijdschema 
voor de rapportage in het kader van pijler II. Dit kan lastig worden en daarom mag de 
mogelijkheid tot verlenging niet worden beperkt.

Amendement 54
Laurenţiu Rebega

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, 

2. De bevoegde autoriteit beslist door 
een formeel besluit over de toekenning of, 
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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 
Commissie overeenkomstig artikel 10, 
lid 1, onder a), vaststelt. De bevoegde 
autoriteit informeert de Commissie 
onverwijld over accreditaties en over 
intrekkingen van accreditaties.

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 
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.

Or. ro

Amendement 55
Iratxe García Pérez

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.

Or. es

Amendement 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.
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Or. en

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 57
Iratxe García Pérez

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

Or. es

Amendement 58
Laurenţiu Rebega

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), 

Schrappen
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bedoelde acties, en wordt het beschikbaar 
gesteld voor de financiering van de 
landbouwreserve.

Or. ro

Amendement 59
Laurenţiu Rebega

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. ro

Amendement 60
Bronis Ropė

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2
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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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 62
Bronis Ropė

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;

Or. en

Amendement 63
Bronis Ropė

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(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;

Or. en

Amendement 64
Bronis Ropė

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.

Or. en

Amendement 65
Iratxe García Pérez

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.

Or. es

Amendement 66
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1



PE631.861v01-00 18/58 AM\1171029NL.docx

NL

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, 
als bedoeld in artikel 85 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen].

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

Or. es

Amendement 67
Iratxe García Pérez

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 
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 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].

Or. es

Amendement 68
Iratxe García Pérez
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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.

Or. es

Amendement 69
Bronis Ropė

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 
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 

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
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 
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uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. en

Amendement 70
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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:

Or. en

Amendement 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ze gedaan zijn door 
geaccrediteerde betaalorganen,

Schrappen

Or. en

Amendement 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
Unieregelgeving, of

(a) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
Unieregelgeving, of

Or. en

Amendement 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wat betreft de in Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] bedoelde interventietypes:

(b) wat betreft de in Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] bedoelde interventietypes:

Or. en

Amendement 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bepaalde in de eerste alinea, 
onder c), i), geldt niet voor voorschotten 
die aan begunstigden worden betaald in het 
kader van de in Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde interventietypes.

Het bepaalde in de eerste alinea, 
onder b), i), geldt niet voor voorschotten 
die aan begunstigden worden betaald in het 
kader van de in Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde interventietypes.

Or. en

Amendement 75
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1
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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 
50 % bedraagt en de lidstaat dit niet naar 
behoren 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.

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 
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.

Or. en

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 76
Daniel Buda

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 

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven van de lidstaat waar de 
tekortkomingen bestaan. De schorsing 
wordt uitsluitend toegepast op de 
maatregelen of het programma in kwestie 
en niet op het hele financieringspakket, 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 
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uitvoeringshandelingen wordt rekening 
gehouden met de geschorste bedragen.

telkens maximaal twaalf maanden. Bij de 
vaststelling van de in artikel 53 bedoelde 
uitvoeringshandelingen wordt rekening 
gehouden met de geschorste bedragen.

Or. ro

Amendement 77
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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;

Or. en

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 78
Laurenţiu Rebega

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;

Or. ro
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Amendement 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

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 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.
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Or. en

Motivering

Deze 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 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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:

Or. en

Motivering

Er zijn reeds controleprocedures en -regels ingevoerd met betrekking tot conditionaliteit, 
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 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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.

Or. en

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 83
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen in het 
licht van de ernst van de geconstateerde 
tekortkomingen.

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen in het 
licht van de ernst van de geconstateerde 
tekortkomingen. Financiële correcties met 
betrekking tot conditionaliteit worden 
gebaseerd op de berekende tekortkoming 
van de niet-opgelegde administratieve 
sancties. Wanneer deze niet met een 
evenredige inspanning kan worden 
vastgesteld, worden forfaitaire correcties 
toegepast.
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Or. en

Motivering

De Commissie heeft meegedeeld dat een forfaitair percentage de enige aanvaardbare 
methode is om financiële correcties te berekenen. Wanneer het om conditionaliteit gaat, moet 
het mogelijk zijn de uitgaven die niet in overeenstemming met het Unierecht zijn gedaan, te 
berekenen op dezelfde wijze als momenteel het risico van financiële schade als gevolg van de 
niet-oplegging van administratieve sancties wordt beoordeeld. Het moet mogelijk zijn de 
financiële schade voor de Unie nauwkeuriger vast te stellen dan met een forfaitaire correctie.

Amendement 84
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – 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.

Or. es

Amendement 85
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een verordening
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 

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 
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houden daarbij rekening met de aard en 
ernst van de niet-naleving en met de 
omvang van het financiële verlies voor het 
Elfpo.

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.

Or. es

Amendement 86
Iratxe García Pérez

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.

Or. es

Amendement 87
Iratxe García Pérez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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.

Or. es

Amendement 88
Franc Bogovič

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 nodig is voor een 
doeltreffend beheer van de risico's, 
rekening houdend met de omvang van de 
gecontroleerde percelen.

Or. en

Motivering

Wanneer het areaalmonitoringsysteem voor controledoeleinden wordt gebruikt, moeten de 
lidstaten de mogelijkheid hebben om zich te concentreren op percelen die groter zijn. In 
sommige lidstaten is een groot aantal percelen kleiner dan 0,5 ha, wat betekent dat voor 
kleine percelen acties met 100 % follow-up moeten worden ondernomen als gevolg van de 
relatief lage resolutie van de beelden voor het monitoringsysteem. De controles zouden 
moeilijk op tijd uit te voeren zijn en zouden ook een grote financiële last inhouden. Kleine 
percelen vormen geen aanzienlijk financieel risico voor de Uniebegroting, maar wel een 
onevenredige financiële en administratieve last voor de lidstaten.

Amendement 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De lidstaten zorgen voor een 
controleniveau dat nodig is voor een 
doeltreffend beheer van de risico's.

De lidstaten zorgen voor een 
controleniveau dat nodig is voor een 
doeltreffend beheer van de risico's in een 
vorm die zij het meest geschikt achten.

Or. en

Motivering

Subsidiariteit en evenredigheid moeten worden benadrukt. Het is niet nodig om de 
controleregels van de lidstaten en de Commissie te combineren zodat een grotere 
administratieve last voor de lidstaten en de begunstigden ontstaat. De lidstaten willen niet 
jaar na jaar controles uitvoeren van dezelfde begunstigden die de voorschriften respecteren, 
maar de inspanningen richten op risico's en frauduleuze begunstigden en zij moeten over alle 
instrumenten beschikken om een efficiënt en kosteneffectief controlesysteem op te zetten.

Amendement 90
Laurenţiu Rebega

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 evenredig
controleniveau dat nodig is voor een 
doeltreffend beheer van de risico's.

Or. ro

Amendement 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 

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 
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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 
een voordeel zouden genieten dat niet in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van die wetgeving.

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 
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.

Or. en

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 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
Raad34 of 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 

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 
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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).

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 
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).

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

Or. en

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 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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nodig worden aangevuld met bijkomende 
informatie van de landbouwer.

Or. en

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 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

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 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Or. en

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 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

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.
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Amendement 97
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 74 Schrappen

Toepassingsgebied en definities

1. Dit hoofdstuk bevat specifieke 
regels voor de doorlichting van de 
handelsdocumenten van entiteiten die 
betalingen ontvangen of verrichten die 
direct of indirect verband houden met het 
ELGF-financieringssysteem, of van 
vertegenwoordigers van die entiteiten 
(hierna "ondernemingen" genoemd), om 
na te gaan of de transacties die deel 
uitmaken van het ELGF-
financieringssysteem, daadwerkelijk 
hebben plaatsgevonden en correct zijn 
uitgevoerd.

2. Dit hoofdstuk is niet van 
toepassing op interventies die vallen onder 
het geïntegreerd systeem als bedoeld in 
hoofdstuk II van deze titel, of onder titel 
III, hoofdstuk III, van Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen]. De Commissie is bevoegd 
om overeenkomstig artikel 100 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die deze verordening aanvullen met regels 
voor de opstelling van een lijst van 
interventies die zich vanwege de structuur 
ervan en de controlevereisten niet lenen 
voor aanvullende controles achteraf in de 
vorm van een doorlichting van 
handelsdocumenten en die derhalve niet 
onder een dergelijke doorlichting uit 
hoofde van dit hoofdstuk vallen.

3. Voor de toepassing van dit 
hoofdstuk wordt verstaan onder:

(a) "handelsdocument": alle boeken, 
registers, nota's en bewijsstukken, de 
boekhouding, de productie- en 
kwaliteitsadministraties, de briefwisseling 
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in het kader van de activiteiten van de 
onderneming, en commerciële gegevens, 
in welke vorm dan ook, inclusief 
elektronisch opgeslagen gegevens, voor 
zover deze documenten of gegevens direct 
of indirect betrekking hebben op de in lid 
1 bedoelde transacties;

(b) "derde": een natuurlijke of een 
rechtspersoon die direct of indirect 
betrokken is bij transacties in het kader 
van het ELGF-financieringssysteem.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat gedetailleerde voorschriften voor de doorlichting van 
transacties (artikelen 74 tot en met 83). Vanwege het kleine aantal van dergelijke transacties 
is de noodzaak van dit zware controlesysteem twijfelachtig, zowel nu als in de toekomst. Een 
alternatieve oplossing zou erin kunnen bestaan dat de lidstaten de mogelijkheid wordt 
geboden om transacties niet door te lichten als het bedrag daarvan onder een bepaalde grens 
blijft.

Amendement 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 75 Schrappen

Doorlichting door de lidstaten

1. De lidstaten verrichten een 
systematische doorlichting van de 
handelsdocumenten van de 
ondernemingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de aard van de door te 
lichten transacties. De lidstaten zorgen 
ervoor dat de door te lichten 
ondernemingen zo worden gekozen dat de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
preventie en opsporing van 
onregelmatigheden maximaal 
gewaarborgd is. Bij de keuze wordt onder 
meer rekening gehouden met het 
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financiële belang van de ondernemingen
en met andere risicofactoren.

2. De in lid 1 bedoelde doorlichting 
wordt in passende gevallen uitgebreid tot 
natuurlijke personen en rechtspersonen 
die verbonden zijn met de 
ondernemingen, en tot elke andere 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
van belang kan zijn om de in artikel 76 
beschreven doelstellingen te realiseren.

3. De doorlichtingen uit hoofde van 
dit hoofdstuk laten de controles uit hoofde 
van de artikelen 47 en 48 onverlet.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat gedetailleerde voorschriften voor de doorlichting van 
transacties (artikelen 74 tot en met 83). Vanwege het kleine aantal van dergelijke transacties 
is de noodzaak van dit zware controlesysteem twijfelachtig, zowel nu als in de toekomst. Een 
alternatieve oplossing zou erin kunnen bestaan dat de lidstaten de mogelijkheid wordt 
geboden om transacties niet door te lichten als het bedrag daarvan onder een bepaalde grens 
blijft.

Amendement 99
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 Schrappen

Kruiscontroles

1. De juistheid van de door te lichten 
primaire gegevens wordt geverifieerd aan 
de hand van een aan het risiconiveau 
aangepast aantal kruiscontroles, indien 
nodig ook van de handelsdocumenten van 
derden, die onder meer inhouden:

(a) vergelijkingen met de 
handelsdocumenten van leveranciers, 
klanten, vervoerders en andere derden;
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(b) zo nodig, fysieke controles op de 
hoeveelheid en de aard van de voorraden;

(c) vergelijkingen met de gegevens 
over de financiële stromen die leiden tot 
of het gevolg zijn van de transacties in het 
kader van het ELGF-
financieringssysteem;

(d) controles van de boekhouding of 
van stukken inzake financiële bewegingen 
waaruit ten tijde van de doorlichting blijkt 
dat de documenten die door het 
betaalorgaan worden bewaard als bewijs 
voor de betaling van steun aan de 
begunstigde, in orde zijn.

2. Wanneer een onderneming 
overeenkomstig de nationale of de 
Uniebepalingen een afzonderlijke 
voorraadboekhouding moet voeren, wordt 
deze boekhouding bij de doorlichting in
passende gevallen ook vergeleken met de 
handelsdocumenten en in voorkomend 
geval met de daadwerkelijke voorraden 
van de onderneming.

3. Bij de selectie van de te 
controleren transacties moet ten volle 
rekening worden gehouden met het 
risiconiveau.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat gedetailleerde voorschriften voor de doorlichting van 
transacties (artikelen 74 tot en met 83). Vanwege het kleine aantal van dergelijke transacties 
is de noodzaak van dit zware controlesysteem twijfelachtig, zowel nu als in de toekomst. Een 
alternatieve oplossing zou erin kunnen bestaan dat de lidstaten de mogelijkheid wordt 
geboden om transacties niet door te lichten als het bedrag daarvan onder een bepaalde grens 
blijft.

Amendement 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 77
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 77 Schrappen

Toegang tot handelsdocumenten

1. De voor de onderneming 
verantwoordelijke persoon of een derde 
zorgt ervoor dat alle handelsdocumenten 
en aanvullende informatie aan de met de 
doorlichting belaste ambtenaren of de 
personen die gemachtigd zijn om namens 
hen te handelen, worden verstrekt. 
Elektronisch opgeslagen gegevens worden 
via een passende informatiedrager 
verstrekt.

2. De met de doorlichting belaste 
ambtenaren of de personen die 
gemachtigd zijn om namens hen te 
handelen, kunnen eisen dat uittreksels uit 
of kopieën van de in lid 1 bedoelde 
documenten aan hen worden verstrekt.

3. Indien bij een doorlichting uit 
hoofde van dit hoofdstuk de door de 
onderneming bewaarde 
handelsdocumenten ongeschikt worden 
geacht voor een doorlichting, wordt de 
onderneming verzocht in het vervolg de 
documenten te bewaren die volgens de 
voorschriften van de lidstaat die 
verantwoordelijk is voor de doorlichting, 
moeten worden bewaard, zulks 
onverminderd de verplichtingen van 
andere verordeningen voor de betrokken 
sector.

De lidstaat bepaalt vanaf welke datum 
dergelijke gegevens beschikbaar moeten 
zijn.

Wanneer alle of een deel van de 
handelsdocumenten die op grond van dit 
hoofdstuk moeten worden doorgelicht, 
zich bij een onderneming bevinden die 
behoort tot hetzelfde handelsconcern, 
dezelfde vennootschap of dezelfde 
vereniging van centraal beheerde 
ondernemingen als de doorgelichte 
onderneming, en die hetzij op hetzij 
buiten het grondgebied van de Unie is 
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gevestigd, maakt de onderneming deze 
handelsdocumenten toegankelijk voor de 
met de doorlichting belaste ambtenaren 
op een plaats en tijdstip die worden 
bepaald door de lidstaat die met de 
doorlichting is belast.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
met de doorlichting belaste ambtenaren 
het recht hebben de handelsdocumenten 
in beslag te nemen of in beslag te laten 
nemen. Bij uitoefening van dit recht 
worden de nationale bepalingen ter zake 
in acht genomen en dit recht laat de 
toepassing van de regelgeving inzake de
strafrechtelijke procedure voor het in 
beslag nemen van documenten onverlet.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat gedetailleerde voorschriften voor de doorlichting van 
transacties (artikelen 74 tot en met 83). Vanwege het kleine aantal van dergelijke transacties 
is de noodzaak van dit zware controlesysteem twijfelachtig, zowel nu als in de toekomst. Een 
alternatieve oplossing zou erin kunnen bestaan dat de lidstaten de mogelijkheid wordt 
geboden om transacties niet door te lichten als het bedrag daarvan onder een bepaalde grens 
blijft.

Amendement 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 78 Schrappen

Wederzijdse bijstand

1. De lidstaten verlenen elkaar in de 
volgende gevallen de nodige bijstand voor 
de uitvoering van de in dit hoofdstuk 
bedoelde doorlichtingen:

(a) een onderneming of een derde is 
gevestigd in een andere lidstaat dan die 
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waar het betrokken bedrag betaald of 
ontvangen is of had moeten worden;

(b) een onderneming of een derde is 
gevestigd in een andere lidstaat dan die 
waar de voor de doorlichting vereiste 
documenten en informatie zich bevinden.

De Commissie kan gezamenlijke acties 
coördineren waarbij twee of meer 
lidstaten elkaar bijstaan.

2. De lidstaten verstrekken de 
Commissie een lijst van in een derde land 
gevestigde ondernemingen waarvoor het 
betrokken bedrag in die lidstaat betaald of 
ontvangen is of had moeten worden.

3. Indien voor de doorlichting van 
een onderneming overeenkomstig artikel 
75 en met name voor de in artikel 76 
bedoelde kruiscontroles aanvullende 
informatie uit een andere lidstaat vereist 
is, kan een specifiek, met redenen 
omkleed doorlichtingsverzoek worden 
ingediend.

Binnen zes maanden na ontvangst van het 
doorlichtingsverzoek wordt daaraan 
gevolg gegeven; de resultaten van de 
doorlichting worden onverwijld aan de 
aanvragende lidstaat meegedeeld.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat gedetailleerde voorschriften voor de doorlichting van 
transacties (artikelen 74 tot en met 83). Vanwege het kleine aantal van dergelijke transacties 
is de noodzaak van dit zware controlesysteem twijfelachtig, zowel nu als in de toekomst. Een 
alternatieve oplossing zou erin kunnen bestaan dat de lidstaten de mogelijkheid wordt 
geboden om transacties niet door te lichten als het bedrag daarvan onder een bepaalde grens 
blijft.

Amendement 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 79
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 79 Schrappen

Programmering

1. De lidstaten stellen 
doorlichtingsprogramma's op die in de 
volgende doorlichtingsperiode op grond 
van artikel 75 moeten worden uitgevoerd.

2. Vóór 15 april van elk jaar zenden 
de lidstaten de Commissie het in lid 1 
bedoelde programma toe, met vermelding 
van:

(a) het aantal ondernemingen dat zal 
worden doorgelicht, en hun verdeling per 
sector, rekening houdend met de daarmee 
gemoeide bedragen;

(b) de criteria voor de opstelling van 
het programma.

3. De lidstaten voeren de door hen 
opgestelde en aan de Commissie 
toegezonden programma's uit indien de 
Commissie binnen acht weken geen 
opmerkingen heeft gemaakt.

4. Lid 3 is van overeenkomstige 
toepassing op de wijzigingen die de 
lidstaten in het programma aanbrengen.

5. De Commissie kan in elk stadium 
verzoeken om de opname van een speciale 
ondernemingscategorie in het programma 
van een lidstaat.

6. Ondernemingen waarbij de som 
van de ontvangsten of betalingen lager 
was dan 40 000 EUR, worden alleen 
overeenkomstig dit hoofdstuk doorgelicht 
om bijzondere redenen, die de lidstaten 
moeten vermelden in hun in lid 1 
bedoelde jaarlijkse programma of die de 
Commissie moet vermelden in een 
eventueel voorgestelde wijziging in dit 
programma.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 101 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de in 



AM\1171029NL.docx 43/58 PE631.861v01-00

NL

de eerste alinea genoemde drempel wordt 
gewijzigd.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat gedetailleerde voorschriften voor de doorlichting van 
transacties (artikelen 74 tot en met 83). Vanwege het kleine aantal van dergelijke transacties 
is de noodzaak van dit zware controlesysteem twijfelachtig, zowel nu als in de toekomst. Een 
alternatieve oplossing zou erin kunnen bestaan dat de lidstaten de mogelijkheid wordt 
geboden om transacties niet door te lichten als het bedrag daarvan onder een bepaalde grens 
blijft.

Amendement 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 Schrappen

Specifieke diensten

1. In elke lidstaat wordt een 
specifieke dienst belast met de monitoring 
van de toepassing van dit hoofdstuk. Die 
diensten zijn met name belast met:

(a) de uitvoering van de in dit 
hoofdstuk voorgeschreven doorlichtingen 
door ambtenaren die rechtstreeks 
ressorteren onder deze specifieke dienst, 
of

(b) de coördinatie van en het 
algemene toezicht op de doorlichtingen 
die door ambtenaren van andere diensten 
worden uitgevoerd.

De lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
op grond van dit hoofdstuk te verrichten 
doorlichtingen gedeeltelijk door de 
specifieke dienst en gedeeltelijk door 
andere nationale diensten worden 
uitgevoerd, mits eerstgenoemde dienst 
zorg draagt voor de coördinatie ervan.
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2. De met de toepassing van dit 
hoofdstuk belaste diensten staan 
organisatorisch los van de diensten of 
afdelingen die belast zijn met de 
betalingen en de daaraan voorafgaande 
doorlichtingscontroles.

3. De in lid 1 bedoelde specifieke 
dienst neemt alle nodige maatregelen en 
de betrokken lidstaat verleent de 
specifieke dienst alle nodige 
bevoegdheden om de in dit hoofdstuk 
genoemde taken te kunnen vervullen.

4. De lidstaten stellen passende 
maatregelen vast om een sanctie op te 
leggen aan natuurlijke personen of 
rechtspersonen die hun verplichtingen uit 
hoofde van dit hoofdstuk niet nakomen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat gedetailleerde voorschriften voor de doorlichting van
transacties (artikelen 74 tot en met 83). Vanwege het kleine aantal van dergelijke transacties 
is de noodzaak van dit zware controlesysteem twijfelachtig, zowel nu als in de toekomst. Een 
alternatieve oplossing zou erin kunnen bestaan dat de lidstaten de mogelijkheid wordt 
geboden om transacties niet door te lichten als het bedrag daarvan onder een bepaalde grens 
blijft.

Amendement 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 81 Schrappen

Verslagen

1. Vóór 1 januari volgende op de 
doorlichtingsperiode zenden de lidstaten 
de Commissie een uitvoerig verslag over 
de toepassing van dit hoofdstuk toe.

Het in de eerste alinea bedoelde verslag 
bevat ook een overzicht van de in artikel 
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78, lid 3, bedoelde specifieke 
doorlichtingsverzoeken en de resultaten 
van de doorlichtingen die naar aanleiding 
van die verzoeken hebben plaatsgevonden.

2. De lidstaten en de Commissie 
wisselen regelmatig met elkaar van 
gedachten over de toepassing van dit 
hoofdstuk.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat gedetailleerde voorschriften voor de doorlichting van 
transacties (artikelen 74 tot en met 83). Vanwege het kleine aantal van dergelijke transacties 
is de noodzaak van dit zware controlesysteem twijfelachtig, zowel nu als in de toekomst. Een 
alternatieve oplossing zou erin kunnen bestaan dat de lidstaten de mogelijkheid wordt 
geboden om transacties niet door te lichten als het bedrag daarvan onder een bepaalde grens 
blijft.

Amendement 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 82

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 82 Schrappen

Toegang van de Commissie tot informatie 
en doorlichtingen door de Commissie

1. Overeenkomstig de ter zake 
geldende nationale wettelijke bepalingen 
hebben de ambtenaren van de Commissie 
toegang tot alle documenten die zijn 
opgesteld met het oog op of naar 
aanleiding van de doorlichtingen die in 
het kader van dit hoofdstuk zijn 
georganiseerd, en tot de verzamelde 
gegevens, met inbegrip van de gegevens 
die zijn opgeslagen in de 
gegevensverwerkingssystemen. Die 
gegevens worden desgewenst via een 
passende informatiedrager verstrekt.

2. De in artikel 75 bedoelde 
doorlichtingen worden door ambtenaren 
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van de lidstaat uitgevoerd. Ambtenaren 
van de Commissie mogen aan een 
dergelijke doorlichting deelnemen. Zij 
mogen zelf niet de 
doorlichtingsbevoegdheden uitoefenen die 
aan de nationale ambtenaren zijn 
toegekend. Wel hebben zij toegang tot 
dezelfde locaties en documenten als de 
ambtenaren van de lidstaat.

3. Ambtenaren van een aanvragende 
lidstaat mogen met toestemming van de 
aangezochte lidstaat aanwezig zijn bij op 
grond van artikel 78 verrichte 
doorlichtingen in de aangezochte lidstaat 
en hebben toegang tot dezelfde locaties en 
documenten als de ambtenaren van 
laatstgenoemde lidstaat.

Ambtenaren van de aanvragende lidstaat 
die aanwezig zijn bij een doorlichting in 
de aangezochte lidstaat, kunnen te allen 
tijde het bewijs van hun officiële 
bevoegdheid leveren. De doorlichtingen 
worden te allen tijde door ambtenaren van 
de aangezochte lidstaat uitgevoerd.

4. Onverminderd de Verordeningen 
(EU, Euratom) nr. 883/2013, (Euratom, 
EG) nr. 2988/95, (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 en (EU) 2017/1939 nemen in 
gevallen waarin bepaalde handelingen op 
grond van de nationale bepalingen inzake 
strafrechtelijke procedures zijn 
voorbehouden aan ambtenaren die 
speciaal daarvoor zijn aangewezen bij het 
nationale recht, de ambtenaren van de 
Commissie noch de in lid 3 bedoelde 
ambtenaren van de lidstaat aan deze 
handelingen deel. Met name nemen zij in 
geen geval deel aan huiszoekingen of een 
formeel verhoor van personen op grond 
van het strafrecht van de betrokken
lidstaat. Wel hebben zij toegang tot de 
aldus verkregen informatie.

Or. en
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Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat gedetailleerde voorschriften voor de doorlichting van 
transacties (artikelen 74 tot en met 83). Vanwege het kleine aantal van dergelijke transacties 
is de noodzaak van dit zware controlesysteem twijfelachtig, zowel nu als in de toekomst. Een 
alternatieve oplossing zou erin kunnen bestaan dat de lidstaten de mogelijkheid wordt 
geboden om transacties niet door te lichten als het bedrag daarvan onder een bepaalde grens 
blijft.

Amendement 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 Schrappen

Uitvoeringsbevoegdheden

De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met regels 
die nodig zijn voor een uniforme 
toepassing van dit hoofdstuk en die met 
name betrekking hebben op:

(a) de uitvoering van de in artikel 75 
bedoelde doorlichtingen, wat betreft de 
keuze van de ondernemingen, het 
percentage en het tijdschema van de 
doorlichtingen;

(b) het bewaren van 
handelsdocumenten en de te bewaren 
handelsdocumenten of vast te leggen 
gegevens;

(c) de uitvoering en coördinatie van 
de in artikel 78, lid 1, bedoelde 
gezamenlijke acties;

(d) de bijzonderheden en specificaties 
inzake de inhoud, vorm en wijze van 
indiening van verzoeken, de inhoud, vorm 
en wijze van toezending van 
kennisgevingen en de indiening en 
uitwisseling van informatie zoals vereist 
in het kader van dit hoofdstuk;



PE631.861v01-00 48/58 AM\1171029NL.docx

NL

(e) de voorwaarden voor en de wijze 
van publicatie van de in het kader van 
deze verordening benodigde informatie of 
specifieke voorschriften en voorwaarden 
volgens welke de Commissie deze 
informatie verspreidt onder of 
beschikbaar stelt aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten;

(f) de bevoegdheden van de in artikel 
80 bedoelde specifieke dienst;

(g) de inhoud van de in artikel 81 
bedoelde verslagen en andere 
kennisgevingen die in het kader van dit 
hoofdstuk nodig zijn.

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat gedetailleerde voorschriften voor de doorlichting van 
transacties (artikelen 74 tot en met 83). Vanwege het kleine aantal van dergelijke transacties 
is de noodzaak van dit zware controlesysteem twijfelachtig, zowel nu als in de toekomst. Een 
alternatieve oplossing zou erin kunnen bestaan dat de lidstaten de mogelijkheid wordt 
geboden om transacties niet door te lichten als het bedrag daarvan onder een bepaalde grens 
blijft.

Amendement 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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, 

(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, 
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van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet.

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 
dan 2 % bedraagt.

Or. en

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 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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:

Or. en

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 109
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 2 – letter c – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de niet-naleving is te wijten aan 
overmacht,

Or. en

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 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 2 – letter c – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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,

Or. en

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 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 2 – letter c – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Or. en

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 112
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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en/of goede landbouw- en milieunormen 
alleen opgelegd ten aanzien van 
areaalgebonden rechtstreekse betalingen 
en areaalgebonden steun voor 
plattelandsontwikkeling van de 
begunstigde.

Or. en

Motivering

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and when the penalty is applied to all area-
based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in 
relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares 
but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. 
Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 
86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-
related rural development support are applied.

Amendement 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

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.

Or. en

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).
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Amendement 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Or. en

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 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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.

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

Or. en
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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 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Or. en

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 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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, 

2. De Commissie organiseert 
gedachtewisselingen over het in titel IV, 



AM\1171029NL.docx 55/58 PE631.861v01-00

NL

bedoelde geïntegreerd systeem. De 
Commissie organiseert 
gedachtewisselingen over dit onderwerp
met de lidstaten.

hoofdstuk II, bedoelde geïntegreerd 
systeem met de lidstaten.

Or. en

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 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

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 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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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Or. en

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 120
Stanislav Polčák

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

1. Overeenkomstig [artikel 44, 
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, met 
inbegrip van informatie over het bestaan 
van economische, familiale of andere 
banden met personen die voor de overheid 
van een lidstaat werken.

Or. cs

Amendement 121
Bronis Ropė

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

1. Overeenkomstig [artikel 44, 
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 om de drie 
maanden en tijdig achteraf bekend worden 
gemaakt.
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Or. en

Amendement 122
Stanislav Polčák

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 jaar lang 
beschikbaar, gerekend vanaf de datum van 
de eerste bekendmaking.

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 jaar lang 
beschikbaar, gerekend vanaf de datum van 
de eerste bekendmaking. Wanneer deze 
informatie ook informatie bevat over het 
bestaan van economische, familiale of 
andere banden met een persoon die voor 
de overheid van een lidstaat werkt, moet 
deze informatie beschikbaar zijn 
gedurende ten minste vijf jaar na de
datum van eerste bekendmaking.

Or. cs

Amendement 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie is bevoegd om 
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.

Or. en
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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.
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