
AM\910033NL.doc PE492.777v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

2011/0288(COD)

20.7.2012

AMENDEMENTEN
103 - 424

Ontwerpverslag
Giovanni La Via
(PE483.834v01-00)

De financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid

Voorstel voor een verordening
(COM(2011)0628 – C7-0000-0000 – 2011/0288(COD))



PE492.777v01-00 2/193 AM\910033NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\910033NL.doc 3/193 PE492.777v01-00

NL

Amendement 103
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overeenkomstig artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, moet het GLB rekening 
houden met de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip 
van de op het niveau van de Verenigde 
Naties en andere internationale 
organisaties vastgestelde doelstellingen. 
Maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden getroffen, mogen de 
voedselproductiecapaciteit en de 
voedselzekerheid op lange termijn van de 
ontwikkelingslanden, en met name van de 
minst ontwikkelde landen, niet in het 
gedrang brengen, en moeten bijdragen 
aan de verbintenissen van de EU in de 
strijd tegen de klimaatverandering.

Or. en

Amendement 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De toepassing van deze 
verordening moet in overeenstemming 
zijn met de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking van het EU-
beleidskader voor voedselzekerheid 
(COM(2010) 127), met name om te 
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waarborgen dat de tenuitvoerlegging van 
maatregelen in het kader van het GLB de 
voedselproductiecapaciteit en de 
voedselzekerheid op lange termijn van 
ontwikkelingslanden, evenals de 
mogelijkheden van deze landen om 
zichzelf te voeden, niet in het gedrang 
brengt, en tevens voldoet aan de 
verplichting tot samenhang van het 
ontwikkelingsbeleid overeenkomstig 
artikel 208 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 105
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De vermindering van de 
administratieve lasten is een van de 
kerndoelstellingen en belangrijkste 
voorwaarden van de hervorming van het 
GLB. Aan de hand van op de praktijk 
gerichte tolerantiedrempels en de-
minimisgrenzen en met behulp van een 
evenwichtige verhouding tussen 
vertrouwen en controle moeten de 
toekomstige administratieve lasten van de 
lidstaten en begunstigden in zinvolle mate 
worden beperkt. In het kader van de 
vermindering van de administratieve 
lasten moeten de administratiekosten en 
andere kosten van controles op alle 
niveaus in aanmerking genomen en goed 
functionerende beheers- en 
controlesystemen gehonoreerd worden. 
De belangrijkste doelstelling bestaat erin 
de administratieve lasten te verminderen, 
de bureaucratie voor de landbouwers en 
de beheersinstanties te beperken en tot 
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een redelijk volume terug te dringen.

Or. de

Amendement 106
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om bepaalde niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening aan te vullen of te 
wijzigen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen aan te nemen inzake de 
erkenning van de betaalorganen en 
coördinerende instanties, inzake de taken 
van het bedrijfsadviseringssysteem, inzake 
de uit de EU-begroting te financieren 
maatregelen in het kader van de openbare 
interventie en inzake de waardering van de 
verrichtingen in verband met de openbare 
interventie, inzake de verlagingen en 
schorsing van de vergoedingen aan de 
lidstaten, inzake de verrekening tussen 
uitgaven en ontvangsten in het kader van 
de fondsen, inzake de terugvordering van 
schulden, inzake de sancties die 
begunstigden bij niet-inachtneming van de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden opgelegd 
moeten krijgen, inzake de zekerheden, 
inzake de werking van het geïntegreerd 
beheers- en controlesysteem, inzake de 
maatregelen waarvoor de voorschriften 
voor de controle van verrichtingen niet 
gelden, inzake de sancties die in het kader 
van de randvoorwaarden worden toegepast, 
inzake de instandhouding van blijvend 
grasland, inzake de ontstaansfeiten en de 
wisselkoersen die gehanteerd moeten 
worden door de lidstaten die de euro niet 
hebben ingevoerd, en inzake het 

(3) Om bepaalde niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening aan te vullen of te 
wijzigen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen aan te nemen inzake de 
erkenning van de betaalorganen en 
coördinerende instanties, inzake de taken 
van het bedrijfsadviseringssysteem, inzake 
de uit de EU-begroting te financieren 
maatregelen in het kader van de openbare 
interventie en inzake de waardering van de 
verrichtingen in verband met de openbare 
interventie, inzake de verlagingen en
schorsing van de vergoedingen aan de 
lidstaten, inzake de verrekening tussen 
uitgaven en ontvangsten in het kader van 
de fondsen, inzake de terugvordering van 
schulden, inzake de sancties die 
begunstigden bij niet-inachtneming van de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden opgelegd 
moeten krijgen, inzake de zekerheden, 
inzake de werking van het geïntegreerd 
beheers- en controlesysteem, inzake de 
maatregelen waarvoor de voorschriften 
voor de controle van verrichtingen niet 
gelden, inzake de sancties die in het kader 
van de randvoorwaarden worden toegepast, 
inzake de instandhouding van blijvend 
weiland, inzake de ontstaansfeiten en de 
wisselkoersen die gehanteerd moeten 
worden door de lidstaten die de euro niet 
hebben ingevoerd, en inzake het 
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gemeenschappelijk evaluatiekader voor de 
maatregelen die in het kader van het GLB 
zijn vastgesteld. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet er 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

gemeenschappelijk evaluatiekader voor de 
maatregelen die in het kader van het GLB 
zijn vastgesteld. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet er 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Motivering

De definitie van blijvend "grasland" (voorheen "weiland") houdt onvoldoende rekening met 
de begrazing van weiden met geringe opbrengst waar voedergewassen houtachtig kunnen zijn 
en waar niet per definitie uitsluitend grassoorten staan. Begrazing van gevestigd weiland 
voorkomt verwaarlozing en verlies aan biodiversiteit als gevolg van kolonisatie door veel 
voorkomende soorten en zorgt voor het behoud van systemen met een hoge natuurwaarde, en 
daarmee voor een publiek goed. Deze wijziging moet in de gehele verordening worden 
toegepast.

Amendement 107
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De GLB-uitgaven, met inbegrip van de 
uitgaven voor plattelandsontwikkeling, 
moeten via beide fondsen uit de EU-
begroting worden gefinancierd, hetzij op 
rechtstreekse wijze hetzij in het kader van 
een tussen de lidstaten en de Unie gedeeld 
beheer. Er moet een lijst worden 
vastgesteld van de maatregelen die uit deze 
fondsen kunnen worden gefinancierd.

(6) De GLB-uitgaven, met inbegrip van de 
uitgaven voor plattelandsontwikkeling, 
moeten via beide fondsen uit de EU-
begroting worden gefinancierd, hetzij op 
rechtstreekse wijze hetzij in het kader van 
een tussen de lidstaten en de Unie gedeeld 
beheer. Er moet een lijst worden 
vastgesteld van de maatregelen die uit deze 
fondsen kunnen worden gefinancierd.
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Wijzigingen met terugwerkende kracht 
ten aanzien van de bepalingen van 
maatregelen moeten vermeden worden.

Or. en

Amendement 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Een lidstaat die meer dan één 
betaalorgaan erkent, moet een enkele
coördinerende instantie aanwijzen die 
ermee wordt belast de samenhang in het 
beheer van de geldmiddelen te waarborgen, 
als schakel tussen de Commissie en de 
verschillende erkende betaalorganen te 
fungeren en ervoor te zorgen dat de door 
de Commissie gevraagde gegevens over de 
activiteiten van de verschillende 
betaalorganen haar snel worden verstrekt. 
De coördinerende instantie moet er 
daarnaast voor zorgen dat corrigerende 
actie wordt ondernomen en de Commissie 
op de hoogte wordt gehouden van de 
verdere ontwikkelingen en dat de 
gemeenschappelijke voorschriften en 
normen op homogene wijze worden 
toegepast.

(8) Een lidstaat die meer dan één 
betaalorgaan erkent, moet een 
coördinerende instantie aanwijzen die 
ermee wordt belast de samenhang in het 
beheer van de geldmiddelen te waarborgen, 
als schakel tussen de Commissie en de 
verschillende erkende betaalorganen te 
fungeren en ervoor te zorgen dat de door 
de Commissie gevraagde gegevens over de 
activiteiten van de verschillende 
betaalorganen haar snel worden verstrekt. 
De coördinerende instantie moet er 
daarnaast voor zorgen dat corrigerende 
actie wordt ondernomen en de Commissie 
op de hoogte wordt gehouden van de 
verdere ontwikkelingen en dat de 
internationaal erkende voorschriften en 
normen worden toegepast.

Or. en

Motivering

Deze wijziging is ter verduidelijking van het feit dat het voor deze taken verantwoordelijke 
betaalorgaan niet noodzakelijkerwijs alleen met deze taken belast is en dat de coördinerende 
instanties de competenties van de betaalorganen moet beoordelen op basis van internationaal 
erkende normen, aangezien de coördinerende instanties op dit moment geen richtsnoeren 
hebben aan de hand waarvan zij een oordeel kunnen opstellen.
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Amendement 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Alleen de door de lidstaten erkende 
betaalorganen bieden een redelijke 
zekerheid dat vóór de toekenning van de 
EU-steun aan de begunstigden de nodige 
controles zijn uitgevoerd. Daarom moet 
uitdrukkelijk worden vastgelegd dat alleen 
uitgaven van erkende betaalorganen 
vergoed mogen worden uit de EU-
begroting.

(9) Alleen de door de lidstaten erkende 
betaalorganen bieden een redelijke 
zekerheid dat vóór de toekenning van de 
EU-steun aan de begunstigden de nodige 
controles zijn uitgevoerd. Daarom moet 
uitdrukkelijk worden vastgelegd dat alleen 
uitgaven van erkende betaalorganen 
vergoed mogen worden uit de EU-
begroting en dat deze controles op basis 
van een enkele geïntegreerde steekproef 
worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De controlemethode moet op een enkele geïntegreerde steekproef gebaseerd zijn, teneinde de 
lasten voor de verantwoordelijke instanties te verminderen.

Amendement 110
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Alleen de door de lidstaten erkende 
betaalorganen bieden een redelijke 
zekerheid dat vóór de toekenning van de 
EU-steun aan de begunstigden de nodige 
controles zijn uitgevoerd. Daarom moet 
uitdrukkelijk worden vastgelegd dat alleen
uitgaven van erkende betaalorganen
vergoed mogen worden uit de EU-
begroting.

(9) Alleen de door de lidstaten erkende 
betaalorganen bieden een redelijke 
zekerheid dat vóór de toekenning van de 
EU-steun aan de begunstigden de nodige 
controles zijn uitgevoerd. Daarom moet 
uitdrukkelijk worden vastgelegd dat alleen 
erkende betaalorganen verantwoordelijk
mogen zijn voor uit de EU-begroting te 
vergoeden uitgaven.
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Or. en

Amendement 111
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De toenemende eisen aan de 
certificerende instanties en de 
betaalorganen mogen niet met een 
verdere stijging van de administratieve 
lasten in de lidstaten gepaard gaan en 
mogen vooral niet strenger zijn dan de 
internationale controlenorm. Met 
betrekking tot de omvang en inhoud van 
de te certificeren feiten moet een 
evenwichtige kosten-batenverhouding 
gehandhaafd blijven en aanvullende 
rapportageverplichtingen moeten een 
duidelijke toegevoegde waarde hebben.

Or. de

Amendement 112
Spyros Danellis

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om ervoor te zorgen dat begunstigden 
zich meer bewust worden van de relatie 
tussen landbouwpraktijken en het beheer
van bedrijven enerzijds en normen op het 
gebied van milieu, klimaatverandering, een
goede landbouwconditie van grond, 
voedselveiligheid, volksgezondheid, de 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn anderzijds is het 
noodzakelijk dat de lidstaten een uitgebreid 

(10) Om ervoor te zorgen dat begunstigden 
zich meer bewust worden van de relatie 
tussen landbouwpraktijken, het beheer en 
het risicobeheer van bedrijven enerzijds en 
normen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, een goede 
landbouwconditie van grond, 
voedselveiligheid, volksgezondheid, de 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn anderzijds is het 



PE492.777v01-00 10/193 AM\910033NL.doc

NL

systeem van advisering ten behoeve van de 
begunstigden opzetten. Dit 
bedrijfsadviseringssysteem mag op geen 
enkele wijze afdoen aan de verplichting en 
verantwoordelijkheid van de begunstigden 
om deze normen in acht te nemen. Ook 
moeten de lidstaten zorgen voor een 
duidelijke scheiding tussen advies en 
controle.

noodzakelijk dat de lidstaten een uitgebreid 
systeem van advisering ten behoeve van de 
begunstigden opzetten. Dit 
bedrijfsadviseringssysteem mag op geen 
enkele wijze afdoen aan de verplichting en 
verantwoordelijkheid van de begunstigden 
om deze normen in acht te nemen. Ook 
moeten de lidstaten zorgen voor een 
duidelijke scheiding tussen advies en 
controle.

Or. en

Amendement 113
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het bedrijfsadviseringssysteem moet 
ten minste betrekking hebben op de eisen 
en normen op het gebied van de 
randvoorwaarden. Ook moet het systeem 
betrekking hebben op de eisen waaraan 
moet worden voldaan in het kader van de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en de daaraan 
gekoppelde rechtstreekse betalingen en op 
de instandhouding van het landbouwareaal 
in het kader van Verordening (EU) nr. 
RB/xxx van het Europees Parlement en de 
Raad van xxx tot vaststelling van
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid14. Tot slot moet dit 
systeem betrekking hebben op bepaalde 
elementen die verband houden met de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, op de melding van 
dier- en plantenziekten en op de duurzame 
ontwikkeling van de economische 

(11) Het bedrijfsadviseringssysteem moet 
ten minste betrekking hebben op de eisen 
en normen op het gebied van de 
randvoorwaarden. Ook moet het systeem 
betrekking hebben op de eisen waaraan 
moet worden voldaan in het kader van de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en de daaraan 
gekoppelde rechtstreekse betalingen, op de 
instandhouding van het landbouwareaal in 
het kader van Verordening (EU) nr. 
RB/xxx van het Europees Parlement en de 
Raad van xxx tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid14, en op maatregelen die 
in het kader van de tweede pijler 
beschikbaar zijn (Verordening nr.
PO/xxx) ter verbetering van de 
duurzaamheid van 
voedselproductiesystemen, zoals 
biologische landbouw, landbouw met een 
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activiteiten van kleine landbouwbedrijven. hoge natuurwaarde en
agromilieumaatregelen. Tot slot moet dit 
systeem betrekking hebben op bepaalde 
elementen die verband houden met de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, op de bodem, op 
biodiversiteit, op de bescherming van
water en een doelmatige nutriëntencyclus, 
op dier- en plantenziekten, met inbegrip 
van alternatieve niet-chemische 
plaagbestrijdingsmethoden, op innovaties
en op de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van kleine 
landbouwbedrijven.

Or. en

Amendement 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het bedrijfsadviseringssysteem moet 
ten minste betrekking hebben op de eisen 
en normen op het gebied van de 
randvoorwaarden. Ook moet het systeem 
betrekking hebben op de eisen waaraan 
moet worden voldaan in het kader van de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en de daaraan 
gekoppelde rechtstreekse betalingen en op 
de instandhouding van het landbouwareaal 
in het kader van Verordening (EU) nr. 
RB/xxx van het Europees Parlement en de 
Raad van xxx tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid14. Tot slot moet dit 
systeem betrekking hebben op bepaalde 
elementen die verband houden met de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, op de melding van 

(11) Het bedrijfsadviseringssysteem moet 
ten minste betrekking hebben op de eisen 
en normen op het gebied van de 
randvoorwaarden. Ook moet het systeem 
betrekking hebben op de eisen waaraan 
moet worden voldaan in het kader van de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en de daaraan 
gekoppelde rechtstreekse betalingen en op 
de instandhouding van het landbouwareaal 
in het kader van Verordening (EU) nr. 
RB/xxx van het Europees Parlement en de 
Raad van xxx tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid14. Voorts moet dit systeem 
betrekking hebben op bepaalde elementen 
die verband houden met de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, op biodiversiteit, op 
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dier- en plantenziekten en op de duurzame 
ontwikkeling van de economische 
activiteiten van kleine landbouwbedrijven.

de bescherming van water, op de melding 
van dier- en plantenziekten en op 
innovaties. Tot slot moet dit systeem 
betrekking hebben op de duurzame 
ontwikkeling van de economische 
activiteiten van kleine landbouwbedrijven 
en op de beschikbare opties voor een 
doeltreffend beheer van economische en 
ecologische risico's.

Or. en

Amendement 115
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het bedrijfsadviseringssysteem moet 
ten minste betrekking hebben op de eisen 
en normen op het gebied van de 
randvoorwaarden. Ook moet het systeem 
betrekking hebben op de eisen waaraan 
moet worden voldaan in het kader van de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en de daaraan 
gekoppelde rechtstreekse betalingen en op 
de instandhouding van het landbouwareaal 
in het kader van Verordening (EU) nr. 
RB/xxx van het Europees Parlement en de 
Raad van xxx tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid14. Tot slot moet dit 
systeem betrekking hebben op bepaalde 
elementen die verband houden met de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, op de melding van 
dier- en plantenziekten en op de 
duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van kleine 
landbouwbedrijven.

(11) Het bedrijfsadviseringssysteem moet 
ten minste betrekking hebben op de eisen 
en normen op het gebied van de 
randvoorwaarden. Ook moet het systeem 
betrekking hebben op de eisen waaraan 
moet worden voldaan in het kader van de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en de daaraan 
gekoppelde rechtstreekse betalingen en op 
de instandhouding van het landbouwareaal 
in het kader van Verordening (EU) nr. 
RB/xxx van het Europees Parlement en de 
Raad van xxx tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid14.
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Or. en

Amendement 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het bedrijfsadviseringssysteem moet 
ten minste betrekking hebben op de eisen 
en normen op het gebied van de 
randvoorwaarden. Ook moet het systeem 
betrekking hebben op de eisen waaraan 
moet worden voldaan in het kader van de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en de daaraan 
gekoppelde rechtstreekse betalingen en op 
de instandhouding van het landbouwareaal 
in het kader van Verordening (EU) nr. 
RB/xxx van het Europees Parlement en de 
Raad van xxx tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid14. Tot slot moet dit 
systeem betrekking hebben op bepaalde 
elementen die verband houden met de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, op de melding van 
dier- en plantenziekten en op de duurzame 
ontwikkeling van de economische
activiteiten van kleine landbouwbedrijven.

(11) Het bedrijfsadviseringssysteem moet 
ten minste betrekking hebben op de eisen 
en normen op het gebied van de 
randvoorwaarden. Ook moet het systeem 
betrekking hebben op de eisen waaraan 
moet worden voldaan in het kader van de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en de daaraan
gekoppelde rechtstreekse betalingen en op 
de instandhouding van het landbouwareaal 
in het kader van Verordening (EU) nr. 
RB/xxx van het Europees Parlement en de 
Raad van xxx tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid14. Tot slot moet dit 
systeem betrekking hebben op bepaalde 
elementen die verband houden met de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, op biodiversiteit, op 
de bescherming van water, op de melding 
van dier- en plantenziekten, op innovaties 
en waar nodig op de duurzame 
ontwikkeling van de economische
activiteiten van landbouwbedrijven.

Or. en

Amendement 117
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De gebruikmaking van het 
agrometeorologische systeem en de 
verwerving en verbetering van 
satellietbeelden moeten de Commissie de 
middelen verschaffen om de 
landbouwmarkten te beheren en de 
monitoring van de landbouwuitgaven te 
bevorderen.

(14) De gebruikmaking van het 
agrometeorologische systeem en de 
verwerving en verbetering van 
satellietbeelden moeten de Commissie de 
middelen verschaffen om de 
landbouwmarkten te beheren en de 
monitoring te bevorderen van de 
landbouwuitgaven en de middelen 
waarvan de landbouw, met inbegrip van 
boslandbouwsystemen, afhankelijk is.

Or. en

Amendement 118
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om te voorkomen dat de bedragen ter 
financiering van het GLB de jaarlijkse 
maxima overschrijden, moet worden 
vastgehouden aan het financieel 
mechanisme als bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 
januari 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening aan landbouwers in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) 
nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1782/200316, dat voorziet in aanpassing 
van de rechtstreekse steun. Tevens moet de 
Commissie worden gemachtigd deze 

(17) Om te voorkomen dat de bedragen ter 
financiering van het GLB de jaarlijkse
maxima overschrijden, moet worden 
vastgehouden aan het financieel 
mechanisme als bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 
januari 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening aan landbouwers in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) 
nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1782/200316, dat voorziet in aanpassing 
van de rechtstreekse steun wanneer de 
ramingen erop wijzen dat het toepasselijke 
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aanpassingen vast te stellen wanneer de 
Raad dit niet doet vóór 30 juni van het 
kalenderjaar waarvoor deze aanpassingen 
gelden.

jaarlijkse maximum in rubriek 2, met een 
veiligheidsmarge van 300 000 000 euro, in 
een bepaald financieel jaar wordt 
overschreden. Tevens moet de Commissie 
worden gemachtigd deze aanpassingen vast 
te stellen wanneer de Raad dit niet doet 
vóór 30 juni van het kalenderjaar waarvoor 
deze aanpassingen gelden.

Or. en

Amendement 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De begrotingsdiscipline vergt ook een 
voortdurend onderzoek van de 
begrotingssituatie op middellange termijn. 
Daarom moet de Commissie bij de 
indiening van het ontwerp van begroting 
voor een bepaald jaar haar ramingen en 
analyses aan het Europees Parlement en de 
Raad voorleggen en zo nodig passende 
maatregelen voorstellen aan de wetgever. 
Bovendien is het noodzakelijk dat de 
Commissie op elk moment haar 
beheersbevoegdheden volledig gebruikt om 
de inachtneming van het jaarlijkse 
maximum te waarborgen en dat zij het 
Europees Parlement en de Raad of alleen 
de Raad zo nodig passende maatregelen 
voorstelt om de begrotingssituatie te 
corrigeren. Wanneer aan het einde van een 
begrotingsjaar het jaarlijkse maximum als 
gevolg van de door de lidstaten ingediende 
vergoedingsaanvragen niet in acht kan 
worden genomen, moet de Commissie 
maatregelen kunnen vaststellen die het 
mogelijk maken om de beschikbare 
begrotingsmiddelen voorlopig over de 
lidstaten te verdelen naar evenredigheid 
van hun nog hangende 

(19) De begrotingsdiscipline vergt ook een 
voortdurend onderzoek van de 
begrotingssituatie op middellange termijn. 
Daarom moet de Commissie bij de 
indiening van het ontwerp van begroting 
voor een bepaald jaar haar ramingen en 
analyses aan het Europees Parlement en de 
Raad voorleggen en zo nodig passende 
maatregelen voorstellen aan de wetgever. 
Bovendien is het noodzakelijk dat de 
Commissie op elk moment haar 
beheersbevoegdheden volledig gebruikt om 
de inachtneming van het jaarlijkse 
maximum te waarborgen en dat zij het 
Europees Parlement en de Raad of alleen 
de Raad zo nodig passende maatregelen 
voorstelt om de begrotingssituatie te 
corrigeren. Wanneer aan het einde van een 
begrotingsjaar het jaarlijkse maximum als 
gevolg van de door de lidstaten ingediende 
vergoedingsaanvragen niet in acht kan 
worden genomen, moet de Commissie 
maatregelen kunnen vaststellen die het 
mogelijk maken om de beschikbare 
begrotingsmiddelen, met inachtneming 
van een marge van 300 000 000 euro 
onder het maximum, voorlopig over de 
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vergoedingsaanvragen, en het voor het 
betrokken jaar vastgestelde maximum in 
acht te nemen. De betalingen voor het 
betrokken jaar moeten dan in het volgende 
begrotingsjaar verder worden afgewikkeld, 
waarbij het totaalbedrag van de EU-
financiering per lidstaat definitief moet 
worden vastgesteld en verrekeningen 
tussen lidstaten moeten plaatsvinden om de 
aldus vastgestelde bedragen alsnog in acht 
te nemen.

lidstaten te verdelen naar evenredigheid 
van hun nog hangende 
vergoedingsaanvragen, en het voor het 
betrokken jaar vastgestelde maximum in 
acht te nemen. De betalingen voor het 
betrokken jaar moeten dan in het volgende 
begrotingsjaar verder worden afgewikkeld, 
waarbij het totaalbedrag van de EU-
financiering per lidstaat definitief moet 
worden vastgesteld en verrekeningen 
tussen lidstaten moeten plaatsvinden om de 
aldus vastgestelde bedragen alsnog in acht 
te nemen.

Or. en

Motivering

De huidige marge van 300 miljoen euro onder het ELGF-submaximum mag niet worden 
afgeschaft als veiligheidsmechanisme.

Amendement 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Bij de uitvoering van de begroting 
moet de Commissie een alarmsysteem 
toepassen waarbij de landbouwuitgaven 
per maand worden gevolgd, zodat de 
Commissie bij een dreigende 
overschrijding van het jaarlijkse maximum 
zo snel mogelijk kan reageren door 
passende maatregelen vast te stellen in het 
kader van haar eigen beheersbevoegdheden 
en, mochten deze maatregelen 
ontoereikend blijken, andere maatregelen 
voor te stellen. Het is dienstig dat de 
Commissie periodiek bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag indient 
waarin de ontwikkeling van de tot dusver 
gedane uitgaven wordt getoetst aan de 
profielen en waarin de voor de rest van het 

(20) Bij de uitvoering van de begroting 
moet de Commissie een alarmsysteem 
toepassen waarbij de landbouwuitgaven 
per maand worden gevolgd, zodat de 
Commissie bij een dreigende 
overschrijding van het jaarlijkse maximum 
zo snel mogelijk kan reageren door 
passende maatregelen vast te stellen in het 
kader van haar eigen beheersbevoegdheden 
en, mochten deze maatregelen 
ontoereikend blijken, andere maatregelen 
voor te stellen, met inachtneming van de 
in overweging 19 bedoelde marge. Het is 
dienstig dat de Commissie periodiek bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag indient waarin de ontwikkeling van 
de tot dusver gedane uitgaven wordt 
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begrotingsjaar te verwachten uitvoering 
van de begroting wordt beoordeeld.

getoetst aan de profielen en waarin de voor 
de rest van het begrotingsjaar te 
verwachten uitvoering van de begroting 
wordt beoordeeld.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met overweging 19 moet de verwijzing naar de marge van 300 miljoen 
euro onder het ELGF-submaximum opnieuw worden opgenomen in deze overweging.

Amendement 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De financiële bijdrage uit de EU-
begroting voor de programma's voor 
plattelandsontwikkeling wordt verleend op 
basis van vastleggingen in jaartranches. 
Zodra deze programma's ten uitvoer 
worden gelegd, moeten de lidstaten over 
financiële EU-middelen kunnen 
beschikken. Daarom moet binnen bepaalde 
grenzen een voorfinancieringssysteem 
worden ingevoerd dat het mogelijk maakt 
te zorgen voor een regelmatige geldstroom 
om de betalingen aan de begunstigden in 
het kader van de programma's tijdig te 
verrichten.

(23) De financiële bijdrage uit de EU-
begroting voor de programma's voor 
plattelandsontwikkeling wordt verleend op 
basis van vastleggingen in jaartranches. 
Zodra deze programma's ten uitvoer 
worden gelegd, moeten de lidstaten over 
financiële EU-middelen kunnen 
beschikken. Lidstaten kunnen de 
Commissie binnen twee maanden na dit 
besluit aangeven dat ze geen 
voorfinanciering willen ontvangen. 
Daarom moet binnen bepaalde grenzen een 
voorfinancieringssysteem worden 
ingevoerd dat het mogelijk maakt te zorgen 
voor een regelmatige geldstroom om de 
betalingen aan de begunstigden in het 
kader van de programma's tijdig te 
verrichten. 

Or. en

Motivering

Om de druk op de begroting van de lidstaten te verlichten, moeten lidstaten die geen 
voorfinanciering voor de tenuitvoerlegging van hun programma willen ontvangen hiervan 
kunnen afzien.
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Amendement 122
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De financiële bijdrage uit de EU-
begroting voor de programma's voor 
plattelandsontwikkeling wordt verleend op 
basis van vastleggingen in jaartranches. 
Zodra deze programma's ten uitvoer 
worden gelegd, moeten de lidstaten over 
financiële EU-middelen kunnen 
beschikken. Daarom moet binnen bepaalde 
grenzen een voorfinancieringssysteem 
worden ingevoerd dat het mogelijk maakt 
te zorgen voor een regelmatige geldstroom 
om de betalingen aan de begunstigden in 
het kader van de programma's tijdig te 
verrichten.

(23) De financiële bijdrage uit de EU-
begroting voor de programma's voor 
plattelandsontwikkeling wordt verleend op 
basis van vastleggingen in jaartranches. 
Zodra deze programma's ten uitvoer 
worden gelegd, moeten de lidstaten als zij 
dat willen over financiële EU-middelen 
kunnen beschikken. Daarom moet binnen 
bepaalde grenzen een 
voorfinancieringssysteem worden 
ingevoerd dat het mogelijk maakt te zorgen 
voor een regelmatige geldstroom om de 
betalingen aan de begunstigden in het 
kader van de programma's tijdig te 
verrichten.

Or. en

Amendement 123
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Het is belangrijk dat de EU-steun 
tijdig aan de begunstigden wordt betaald 
opdat zij er een doeltreffend gebruik van 
kunnen maken. Als de lidstaten de in de 
EU-wetgeving bepaalde betalingstermijnen 
niet in acht nemen, kunnen de 
begunstigden ernstige problemen 
ondervinden en kan de jaarlijkse opstelling 
van de EU-begroting in gevaar komen. 
Daarom is het gerechtvaardigd de na het 

(25) Het is belangrijk dat de EU-steun 
tijdig aan de begunstigden wordt betaald 
opdat zij er een doeltreffend gebruik van 
kunnen maken. Als de lidstaten de in de 
EU-wetgeving bepaalde betalingstermijnen 
niet in acht nemen, kunnen de 
begunstigden ernstige problemen 
ondervinden en kan de jaarlijkse opstelling 
van de EU-begroting in gevaar komen. 
Daarom is het gerechtvaardigd de na het 
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verstrijken van de betalingstermijnen 
verrichte uitgaven uit te sluiten van EU-
financiering. In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
Commissie in uitzonderingen op deze 
algemene regel kunnen voorzien. Dit 
uitgangspunt van Verordening (EG) nr. 
1290/2005 moet behouden blijven en voor 
zowel het ELGF als het ELFPO gelden.
Als een lidstaat te laat betaalt, moet hij 
aan de begunstigden een rentevergoeding 
geven die bovenop de hoofdsom komt. 
Zo'n bepaling kan de lidstaten aansporen 
om de betalingstermijnen beter in acht te 
nemen en kan de begunstigden meer 
zekerheid bieden dat zij op tijd betaald 
worden of in elk geval een vergoeding 
ontvangen bij een te late betaling.

verstrijken van de betalingstermijnen 
verrichte uitgaven uit te sluiten van EU-
financiering. In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
Commissie in uitzonderingen op deze 
algemene regel kunnen voorzien. Dit 
uitgangspunt van Verordening (EG) nr. 
1290/2005 moet behouden blijven en voor 
zowel het ELGF als het ELFPO gelden.

Or. en

Amendement 124
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Het is belangrijk dat de EU-steun 
tijdig aan de begunstigden wordt betaald 
opdat zij er een doeltreffend gebruik van 
kunnen maken. Als de lidstaten de in de 
EU-wetgeving bepaalde betalingstermijnen 
niet in acht nemen, kunnen de 
begunstigden ernstige problemen 
ondervinden en kan de jaarlijkse opstelling 
van de EU-begroting in gevaar komen. 
Daarom is het gerechtvaardigd de na het 
verstrijken van de betalingstermijnen 
verrichte uitgaven uit te sluiten van EU-
financiering. In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
Commissie in uitzonderingen op deze 
algemene regel kunnen voorzien. Dit 
uitgangspunt van Verordening (EG) nr. 

(25) Het is belangrijk dat de EU-steun 
tijdig aan de begunstigden wordt betaald 
opdat zij er een doeltreffend gebruik van 
kunnen maken. Als de lidstaten de in de 
EU-wetgeving bepaalde betalingstermijnen 
niet in acht nemen, kunnen de 
begunstigden ernstige problemen 
ondervinden en kan de jaarlijkse opstelling 
van de EU-begroting in gevaar komen. 
Daarom is het gerechtvaardigd de na het 
verstrijken van de betalingstermijnen 
verrichte uitgaven uit te sluiten van EU-
financiering. In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
Commissie in uitzonderingen op deze 
algemene regel kunnen voorzien. Dit 
uitgangspunt van Verordening (EG) nr. 
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1290/2005 moet behouden blijven en voor 
zowel het ELGF als het ELFPO gelden. 
Als een lidstaat te laat betaalt, moet hij aan 
de begunstigden een rentevergoeding 
geven die bovenop de hoofdsom komt. 
Zo'n bepaling kan de lidstaten aansporen 
om de betalingstermijnen beter in acht te 
nemen en kan de begunstigden meer 
zekerheid bieden dat zij op tijd betaald 
worden of in elk geval een vergoeding 
ontvangen bij een te late betaling.

1290/2005 moet behouden blijven en voor 
zowel het ELGF als het ELFPO gelden. 
Als een lidstaat te laat betaalt, moet hij aan 
de begunstigden een rentevergoeding 
geven die bovenop de hoofdsom komt. 
Zo'n bepaling kan de lidstaten aansporen 
om de betalingstermijnen beter in acht te 
nemen en kan de begunstigden meer 
zekerheid bieden dat zij op tijd betaald 
worden of in elk geval een vergoeding 
ontvangen bij een te late betaling. De 
tenuitvoerlegging van in het kader van het 
EFLP subsidiabele projecten en een meer 
doelmatige financiering zouden bevorderd 
kunnen worden door een optimale 
samenhang in de interpretatie van 
voorschriften ten aanzien van 
subsidiabiliteit te creëren.

Or. en

Amendement 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Krachtens sectorale 
landbouwwetgeving moeten de lidstaten 
binnen bepaalde termijnen informatie over 
het aantal verrichte controles en de 
resultaten ervan aan de Commissie 
toezenden. Deze controlestatistieken 
worden gebruikt om het foutenpercentage 
op lidstaatniveau te bepalen en, meer in het 
algemeen, om het beheer van het ELGF en 
het ELFPO te controleren. Ze vormen voor 
de Commissie een belangrijke bron van 
informatie die zij gebruikt om zich ervan te 
gewissen dat de middelen op correcte wijze 
worden beheerd, en zijn voor de jaarlijkse 
borgingsverklaring van essentieel belang. 
Gezien het vitale karakter van deze 
statistische informatie en om ervoor te 

(27) Krachtens sectorale 
landbouwwetgeving moeten de lidstaten 
binnen bepaalde termijnen informatie over 
het aantal verrichte controles en de 
resultaten ervan aan de Commissie 
toezenden. Deze controlestatistieken 
worden gebruikt om het foutenpercentage 
op lidstaatniveau te bepalen en, meer in het 
algemeen, om het beheer van het ELGF en 
het ELFPO te controleren. Ze vormen voor 
de Commissie een belangrijke bron van 
informatie die zij gebruikt om zich ervan te 
vergewissen dat de middelen op correcte 
wijze worden beheerd, en zijn voor de 
jaarlijkse borgingsverklaring van essentieel 
belang. Gezien het vitale karakter van deze 
statistische informatie en om ervoor te 
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zorgen dat de lidstaten zich houden aan 
hun verplichting om deze op tijd te 
versturen, moet worden voorzien in een 
middel om een te late indiening van de 
gegevens te ontmoedigen op een wijze die 
evenredig is aan de hoeveelheid gegevens 
die ontbreekt. Daarom moeten bepalingen 
worden ingevoerd op grond waarvan de 
Commissie dat deel van de maandelijkse of 
de tussentijdse betalingen kan opschorten 
waarvoor de desbetreffende statistische 
informatie niet op tijd is ingediend.

zorgen dat de lidstaten zich houden aan 
hun verplichting om deze op tijd te 
versturen, moet worden voorzien in een 
proportioneel middel om een te late 
indiening van de gegevens te ontmoedigen 
op een wijze die evenredig is aan de 
hoeveelheid gegevens die ontbreekt. 
Daarom moeten bepalingen worden 
ingevoerd op grond waarvan de Commissie 
dat deel van de maandelijkse of de 
tussentijdse betalingen kan opschorten 
waarvoor de desbetreffende statistische 
informatie niet op tijd is ingediend, maar 
alleen als de vertraging de jaarlijkse 
kwijtingsprocedure in het gedrang brengt 
en overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel.

Or. en

Amendement 126
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Krachtens sectorale 
landbouwwetgeving moeten de lidstaten 
binnen bepaalde termijnen informatie over 
het aantal verrichte controles en de 
resultaten ervan aan de Commissie 
toezenden. Deze controlestatistieken 
worden gebruikt om het foutenpercentage 
op lidstaatniveau te bepalen en, meer in het 
algemeen, om het beheer van het ELGF en 
het ELFPO te controleren. Ze vormen voor 
de Commissie een belangrijke bron van 
informatie die zij gebruikt om zich ervan te 
gewissen dat de middelen op correcte wijze 
worden beheerd, en zijn voor de jaarlijkse 
borgingsverklaring van essentieel belang.
Gezien het vitale karakter van deze 
statistische informatie en om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten zich houden aan 

(27) Krachtens sectorale 
landbouwwetgeving moeten de lidstaten 
binnen bepaalde termijnen informatie over 
het aantal verrichte controles en de 
resultaten ervan aan de Commissie 
toezenden. Deze controlestatistieken 
worden gebruikt om het foutenpercentage 
op lidstaatniveau te bepalen en, meer in het 
algemeen, om het beheer van het ELGF en 
het ELFPO te controleren. Ze vormen voor 
de Commissie een belangrijke bron van 
informatie die zij gebruikt om zich ervan te 
vergewissen dat de middelen op correcte 
wijze worden beheerd, en zijn voor de 
jaarlijkse borgingsverklaring van essentieel 
belang.



PE492.777v01-00 22/193 AM\910033NL.doc

NL

hun verplichting om deze op tijd te 
versturen, moet worden voorzien in een 
middel om een te late indiening van de 
gegevens te ontmoedigen op een wijze die 
evenredig is aan de hoeveelheid gegevens 
die ontbreekt. Daarom moeten bepalingen 
worden ingevoerd op grond waarvan de 
Commissie dat deel van de maandelijkse 
of de tussentijdse betalingen kan 
opschorten waarvoor de desbetreffende 
statistische informatie niet op tijd is 
ingediend.

Or. en

Amendement 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De voor het GLB vereiste maatregelen 
en werkzaamheden worden gedeeltelijk in 
het kader van het gedeelde beheer 
gefinancierd. De Commissie moet nagaan
of de met de betalingen belaste instanties 
van de lidstaten zorg dragen voor een goed 
financieel beheer van de EU-geldmiddelen. 
Het is dienstig de aard van de door de 
Commissie te verrichten controles te 
bepalen, de voorwaarden te scheppen om 
het de Commissie mogelijk te maken haar 
taken op het gebied van de uitvoering van 
de begroting te vervullen en de door de 
lidstaten na te komen verplichtingen inzake 
samenwerking te verduidelijken.

(30) De voor het GLB vereiste maatregelen 
en werkzaamheden worden gedeeltelijk in 
het kader van het gedeelde beheer 
gefinancierd. De Commissie moet de 
vereiste maatregelen nemen om na te 
gaan of de met de betalingen belaste 
instanties van de lidstaten zorg dragen voor 
een goed financieel beheer van de EU-
geldmiddelen. Het is dienstig de algemene 
voorschriften en beginselen vast te stellen
die de Commissie in acht moet nemen bij 
de uitvoering van controlemaatregelen, de
aard van de door de Commissie te 
verrichten controles te bepalen, de 
voorwaarden te scheppen om het de 
Commissie mogelijk te maken haar taken 
op het gebied van de uitvoering van de 
begroting te vervullen en de door de 
lidstaten na te komen verplichtingen inzake 
samenwerking te verduidelijken.

Or. en
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Amendement 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om ervoor te zorgen dat de 
Commissie kan voldoen aan haar 
verplichting zich te vergewissen van het 
bestaan en de goede werking in de lidstaten 
van systemen voor het beheer en de 
controle de EU-uitgaven dient, 
onverminderd de door de lidstaten zelf 
verrichte inspecties, te worden voorzien in 
controles door personen die door de 
Commissie zijn gemachtigd, en in de 
mogelijkheid voor de Commissie de 
lidstaten om bijstand te verzoeken bij hun 
werkzaamheden.

(31) Om ervoor te zorgen dat de 
Commissie kan voldoen aan haar 
verplichting zich te vergewissen van het 
bestaan en de goede werking in de lidstaten 
van systemen voor het beheer en de 
controle de EU-uitgaven dient, met 
inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel, het vertrouwen 
dat er in de betrouwbaarheid van 
nationale controle- en beheerssytemen is 
en het algehele functioneren van de 
nationale controlemaatregelen bij het 
aantal controles dat de Commissie moet 
uitvoeren, te worden voorzien in controles 
door personen die door de Commissie zijn 
gemachtigd, en in de mogelijkheid voor de 
Commissie de lidstaten om bijstand te
verzoeken bij hun werkzaamheden

Or. en

Amendement 129
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De Commissie, die krachtens artikel 
17 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie dient toe te zien op de 
goede toepassing van het EU-recht, moet 
uitmaken of de door de lidstaten verrichte 
uitgaven in overeenstemming zijn met de 
EU-wetgeving. De lidstaten moeten het 

(34) De Commissie, die krachtens artikel 
17 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie dient toe te zien op de 
goede toepassing van het EU-recht, moet 
uitmaken of de door de lidstaten verrichte 
uitgaven in overeenstemming zijn met de 
EU-wetgeving, in voorkomend geval
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recht hebben hun besluiten tot betaling te 
verantwoorden en een beroep te doen op 
bemiddeling als zij het niet met de 
Commissie eens kunnen worden. Om de 
lidstaten juridische en financiële garanties 
te bieden ten aanzien van de in het 
verleden verrichte uitgaven dient een 
maximumperiode te worden vastgesteld 
waarbinnen de Commissie moet beslissen 
welke financiële gevolgen moeten worden 
verbonden aan de niet-naleving van 
voorschriften. De procedure voor de 
conformiteitsgoedkeuring moet, wat het 
ELFPO betreft, in overeenstemming zijn 
met de bepalingen inzake door de 
Commissie vast te stellen financiële 
correcties als vastgesteld in deel 2 van 
Verordening (EU) nr. GV/xxx.

gebaseerd op een beoordeling van het 
daadwerkelijke risico voor de 
landbouwfondsen. De lidstaten moeten het 
recht hebben hun besluiten tot betaling te 
verantwoorden en een beroep te doen op 
bemiddeling als zij het niet met de 
Commissie eens kunnen worden. Om de 
lidstaten juridische en financiële garanties 
te bieden ten aanzien van de in het 
verleden verrichte uitgaven dient een 
maximumperiode te worden vastgesteld 
waarbinnen de Commissie moet beslissen 
welke financiële gevolgen moeten worden 
verbonden aan de niet-naleving van 
voorschriften. De procedure voor de 
conformiteitsgoedkeuring moet, wat het 
ELFPO betreft, in overeenstemming zijn 
met de bepalingen inzake door de 
Commissie vast te stellen financiële 
correcties als vastgesteld in deel 2 van 
Verordening (EU) nr. GV/xxx.

Or. en

Amendement 130
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De door de lidstaten ingeleide 
terugvorderingsprocedures kunnen jaren 
vergen zonder enige zekerheid dat inning 
daadwerkelijk plaatsvindt. Ook is het 
mogelijk dat de kosten van deze 
procedures in geen verhouding staan tot de 
geïnde of te innen bedragen. Daarom moet 
het de lidstaten worden toegestaan de 
terugvorderingsprocedures in bepaalde 
gevallen stop te zetten.

(36) De door de lidstaten ingeleide 
terugvorderingsprocedures kunnen jaren 
vergen zonder enige zekerheid dat inning 
daadwerkelijk plaatsvindt. Ook is het 
mogelijk dat de kosten van deze 
procedures in geen verhouding staan tot de 
geïnde of te innen bedragen. Dit geldt ook 
voor terugvorderingen van ten onrechte 
betaalde bedragen en rente onder een 
bepaalde de-minimisgrens. Ook hier moet 
de verhouding tussen kosten en baten 
gehandhaafd blijven. Daarom moet het de 
lidstaten worden toegestaan de 
terugvorderingsprocedures in bepaalde 
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gevallen stop te zetten.

Or. de

Motivering

De terugvordering van zeer kleine bedragen veroorzaakt een niet onbelangrijke 
administratieve last. Bijdragen onder een bepaalde de-minimisgrens dienen daarom niet te 
worden teruggevorderd, zodat de verhouding tussen kosten en baten gehandhaafd blijft.

Amendement 131
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Ter bescherming van de financiële 
belangen van de EU-begroting moeten de 
lidstaten maatregelen nemen om zich ervan 
te vergewissen dat de door het ELGF en 
het ELFPO gefinancierde verrichtingen 
daadwerkelijk plaatsvinden en correct 
worden uitgevoerd. Ook moeten de 
lidstaten het nodige doen om 
onregelmatigheden of niet-naleving van 
verplichtingen door begunstigden te 
voorkomen, op te sporen en doeltreffend 
aan te pakken. In dit verband is
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen22 van toepassing.

(37) Ter bescherming van de financiële 
belangen van de EU-begroting moeten de 
lidstaten maatregelen nemen om zich ervan 
te vergewissen dat de door het ELGF en 
het ELFPO gefinancierde verrichtingen 
daadwerkelijk plaatsvinden en correct 
worden uitgevoerd. Ook moeten de 
lidstaten het nodige doen om 
onregelmatigheden of niet-naleving van 
verplichtingen door begunstigden te 
voorkomen, op te sporen en doeltreffend 
aan te pakken. In dit verband is 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen22 van toepassing. Om 
samenhang in de doelstellingen en 
prioriteiten van het EU-beleid te 
waarborgen, moeten ook risico's voor het 
milieu en de volksgezondheid worden 
aangemerkt als risicovol voor de 
financiële belangen ten aanzien van de 
EU-begroting, aangezien de kosten in 
verband hiermee ten laste komen van 
overheidsuitgaven op andere gebieden, 
waaronder die van de EU. Door extra 
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kosten op andere gebieden tot een 
minimum te beperken, kan een 
doelmatige besteding van 
overheidsmiddelen worden gewaarborgd.

Or. en

Amendement 132
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Diverse sectorale 
landbouwverordeningen bevatten 
bepalingen die betrekking hebben op de 
algemene beginselen inzake controles, 
intrekkingen, verlagingen of uitsluitingen 
van betalingen en op het opleggen van 
sancties. Deze voorschriften moeten 
worden verzameld in één horizontaal 
rechtskader. Ze moeten betrekking hebben 
op de verplichtingen van de lidstaten op het 
gebied van administratieve controles en 
controles ter plaatse en op de voorschriften 
voor de terugvordering, verlaging en 
uitsluiting van steun. Ook moeten 
voorschriften worden vastgesteld voor de 
controles op de naleving van 
verplichtingen die niet noodzakelijkerwijs 
gekoppeld zijn aan de betaling van steun.

(38) Diverse sectorale 
landbouwverordeningen bevatten 
bepalingen die betrekking hebben op de 
algemene beginselen inzake controles, 
intrekkingen, verlagingen of uitsluitingen 
van betalingen en op het opleggen van 
sancties. Deze voorschriften moeten 
worden verzameld in één horizontaal 
rechtskader. Ze moeten betrekking hebben 
op de verplichtingen van de lidstaten op het 
gebied van administratieve controles en 
controles ter plaatse en op de voorschriften 
voor de terugvordering, verlaging en 
uitsluiting van steun. Ook moeten 
voorschriften worden vastgesteld voor de 
controles op de naleving van 
verplichtingen die niet noodzakelijkerwijs 
gekoppeld zijn aan de betaling van steun.
Om ervoor te zorgen dat de landbouwers 
samenhangende en duidelijke signalen 
ontvangen, is het belangrijk dat de 
subsidiabiliteitsregels, zoals deze aan de 
landbouwers worden medegedeeld of door 
de controleurs worden toegepast bij het 
vaststellen van subsidiabele arealen, 
zodanig worden geïnterpreteerd dat 
landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde niet worden beboet en dat 
de milieukwaliteit of de biodiversiteit in 



AM\910033NL.doc 27/193 PE492.777v01-00

NL

landbouwsystemen niet vermindert als 
gevolg van subsidiabiliteitscontroles.

Or. en

Amendement 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Diverse sectorale 
landbouwverordeningen bevatten 
bepalingen die betrekking hebben op de 
algemene beginselen inzake controles, 
intrekkingen, verlagingen of uitsluitingen 
van betalingen en op het opleggen van 
sancties. Deze voorschriften moeten 
worden verzameld in één horizontaal 
rechtskader. Ze moeten betrekking hebben 
op de verplichtingen van de lidstaten op het 
gebied van administratieve controles en 
controles ter plaatse en op de voorschriften 
voor de terugvordering, verlaging en 
uitsluiting van steun. Ook moeten 
voorschriften worden vastgesteld voor de 
controles op de naleving van 
verplichtingen die niet noodzakelijkerwijs 
gekoppeld zijn aan de betaling van steun.

(38) Diverse sectorale 
landbouwverordeningen bevatten 
bepalingen die betrekking hebben op de 
algemene beginselen inzake controles, 
intrekkingen, verlagingen of uitsluitingen 
van betalingen en op het opleggen van 
evenredige administratieve sancties. Deze 
voorschriften moeten worden verzameld in 
één horizontaal rechtskader. Ze moeten 
betrekking hebben op de verplichtingen 
van de lidstaten op het gebied van 
administratieve controles en controles ter 
plaatse, met inbegrip van de toepasselijke 
algemene beginselen en criteria, en op de 
voorschriften voor de terugvordering, 
verlaging en uitsluiting van steun. Ook 
moeten voorschriften worden vastgesteld 
voor de controles op de naleving van 
verplichtingen die niet noodzakelijkerwijs 
gekoppeld zijn aan de betaling van steun.

Or. en

Amendement 134
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Diverse sectorale 
landbouwverordeningen bevatten 
bepalingen die betrekking hebben op de 
algemene beginselen inzake controles, 
intrekkingen, verlagingen of uitsluitingen 
van betalingen en op het opleggen van 
sancties. Deze voorschriften moeten 
worden verzameld in één horizontaal 
rechtskader. Ze moeten betrekking hebben
op de verplichtingen van de lidstaten op het 
gebied van administratieve controles en 
controles ter plaatse en op de voorschriften 
voor de terugvordering, verlaging en 
uitsluiting van steun. Ook moeten 
voorschriften worden vastgesteld voor de 
controles op de naleving van 
verplichtingen die niet noodzakelijkerwijs 
gekoppeld zijn aan de betaling van steun.

(38) Diverse sectorale 
landbouwverordeningen bevatten 
bepalingen die betrekking hebben op de 
algemene beginselen inzake controles, 
intrekkingen, verlagingen of uitsluitingen 
van betalingen en op het opleggen van 
sancties. Deze voorschriften moeten 
worden verzameld in één horizontaal 
rechtskader. Ze moeten betrekking hebben 
op de verplichtingen van de lidstaten op het 
gebied van administratieve controles en 
controles ter plaatse en op de voorschriften 
voor de terugvordering, verlaging en 
uitsluiting van steun. Ook moeten 
voorschriften worden vastgesteld voor het 
terugdringen van controles indien de
foutenpercentages aanvaardbaar zijn en 
voor de controles op de naleving van 
verplichtingen die niet noodzakelijkerwijs 
gekoppeld zijn aan de betaling van steun.

Or. en

Amendement 135
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Deze verordening moet voor de 
lidstaten een sterke stimulans vormen om 
het aantal controles ter plaatse te 
verminderen, wanneer het 
foutenpercentage zich op een 
aanvaardbaar niveau bevindt. In het 
bijzonder geldt dit voor de relevante 
voorschriften betreffende het geïntegreerd 
beheers- en controlesysteem.

Or. pl
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Amendement 136
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis)Een rechtvaardig sanctiesysteem 
ten opzichte van landbouwers wegens 
onregelmatigheden moet dubbele sancties 
en het gelijktijdig toepassen van 
administratieve sancties uit hoofde van 
deze verordening en strafrechtelijke 
sancties op grond van het strafrecht 
uitsluiten, tenzij het gaat om gevallen van 
bewuste en opzettelijke fraude.

Or. pl

Amendement 137
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 ter) Geen enkele administratieve 
sanctie, met inbegrip van de verplichting 
tot teruggave van de door de landbouwer 
ontvangen betalingen, mag het gevolg zijn 
van objectieve of van de landbouwer 
onafhankelijke omstandigheden, in het 
bijzonder van toevallige gebeurtenissen.

Or. pl

Amendement 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De voornaamste bestanddelen van dit 
geïntegreerd systeem moeten worden 
gehandhaafd, met name de bepalingen 
inzake een geautomatiseerde 
gegevensbank, een systeem voor de 
identificatie van de landbouwpercelen, 
steunaanvragen of betalingsaanvragen, en 
een systeem voor de identificatie en 
registratie van de betalingsrechten.

(41) De voornaamste bestanddelen van dit 
geïntegreerd systeem moeten worden 
gehandhaafd, met name de bepalingen 
inzake een geautomatiseerde 
gegevensbank, een systeem voor de 
identificatie van de landbouwpercelen, 
steunaanvragen of betalingsaanvragen, en 
een systeem voor de identificatie en 
registratie van de betalingsrechten. De 
lidstaten kunnen passende technologie 
gebruiken bij het opzetten van dergelijke 
systemen.

Or. en

Amendement 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De voornaamste bestanddelen van dit 
geïntegreerd systeem moeten worden 
gehandhaafd, met name de bepalingen 
inzake een geautomatiseerde 
gegevensbank, een systeem voor de 
identificatie van de landbouwpercelen, 
steunaanvragen of betalingsaanvragen, en 
een systeem voor de identificatie en 
registratie van de betalingsrechten.

(41) De voornaamste bestanddelen van dit 
geïntegreerd systeem, met name de 
bepalingen inzake een geautomatiseerde 
gegevensbank, een systeem voor de 
identificatie van de landbouwpercelen, 
steunaanvragen of betalingsaanvragen, en 
een systeem voor de identificatie en 
registratie van de betalingsrechten, moeten 
op een passend niveau worden 
gehandhaafd, waarbij voldoende rekening 
wordt gehouden met de noodzaak om de 
landbouwers en de overheden niet 
onnodig met administratieve lasten te 
belasten.

Or. en
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Amendement 140
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De voornaamste bestanddelen van dit 
geïntegreerd systeem moeten worden 
gehandhaafd, met name de bepalingen 
inzake een geautomatiseerde 
gegevensbank, een systeem voor de 
identificatie van de landbouwpercelen, 
steunaanvragen of betalingsaanvragen, en 
een systeem voor de identificatie en 
registratie van de betalingsrechten.

(41) De voornaamste bestanddelen van dit 
geïntegreerd systeem, met name de 
bepalingen inzake een geautomatiseerde 
gegevensbank, een systeem voor de 
identificatie van de landbouwpercelen, 
steunaanvragen of betalingsaanvragen, en 
een systeem voor de identificatie en 
registratie van de betalingsrechten, moeten 
op een passend niveau worden 
gehandhaafd, waarbij voldoende rekening 
wordt gehouden met de noodzaak om de 
landbouwers en de overheden niet 
onnodig met administratieve lasten te 
belasten.

Or. en

Amendement 141
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid krijgen steunaanvragen of 
betalingsverzoeken met een meerjarige 
geldigheidsduur in te stellen, in het 
bijzonder voor landbouwers die een vast 
of traditioneel landbouwproductiemodel 
hanteren.

Or. pl
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Amendement 142
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De bevoegde nationale autoriteiten 
moeten betalingen in het kader van EU-
steunregelingen die onder het geïntegreerd 
systeem vallen, binnen een voorgeschreven 
termijn volledig aan de begunstigden 
uitkeren onder voorbehoud van de 
verlagingen waarin deze verordening 
voorziet. Met het oog op een flexibeler 
beheer van de rechtstreekse betalingen 
moet het de lidstaten worden toegestaan 
om betalingen die onder het geïntegreerd 
systeem vallen, in maximaal twee tranches 
per jaar te verrichten.

(42) Betalingen in het kader van EU-
steunregelingen die onder het geïntegreerd 
systeem vallen, moeten binnen een 
voorgeschreven termijn volledig aan de 
begunstigden worden uitgekeerd onder 
voorbehoud van de verlagingen waarin 
deze verordening voorziet. Met het oog op 
een flexibeler beheer van de rechtstreekse 
betalingen moet het de lidstaten worden 
toegestaan om betalingen die onder het 
geïntegreerd systeem vallen, in maximaal 
twee tranches per jaar te verrichten.

Or. en

Amendement 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) In Verordening (EG) nr. 1782/2003 
van de Raad van 29 september 2003 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening in het kader 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en tot vaststelling van bepaalde 
steunregelingen voor landbouwers en 
houdende wijziging van de Verordeningen 
(EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, 
(EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, 
(EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, 
(EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, 
(EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 

(50) In Verordening (EG) nr. 1782/2003 
van de Raad van 29 september 2003 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening in het kader 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en tot vaststelling van bepaalde 
steunregelingen voor landbouwers en 
houdende wijziging van de Verordeningen 
(EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, 
(EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, 
(EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, 
(EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, 
(EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 
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2529/200125, die later is vervangen door 
Verordening (EG) nr. 73/2009, is het 
beginsel vastgelegd dat de volledige 
betaling aan begunstigden van sommige 
steunbedragen in het kader van het GLB 
gekoppeld moet zijn aan de naleving van 
voorschriften voor het grondbeheer, de 
landbouwproductie en de 
landbouwactiviteiten. Dit beginsel was 
later terug te vinden in Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 van de Raad van 
20 september 2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)26 en in 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad van 22 oktober 2007 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke bepalingen 
voor een aantal landbouwproducten 
("Integrale-GMO-verordening")27. In dit 
systeem van zogeheten randvoorwaarden 
moeten de lidstaten sancties opleggen in de 
vorm van een volledige of gedeeltelijke 
verlaging of uitsluiting van de steun die in 
het kader van het GLB is ontvangen.

2529/200125, die later is vervangen door
Verordening (EG) nr. 73/2009, is het 
beginsel vastgelegd dat de volledige 
betaling aan begunstigden van sommige 
steunbedragen in het kader van het GLB 
gekoppeld moet zijn aan de naleving van 
voorschriften voor het grondbeheer, de 
landbouwproductie en de 
landbouwactiviteiten. Dit beginsel was 
later terug te vinden in Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 van de Raad van 
20 september 2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)26 en in 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad van 22 oktober 2007 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke bepalingen 
voor een aantal landbouwproducten 
("Integrale-GMO-verordening")27. In dit 
systeem van zogeheten randvoorwaarden 
moeten de lidstaten administratieve 
sancties opleggen in de vorm van een 
volledige of gedeeltelijke verlaging of 
uitsluiting van de steun die in het kader van 
het GLB is ontvangen, in 
overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel en met 
inachtneming van de algemene criteria 
voor de nuancering van dergelijke 
sancties als bedoeld in deze verordening.

Or. en

Amendement 144
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Het randvoorwaardensysteem (51) Het randvoorwaardensysteem 
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integreert in het GLB basisnormen voor het 
milieu, de klimaatverandering, een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond, 
de gezondheid van mensen, dieren en 
planten, en het dierenwelzijn. De bedoeling 
ervan is de ontwikkeling van duurzame 
landbouw te bevorderen door de 
begunstigden beter bewust te maken van de 
noodzaak om deze basisnormen in acht te 
nemen. Ook is het de bedoeling van dit 
systeem ervoor te zorgen dat het GLB 
nauwer aansluit bij de verwachtingen van 
de maatschappij door de samenhang van 
dit beleid met het beleid op het gebied van 
het milieu, de gezondheid van mensen, 
dieren en planten, en dierenwelzijn te 
verbeteren.

integreert in het GLB basisnormen voor het 
milieu, de klimaatverandering, een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond, 
de gezondheid van mensen, dieren en 
planten, en het dierenwelzijn. De bedoeling 
ervan is de ontwikkeling van duurzame 
landbouw te bevorderen door de 
begunstigden beter bewust te maken van de 
noodzaak om deze basisnormen in acht te 
nemen. Ook is het de bedoeling van dit 
systeem ervoor te zorgen dat het GLB 
nauwer aansluit bij de verwachtingen van 
de maatschappij door de samenhang van 
dit beleid met het beleid op het gebied van 
het milieu, de gezondheid van mensen, 
dieren en planten, en dierenwelzijn te 
verbeteren. Het GLB mag geen schade 
berokkenen: de combinatie van 
doeltreffende randvoorwaarden en een 
verplichte "vergroenende" component 
moet de basis voor een duurzaam beheer 
leggen. Dit komt neer op een 
maatschappelijk contract dat de burgers 
garandeert dat de middelen van de 
overheid worden besteed aan goederen 
van algemeen belang en niet aan zaken 
die milieuvervuiling, 
gezondheidsproblemen, bodemverarming 
en verminderde landbouwproductiviteit in 
de hand werken, want deze fenomenen 
brengen weer nieuwe kosten met zich 
mee. Derhalve moet middels 
randvoorwaarden en vergroenende 
maatregelen een stevige grondslag voor 
duurzaam beheer worden gelegd, teneinde 
begrotingsefficiëntie te waarborgen en de 
kosten die ten laste komen van andere 
gebieden binnen de overheidsuitgaven tot 
een minimum te beperken. 

Or. en

Motivering

Op de eerste plaats vormen de RBE's een deel van het wettelijke minimum ten aanzien van 
milieukwaliteit in alle relevante wetgeving binnen het acquis, reden waarom de combinatie 
van doeltreffende randvoorwaarden en een verplichte "vergroenende" component de basis 
voor een duurzaam beheer moet leggen. Op de tweede plaats betekent een GLB dat geen 
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schade berokkent, door vermindering van negatieve externe kosten, begrotingsefficiëntie en 
een doelmatige besteding van overheidsmiddelen, evenals een doelmatige cyclus van 
nutriënten, water en energie in landbouwecosystemen.

Amendement 145
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Dit randvoorwaardensysteem maakt 
integraal deel uit van het GLB en moet 
daarom worden behouden. Het 
toepassingsgebied ervan, dat tot dusver 
bestaat uit aparte lijsten van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
en normen voor een goede landbouw- en 
milieuconditie van de grond, moet evenwel 
zodanig worden gestroomlijnd dat de 
consistentie ervan gewaarborgd is en beter 
zichtbaar wordt. Daartoe moeten de eisen 
en normen in één lijst worden 
samengebracht en in gebieden en aspecten 
worden gecategoriseerd. Ook is gebleken 
dat een aantal randvoorwaardeneisen 
onvoldoende betrekking heeft op 
landbouwactiviteiten of op het areaal van 
het bedrijf, of veeleer de nationale 
autoriteiten dan de begunstigden aangaat. 
Daarom moet dit toepassingsgebied op 
deze punten worden aangepast. Bovendien 
moet worden voorzien in het 
instandhouden van blijvend grasland in 
2014 en 2015.

(52) Dit randvoorwaardensysteem maakt 
integraal deel uit van het GLB en moet 
daarom worden behouden. Het 
toepassingsgebied ervan, dat tot dusver 
bestaat uit aparte lijsten van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
en normen voor een goede landbouw- en 
milieuconditie van de grond, moet evenwel 
zodanig worden gestroomlijnd dat de 
consistentie ervan gewaarborgd is en beter 
zichtbaar wordt, zonder dat de 
milieukwaliteit wordt verminderd. Daartoe 
moeten de eisen en normen in één lijst 
worden samengebracht en in gebieden en 
aspecten worden gecategoriseerd. Ook is 
gebleken dat een aantal 
randvoorwaardeneisen onvoldoende 
betrekking heeft op landbouwactiviteiten 
of op het areaal van het bedrijf, of veeleer 
de nationale autoriteiten dan de 
begunstigden aangaat. Daarom moet dit 
toepassingsgebied op deze punten worden 
aangepast. Bovendien moet worden 
voorzien in het in stand houden van 
blijvend weiland op perceelniveau.

Or. en

Amendement 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne
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Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) De lidstaten moeten de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
onverkort ten uitvoer leggen om ervoor te 
zorgen dat deze op bedrijfsniveau 
operationeel worden en de vereiste gelijke 
behandeling van alle landbouwers 
garanderen.

(53) De lidstaten moeten de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
onverkort ten uitvoer leggen om ervoor te 
zorgen dat deze op bedrijfsniveau 
operationeel worden en de vereiste gelijke 
behandeling van alle landbouwers 
garanderen. De Commissie moet 
richtsnoeren uitvaardigen inzake de 
interpretatie van de voorschriften 
betreffende de identificatie en registratie 
van dieren ten behoeve van de naleving 
van de randvoorwaarden. Deze 
richtsnoeren moeten, in het bijzonder ten 
aanzien van elektronische systemen, 
rekening houden met het feit dat volledige 
nauwkeurigheid dikwijls niet mogelijk is 
en om die reden enige mate van tolerantie 
moeten kennen.  De richtsnoeren moeten 
in voorkomend geval, zoals ten aanzien 
van elektronische systemen, voorzien in 
flexibiliteit op het niveau van 
landbouwbedrijven, zodat enerzijds de 
geest van de wetgeving in acht wordt 
genomen en anderzijds evenredige 
administratieve sancties alleen worden 
toegepast in gevallen van niet-naleving 
die rechtstreeks en ontegensprekelijk 
toegeschreven kunnen worden aan de 
begunstigden, met name bij herhaalde 
defecten van de gebruikte technologie.

Or. en

Motivering

Elektronische identificatiesystemen kunnen vaak geen 100% nauwkeurigheid bieden. Hier 
moet rekening mee worden gehouden bij richtsnoeren die de Commissie uitvaardigt.

Amendement 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid worden de 
bepalingen pas operationeel in het kader 
van de randvoorwaarden wanneer alle 
lidstaten deze volledig ten uitvoer hebben 
gelegd en met name in dit verband 
duidelijke verplichtingen voor 
landbouwers hebben vastgesteld. 
Overeenkomstig de richtlijn worden de 
vereisten op landbouwbedrijfsniveau 
uiterlijk op 1 januari 2013 toegepast.

Schrappen

Or. de

Amendement 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid28 worden de 
bepalingen pas operationeel in het kader 
van de randvoorwaarden wanneer alle 
lidstaten deze volledig ten uitvoer hebben 
gelegd en met name in dit verband 
duidelijke verplichtingen voor 
landbouwers hebben vastgesteld. 
Overeenkomstig de richtlijn worden de 
vereisten op landbouwbedrijfsniveau 
uiterlijk op 1 januari 2013 toegepast.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het is niet passend om de Kaderrichtlijn Water als randvoorwaarde op te nemen, aangezien 
de doelstellingen van deze kaderrichtlijn betrekking hebben op de status van waterlichamen, 
niet op maatregelen die landbouwers (of anderen) moeten nemen. Het zal niet vaak 
voorkomen dat een probleem in een waterlichaam als bedoeld in de Kaderrichtlijn Water aan 
één landbouwer toe te schrijven is.

Amendement 149
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid28 worden de 
bepalingen pas operationeel in het kader 
van de randvoorwaarden wanneer alle 
lidstaten deze volledig ten uitvoer hebben 
gelegd en met name in dit verband 
duidelijke verplichtingen voor 
landbouwers hebben vastgesteld. 
Overeenkomstig de richtlijn worden de 
vereisten op landbouwbedrijfsniveau 
uiterlijk op 1 januari 2013 toegepast.

Schrappen

Or. en

Amendement 150
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 

(54) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
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kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid28 worden de 
bepalingen pas operationeel in het kader 
van de randvoorwaarden wanneer alle 
lidstaten deze volledig ten uitvoer hebben 
gelegd en met name in dit verband 
duidelijke verplichtingen voor landbouwers 
hebben vastgesteld. Overeenkomstig de
richtlijn worden de vereisten op 
landbouwbedrijfsniveau uiterlijk op 1 
januari 2013 toegepast.

kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid28 kunnen de 
bepalingen pas operationeel worden in het 
kader van de randvoorwaarden wanneer 
alle lidstaten deze volledig ten uitvoer 
hebben gelegd en met name in dit verband 
duidelijke verplichtingen voor landbouwers 
hebben vastgesteld. De Commissie komt 
met voorstellen ten aanzien van 
wijzigingen in randvoorwaarden en neemt 
uiterlijk tegen 31 december 2018 passende 
maatregelen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure.

Or. en

Amendement 151
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid28 worden de 
bepalingen pas operationeel in het kader 
van de randvoorwaarden wanneer alle
lidstaten deze volledig ten uitvoer hebben 
gelegd en met name in dit verband 
duidelijke verplichtingen voor landbouwers 
hebben vastgesteld. Overeenkomstig de 
richtlijn worden de vereisten op 
landbouwbedrijfsniveau uiterlijk op 1 
januari 2013 toegepast.

(54) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid28 worden de 
bepalingen operationeel in het kader van de 
randvoorwaarden wanneer lidstaten deze 
volledig ten uitvoer hebben gelegd en met 
name in dit verband duidelijke 
verplichtingen voor landbouwers hebben 
vastgesteld. Overeenkomstig de richtlijn 
worden de vereisten op 
landbouwbedrijfsniveau uiterlijk op 1 
januari 2013 toegepast.

Or. en

Amendement 152
Herbert Dorfmann
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Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid worden de 
bepalingen pas operationeel in het kader 
van de randvoorwaarden wanneer alle 
lidstaten deze volledig ten uitvoer hebben 
gelegd en met name in dit verband 
duidelijke verplichtingen voor landbouwers 
hebben vastgesteld. Overeenkomstig de 
richtlijn worden de vereisten op 
landbouwbedrijfsniveau uiterlijk op 1 
januari 2013 toegepast.

(54) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid worden de 
bepalingen pas operationeel in het kader 
van de randvoorwaarden wanneer alle
lidstaten deze volledig ten uitvoer hebben 
gelegd en met name in dit verband 
duidelijke verplichtingen voor landbouwers 
hebben vastgesteld. Overeenkomstig de 
richtlijn worden de vereisten op 
landbouwbedrijfsniveau uiterlijk op 1 
januari 2014 toegepast.

Or. de

Amendement 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Wat betreft Richtlijn 2009/128/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam 
gebruik van pesticiden worden de 
bepalingen pas operationeel in het kader 
van de randvoorwaarden wanneer alle 
lidstaten deze volledig ten uitvoer hebben 
gelegd en met name in dit verband 
duidelijke verplichtingen voor 
landbouwers hebben vastgesteld. 
Overeenkomstig de richtlijn worden de 
vereisten op landbouwbedrijfsniveau 
geleidelijk volgens een tijdsschema 
toegepast en worden de algemene 

Schrappen
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beginselen van geïntegreerde 
gewasbescherming uiterlijk op 1 januari 
2014 toegepast.

Or. de

Amendement 154
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Wat betreft Richtlijn 2009/128/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam 
gebruik van pesticiden29 worden de 
bepalingen pas operationeel in het kader 
van de randvoorwaarden wanneer alle 
lidstaten deze volledig ten uitvoer hebben 
gelegd en met name in dit verband 
duidelijke verplichtingen voor 
landbouwers hebben vastgesteld. 
Overeenkomstig de richtlijn worden de 
vereisten op landbouwbedrijfsniveau 
geleidelijk volgens een tijdsschema 
toegepast en worden de algemene 
beginselen van geïntegreerde 
gewasbescherming uiterlijk op 1 januari 
2014 toegepast.

Schrappen

Or. en

Amendement 155
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Overweging 55
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Wat betreft Richtlijn 2009/128/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik 
van pesticiden29 worden de bepalingen pas 
operationeel in het kader van de 
randvoorwaarden wanneer alle lidstaten 
deze volledig ten uitvoer hebben gelegd en 
met name in dit verband duidelijke 
verplichtingen voor landbouwers hebben 
vastgesteld. Overeenkomstig de richtlijn 
worden de vereisten op 
landbouwbedrijfsniveau geleidelijk 
volgens een tijdsschema toegepast en 
worden de algemene beginselen van 
geïntegreerde gewasbescherming uiterlijk
op 1 januari 2014 toegepast.

(55) Wat betreft Richtlijn 2009/128/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik 
van pesticiden29 kunnen de bepalingen pas 
operationeel worden in het kader van de 
randvoorwaarden wanneer alle lidstaten 
deze volledig ten uitvoer hebben gelegd en 
met name in dit verband duidelijke 
verplichtingen voor landbouwers hebben 
vastgesteld. De Commissie komt met 
voorstellen ten aanzien van wijzigingen in
randvoorwaarden en neemt uiterlijk tegen 
31 december 2015 passende maatregelen 
volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Or. en

Amendement 156
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Wat betreft Richtlijn 2009/128/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik 
van pesticiden29 worden de bepalingen pas
operationeel in het kader van de 
randvoorwaarden wanneer alle lidstaten 
deze volledig ten uitvoer hebben gelegd en 
met name in dit verband duidelijke 
verplichtingen voor landbouwers hebben 
vastgesteld. Overeenkomstig de richtlijn 
worden de vereisten op 

(55) Wat betreft Richtlijn 2009/128/EG 
van het Europees Parlement en de Raad
van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik 
van pesticiden29 worden de bepalingen 
operationeel in het kader van de 
randvoorwaarden wanneer lidstaten deze 
volledig ten uitvoer hebben gelegd en met 
name in dit verband duidelijke 
verplichtingen voor landbouwers hebben 
vastgesteld. Overeenkomstig de richtlijn 
worden de vereisten op 
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landbouwbedrijfsniveau geleidelijk 
volgens een tijdsschema toegepast en 
worden de algemene beginselen van 
geïntegreerde gewasbescherming uiterlijk 
op 1 januari 2014 toegepast.

landbouwbedrijfsniveau geleidelijk 
volgens een tijdsschema toegepast en 
worden de algemene beginselen van 
geïntegreerde gewasbescherming uiterlijk 
op 1 januari 2014 toegepast.

Or. en

Amendement 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Krachtens artikel 22 van Richtlijn 
2000/60/EG wordt Richtlijn 80/68/EEG 
van de Raad van 17 december 1979 
betreffende de bescherming van het 
grondwater tegen verontreiniging 
veroorzaakt door de lozing van bepaalde 
gevaarlijke stoffen, op 23 december 2013 
ingetrokken. Om ervoor te zorgen dat in 
het kader van de randvoorwaarden de 
voorschriften over de bescherming van 
het grondwater gehandhaafd worden, 
moet, in afwachting van de opname van 
Richtlijn 2000/60/EG in de 
randvoorwaarden, het toepassingsgebied 
van de randvoorwaarden worden 
aangepast en moet een norm voor een 
goede landbouw- en milieuconditie van de 
grond worden gedefinieerd waarin de 
vereisten van de artikelen 4 en 5 van 
Richtlijn 80/68/EEG verwerkt zijn.

Schrappen

Or. de

Amendement 158
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
zijn. Ze mogen niet afdoen aan andere 
sancties die krachtens andere bepalingen 
van het nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht. Wat betreft de 
landbouwers die deelnemen aan de in titel 
V van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, mag worden aangenomen 
dat de inspanningen die in het kader van 
het randvoorwaardensysteem nodig zijn 
als deze landbouwers in dit systeem 
worden gehouden, zwaarder wegen dan 
de voordelen ervan. Daarom moeten deze 
landbouwers omwille van de eenvoud 
worden vrijgesteld van toepassing van de 
randvoorwaarden, en met name van het 
daaraan gekoppelde controlesysteem, en 
van de kans op een sanctie bij niet-
naleving van de randvoorwaarden. Deze 
vrijstelling mag echter geen afbreuk doen 
aan de verplichting om de toepasselijke 
sectorale wetgeving in acht te nemen, 
noch aan de mogelijkheid om aan 
controles te worden onderworpen en een 
sanctie opgelegd te krijgen op grond van 
die wetgeving.

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
zijn. Ze mogen niet afdoen aan andere 
sancties die krachtens andere bepalingen 
van het nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht. Alle landbouwbedrijven 
moeten worden verplicht tot naleving van 
de randvoorwaarden, hoewel 
betaalorganen de mogelijkheid hebben 
om bij kleine bedrijven met een lager 
risiconiveau aangepaste risicofactoren te 
hanteren omdat ze een kleiner areaal 
beslaan.

Or. en
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Motivering

Alle landbouwbedrijven moeten worden verplicht om te voldoen aan de randvoorwaarden 
zoals RBE's, die gebaseerd zijn op EU-recht en zonder uitzondering op iedereen van 
toepassing zijn. Als gebieden met ernstige milieurisico's als gevolg van een gebrekkig water-
en grondbeheer hiervan worden vrijgesteld, zal het milieu verder achteruitgaan. Bovendien is 
het in kleinschalige agrarische landschapsmodellen en systemen belangrijk om 
landschapselementen overeenkomstig de GLMC te beschermen. Overigens gelden er voor 
kleine landbouwers al soepelere voorschriften ten aanzien van vergroenende maatregelen 
vanwege de areaalafhankelijke ondergrens voor vruchtwisseling/diversificatie.

Amendement 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
zijn. Ze mogen niet afdoen aan andere 
sancties die krachtens andere bepalingen 
van het nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht. Wat betreft de 
landbouwers die deelnemen aan de in titel 
V van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, mag worden aangenomen 
dat de inspanningen die in het kader van 
het randvoorwaardensysteem nodig zijn 
als deze landbouwers in dit systeem 
worden gehouden, zwaarder wegen dan 
de voordelen ervan. Daarom moeten deze 
landbouwers omwille van de eenvoud 
worden vrijgesteld van toepassing van de 

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
zijn. Ze mogen niet afdoen aan andere 
sancties die krachtens andere bepalingen 
van het nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht.



PE492.777v01-00 46/193 AM\910033NL.doc

NL

randvoorwaarden, en met name van het 
daaraan gekoppelde controlesysteem, en 
van de kans op een sanctie bij niet-
naleving van de randvoorwaarden. Deze 
vrijstelling mag echter geen afbreuk doen 
aan de verplichting om de toepasselijke 
sectorale wetgeving in acht te nemen, 
noch aan de mogelijkheid om aan 
controles te worden onderworpen en een 
sanctie opgelegd te krijgen op grond van 
die wetgeving.

Or. en

Amendement 160
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
zijn. Ze mogen niet afdoen aan andere 
sancties die krachtens andere bepalingen 
van het nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht. Wat betreft de 
landbouwers die deelnemen aan de in titel 
V van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, mag worden aangenomen 
dat de inspanningen die in het kader van 
het randvoorwaardensysteem nodig zijn 
als deze landbouwers in dit systeem 
worden gehouden, zwaarder wegen dan 

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
zijn. Ze mogen niet afdoen aan andere 
sancties die krachtens andere bepalingen 
van het nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht. 
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de voordelen ervan. Daarom moeten deze 
landbouwers omwille van de eenvoud 
worden vrijgesteld van toepassing van de 
randvoorwaarden, en met name van het 
daaraan gekoppelde controlesysteem, en 
van de kans op een sanctie bij niet-
naleving van de randvoorwaarden. Deze 
vrijstelling mag echter geen afbreuk doen 
aan de verplichting om de toepasselijke 
sectorale wetgeving in acht te nemen, 
noch aan de mogelijkheid om aan 
controles te worden onderworpen en een 
sanctie opgelegd te krijgen op grond van 
die wetgeving.

Or. en

Motivering

Kleine landbouwers mogen niet worden vrijgesteld van randvoorwaarden, zowel met het oog 
op concurrentie als op samenhang.

Amendement 161
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten evenredig, 
objectief en afschrikkend zijn. Ze mogen 
niet afdoen aan andere sancties die 
krachtens andere bepalingen van het 
nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht. Wat betreft de 

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten evenredig, 
objectief en afschrikkend zijn. Ze mogen 
niet afdoen aan andere sancties die 
krachtens andere bepalingen van het 
nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht.
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landbouwers die deelnemen aan de in titel 
V van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, mag worden aangenomen 
dat de inspanningen die in het kader van 
het randvoorwaardensysteem nodig zijn 
als deze landbouwers in dit systeem 
worden gehouden, zwaarder wegen dan 
de voordelen ervan. Daarom moeten deze 
landbouwers omwille van de eenvoud 
worden vrijgesteld van toepassing van de 
randvoorwaarden, en met name van het 
daaraan gekoppelde controlesysteem, en 
van de kans op een sanctie bij niet-
naleving van de randvoorwaarden. Deze 
vrijstelling mag echter geen afbreuk doen 
aan de verplichting om de toepasselijke 
sectorale wetgeving in acht te nemen, 
noch aan de mogelijkheid om aan 
controles te worden onderworpen en een 
sanctie opgelegd te krijgen op grond van 
die wetgeving.

Or. de

Motivering

Deze bepaling bevat tegenstrijdigheden aangezien kleine landbouwers omwille van de 
eenvoud van de toepassing van de randvoorwaarden (met name de controles/sancties) worden 
vrijgesteld, maar tegelijkertijd verplicht zijn om de toepasselijke sectorale wetgeving in acht 
te nemen enz.

Amendement 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
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eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
zijn. Ze mogen niet afdoen aan andere 
sancties die krachtens andere bepalingen 
van het nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht. Wat betreft de 
landbouwers die deelnemen aan de in titel 
V van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, mag worden aangenomen 
dat de inspanningen die in het kader van 
het randvoorwaardensysteem nodig zijn 
als deze landbouwers in dit systeem 
worden gehouden, zwaarder wegen dan 
de voordelen ervan. Daarom moeten deze 
landbouwers omwille van de eenvoud 
worden vrijgesteld van toepassing van de 
randvoorwaarden, en met name van het 
daaraan gekoppelde controlesysteem, en 
van de kans op een sanctie bij niet-
naleving van de randvoorwaarden. Deze 
vrijstelling mag echter geen afbreuk doen 
aan de verplichting om de toepasselijke 
sectorale wetgeving in acht te nemen, 
noch aan de mogelijkheid om aan 
controles te worden onderworpen en een 
sanctie opgelegd te krijgen op grond van 
die wetgeving.

eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
zijn. Ze mogen niet afdoen aan andere 
sancties die krachtens andere bepalingen 
van het nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht.

Or. en

Motivering

Alle landbouwers moeten hun milieuprestaties verbeteren. Vereisten ten aanzien van water-
en grondbeheer en van de bescherming van landschapselementen overeenkomstig de GLMC 
moeten in acht worden genomen, ongeacht de omvang van het landbouwbedrijf. Er kan 
sprake zijn van negatieve milieueffecten, met name bij kleine landbouwers die weinig 
hectaren bezitten, maar daar zeer intensieve productiemethoden op toepassen, of bij regio's 
met een hoge concentratie "kleine landbouwers".

Amendement 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
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Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten
doeltreffend, afschrikkend en evenredig
zijn. Ze mogen niet afdoen aan andere 
sancties die krachtens andere bepalingen 
van het nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht. Wat betreft de landbouwers 
die deelnemen aan de in titel V van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, mag worden aangenomen dat 
de inspanningen die in het kader van het 
randvoorwaardensysteem nodig zijn als 
deze landbouwers in dit systeem worden 
gehouden, zwaarder wegen dan de 
voordelen ervan. Daarom moeten deze 
landbouwers omwille van de eenvoud 
worden vrijgesteld van toepassing van de
randvoorwaarden, en met name van het 
daaraan gekoppelde controlesysteem, en
van de kans op een sanctie bij niet-
naleving van de randvoorwaarden. Deze
vrijstelling mag echter geen afbreuk doen 
aan de verplichting om de toepasselijke 
sectorale wetgeving in acht te nemen, noch 
aan de mogelijkheid om aan controles te 
worden onderworpen en een sanctie 
opgelegd te krijgen op grond van die 
wetgeving.

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten evenredig,
op risico's gebaseerd, objectief en
afschrikkend zijn. Ze mogen niet afdoen 
aan andere sancties die krachtens andere 
bepalingen van het nationale of het EU-
recht worden opgelegd. Omwille van de 
consistentie moeten de desbetreffende EU-
bepalingen in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht. Wat betreft de landbouwers 
die deelnemen aan de in titel V van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, mag worden aangenomen dat 
de inspanningen die in het kader van het 
randvoorwaardensysteem nodig zijn als 
deze landbouwers in dit systeem worden 
gehouden, zwaarder wegen dan de 
voordelen ervan. Daarom moeten deze 
landbouwers omwille van de eenvoud 
worden vrijgesteld van toepassing van het 
aan randvoorwaarden gekoppelde 
controlesysteem, en moeten zij slechts 
sancties bij niet-naleving van de 
randvoorwaarden krijgen opgelegd in 
geval van ernstige niet-naleving van de uit 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen.
De speciale behandeling van deze
landbouwers ten aanzien van de 
randvoorwaarden mag echter geen afbreuk 
doen aan de verplichting om de 
toepasselijke sectorale wetgeving in acht te 
nemen, noch aan de mogelijkheid om aan 
controles te worden onderworpen en een 
sanctie opgelegd te krijgen op grond van 
die wetgeving uit hoofde van controles die 
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losstaan van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid.

Or. en

Amendement 164
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
zijn. Ze mogen niet afdoen aan andere 
sancties die krachtens andere bepalingen 
van het nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht. Wat betreft de landbouwers 
die deelnemen aan de in titel V van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, mag worden aangenomen dat 
de inspanningen die in het kader van het 
randvoorwaardensysteem nodig zijn als 
deze landbouwers in dit systeem worden 
gehouden, zwaarder wegen dan de 
voordelen ervan. Daarom moeten deze 
landbouwers omwille van de eenvoud 
worden vrijgesteld van toepassing van de 
randvoorwaarden, en met name van het 
daaraan gekoppelde controlesysteem, en 
van de kans op een sanctie bij niet-naleving 
van de randvoorwaarden. Deze vrijstelling 
mag echter geen afbreuk doen aan de 
verplichting om de toepasselijke sectorale 

(57) Het randvoorwaardensysteem brengt 
voor zowel de begunstigden als de 
nationale overheden bepaalde 
administratieve lasten mee, aangezien 
gegevens moeten worden bijgehouden, 
controles moeten worden verricht en 
eventueel sancties moeten worden 
toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
zijn. Ze mogen niet afdoen aan andere 
sancties die krachtens andere bepalingen 
van het nationale of het EU-recht worden 
opgelegd. Omwille van de consistentie 
moeten de desbetreffende EU-bepalingen 
in één rechtsinstrument worden 
ondergebracht. Wat betreft de landbouwers 
die deelnemen aan de in titel V van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, mag worden aangenomen dat 
de inspanningen die in het kader van het 
randvoorwaardensysteem nodig zijn als 
deze landbouwers in dit systeem worden 
gehouden, zwaarder wegen dan de 
voordelen ervan. Daarom moeten deze 
landbouwers omwille van de eenvoud 
worden vrijgesteld van toepassing van de 
randvoorwaarden, en met name van het 
daaraan gekoppelde controlesysteem, en 
van de kans op een sanctie bij niet-naleving 
van de randvoorwaarden. Deze vrijstelling 
mag echter geen afbreuk doen aan de 
verplichting om de toepasselijke sectorale 
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wetgeving in acht te nemen, noch aan de 
mogelijkheid om aan controles te worden 
onderworpen en een sanctie opgelegd te 
krijgen op grond van die wetgeving.

wetgeving in acht te nemen, noch aan de 
mogelijkheid om aan controles te worden 
onderworpen en een sanctie opgelegd te 
krijgen op grond van die wetgeving.
Kleine, onopzettelijke overtredingen van 
de randvoorwaarden mogen echter niet 
leiden tot sancties. In plaats daarvan moet 
een waarschuwing worden afgegeven en 
moet bij een toekomstige controle worden 
bekeken of de randvoorwaarden in acht 
worden genomen.

Or. en

Amendement 165
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57 bis) De lidstaten moeten verplicht 
worden gesteld om de Commissie jaarlijks 
verslag uit te brengen over de 
tenuitvoerlegging en de resultaten van de 
toepassing van randvoorwaarden en 
vergroenende maatregelen. De Commissie 
op haar beurt moet jaarlijks verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement 
over de doeltreffendheid van de 
maatregelen van de lidstaten om de 
uitdagingen ten aanzien van de 
duurzaamheid op lange termijn van 
productiesystemen aan te pakken.

Or. en

Amendement 166
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Voorstel voor een verordening
Overweging 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57 bis) De lidstaten moeten verplicht 
worden gesteld om jaarlijks verslag uit te 
brengen over de tenuitvoerlegging en de 
resultaten van de toepassing van 
randvoorwaarden en vergroenende 
maatregelen. Op basis van de verslagen 
van de lidstaten presenteert de Europese 
Commissie jaarlijks een verslag aan het 
Europees Parlement over de effecten van 
deze maatregelen voor de 
landbouwproductie en over de gevolgen 
daarvan voor het milieu in de lidstaten.

Or. en

Motivering

Aangezien "vergroening" een nieuw element is waar in het licht van de randvoorwaarden 
rekening mee moet worden gehouden, is het absoluut noodzakelijk dat de Commissie de 
samenhang ervan opnieuw evalueert en het Europees Parlement hierover informeert. Dit is in 
overeenstemming met het amendement op artikel 96, lid 3.

Amendement 167
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Voor een effectieve toepassing van de 
randvoorwaarden is het nodig dat op het 
niveau van de begunstigden wordt 
geverifieerd of de verplichtingen worden 
nagekomen. Wanneer een lidstaat besluit 
gebruik te maken van de mogelijkheid om 
geen verlaging of uitsluiting toe te passen 
op bedragen van minder dan 100 euro 
moet de bevoegde controleautoriteit in het 
daaropvolgende jaar voor een steekproef 
van begunstigden nagaan of de 

Schrappen



PE492.777v01-00 54/193 AM\910033NL.doc

NL

geconstateerde niet-naleving in kwestie is 
gecorrigeerd.

Or. pl

Motivering

Het schrappen van deze bepaling zal leiden tot aanzienlijke vereenvoudiging van de door de 
lidstaten toegepaste administratieve procedures en beperking van de begrotingsuitgaven.

Amendement 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Voor een effectieve toepassing van de 
randvoorwaarden is het nodig dat op het 
niveau van de begunstigden wordt 
geverifieerd of de verplichtingen worden 
nagekomen. Wanneer een lidstaat besluit 
gebruik te maken van de mogelijkheid om 
geen verlaging of uitsluiting toe te passen 
op bedragen van minder dan 100 EUR 
moet de bevoegde controleautoriteit in het 
daaropvolgende jaar voor een steekproef 
van begunstigden nagaan of de 
geconstateerde niet-naleving in kwestie is 
gecorrigeerd.

(60) Voor een effectieve toepassing van de 
randvoorwaarden is het nodig dat op het 
niveau van de begunstigden wordt 
geverifieerd of de verplichtingen worden 
nagekomen. Wanneer een lidstaat besluit 
gebruik te maken van de mogelijkheid om 
geen verlaging of uitsluiting toe te passen 
op bedragen van minder dan 100 EUR 
moet de bevoegde controleautoriteit in het 
daaropvolgende jaar voor een steekproef 
van begunstigden nagaan of de 
geconstateerde niet-naleving in kwestie is 
gecorrigeerd. De lidstaten kunnen tevens 
een alarmsysteem opzetten voor kleine 
eerste overtredingen om ervoor te zorgen 
dat het randvoorwaardensysteem beter 
wordt geaccepteerd door de landbouwers 
en om de landbouwers meer te betrekken 
bij de tenuitvoerlegging van de 
voorschriften. Dit moet gebeuren in de 
vorm van een waarschuwingsbrief, 
waarna de betreffende begunstigde 
corrigerende maatregelen treft, hetgeen 
het daarop volgende jaar door de lidstaat 
wordt gecontroleerd.

Or. en
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Amendement 169
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) De wisselkoers voor de omrekening 
van de euro in nationale valuta kan 
variëren in de periode waarin een transactie 
wordt uitgevoerd. Daarom moet de voor de 
betrokken bedragen toe te passen koers 
worden bepaald, waarbij rekening wordt 
gehouden met het feit waardoor het 
economisch doel van de betrokken 
transactie wordt bereikt. De wisselkoers 
moet worden gehanteerd die geldt op de 
dag waarop dat feit zich heeft voorgedaan. 
Het is nodig dit ontstaansfeit te preciseren 
of ervan af te wijken, met inachtneming 
van bepaalde criteria, en met name de 
snelheid waarmee de monetaire 
schommelingen zich doen gelden. Deze
voorschriften zijn vastgesteld in 
Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad 
van 15 december 1998 tot vaststelling van 
het agromonetaire stelsel voor de euro31 en 
ze vervolledigen soortgelijke bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 1290/2005. 
Omwille van de duidelijkheid en 
rationaliteit moeten de desbetreffende 
bepalingen worden opgenomen in één 
wetsbesluit.  Verordening (EG) nr. 2799/98 
dient derhalve te worden ingetrokken.

(65) De wisselkoers voor de omrekening 
van de euro in nationale valuta kan 
variëren in de periode waarin een transactie 
wordt uitgevoerd. Daarom moet de voor de 
betrokken bedragen toe te passen koers 
worden bepaald, waarbij rekening wordt 
gehouden met het feit waardoor het 
economisch doel van de betrokken 
transactie wordt bereikt. De wisselkoers 
moet worden gehanteerd die geldt op de 
dag waarop dat feit zich heeft voorgedaan. 
Het is nodig dit ontstaansfeit te preciseren 
of ervan af te wijken, met inachtneming 
van bepaalde criteria, en met name de 
snelheid waarmee de monetaire 
schommelingen zich doen gelden. 
Behoudens eventuele afwijkingen in deze 
verordening zijn deze voorschriften 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
2799/98 van de Raad van 15 december 
1998 tot vaststelling van het agromonetaire 
stelsel voor de euro31 en ze vervolledigen 
soortgelijke bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 1290/2005. Omwille van de 
duidelijkheid en rationaliteit moeten de 
desbetreffende bepalingen worden 
opgenomen in één wetsbesluit.
Verordening (EG) nr. 2799/98 dient 
derhalve te worden ingetrokken.

Or. en

Amendement 170
Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Overweging 65 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65 bis) In afwijking hiervan kunnen de
lidstaten het in euro uitgedrukte bedrag 
van de steun omrekenen in de nationale 
munteenheid aan de hand van de meest 
recente wisselkoers die de centrale bank 
van een lidstaat (of de Europese Centrale 
Bank) heeft vastgesteld vóór 1 oktober 
van het jaar waarvoor de steun wordt 
toegekend.

Or. en

Motivering

Er moet meer flexibiliteit in het hanteren van wisselkoersen komen.

Amendement 171
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Elke GLB-maatregel moet worden 
gemonitord en geëvalueerd om de kwaliteit 
ervan te verbeteren en de resultaten ervan 
aan te tonen. In dit verband moet een lijst 
van indicatoren worden vastgesteld en 
moet het effect van het GLB-beleid door de 
Commissie worden getoetst aan specifieke 
doelstellingen. De Commissie moet een 
kader voor een gemeenschappelijke 
monitoring en evaluatie opzetten dat er 
onder meer voor zorgt dat de 
desbetreffende gegevens, onder meer 
afkomstig van de lidstaten, tijdig 
beschikbaar zijn. De Commissie houdt 
daarbij rekening met de gegevensbehoeften 
en de synergieën tussen potentiële 
gegevensbronnen. Bovendien staat in de 

(68) Elke GLB-maatregel moet worden 
gemonitord en geëvalueerd om de kwaliteit 
ervan te verbeteren en de resultaten ervan 
aan te tonen. In dit verband moet een lijst 
van indicatoren worden vastgesteld en 
moet het effect van het GLB-beleid door de 
Commissie worden getoetst aan specifieke 
doelstellingen. De Commissie moet een 
kader voor een gemeenschappelijke 
monitoring en evaluatie opzetten dat er 
onder meer voor zorgt dat de 
desbetreffende gegevens, onder meer 
afkomstig van de lidstaten, tijdig 
beschikbaar zijn. De Commissie houdt 
daarbij rekening met de gegevensbehoeften 
en de synergieën tussen potentiële 
gegevensbronnen en zij zal zoveel mogelijk 
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Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s: Een begroting voor 
Europa 2020 - Deel II dat het aandeel van 
de klimaatgerelateerde uitgaven in de totale 
EU-begroting tot ten minste 20 % moet 
oplopen en dat verschillende 
beleidsgebieden hiertoe moeten bijdragen. 
Tegen deze achtergrond moet de 
Commissie kunnen beoordelen welk effect 
de in het kader van het GLB verleende EU-
steun heeft op de klimaatdoelstellingen.

gebruik maken van reeds bestaande 
gegevensbronnen. Bovendien moet het 
kader voor monitoring en evaluatie de 
structuur van het GLB in aanmerking 
nemen en deze op passende wijze 
weerspiegelen. Het kader voor monitoring 
en evaluatie van de tweede pijler kan niet 
worden toegepast op de eerste pijler, met 
name omdat bij de eerste pijler op grond 
van de relatief gelijkvormig 
georganiseerde maatregelen synergieën 
kunnen ontstaan. Daarmee moet op 
passende wijze rekening worden 
gehouden. Bovendien staat 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: “Een begroting 
voor Europa 2020 - Deel II” dat het 
aandeel van de klimaatgerelateerde 
uitgaven in de totale EU-begroting tot ten 
minste 20 % moet oplopen en dat 
verschillende beleidsgebieden hiertoe 
moeten bijdragen. Tegen deze achtergrond 
moet de Commissie kunnen beoordelen 
welk effect de in het kader van het GLB 
verleende EU-steun heeft op de 
klimaatdoelstellingen.

Or. de

Amendement 172
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 68 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68 bis) Overeenkomstig het beginsel van 
een samenhangend ontwikkelingsbeleid 
moet de uitvoering van een zogeheten 
GLB dat geen schade berokkent, 
regelmatig worden onderworpen aan 
controles en evaluaties in het licht van de 
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gevolgen van dit beleid voor de 
voedselproductiecapaciteit en de 
voedselzekerheid op lange termijn van de 
ontwikkelingslanden, met name van minst 
ontwikkelde landen.

Or. en

Amendement 173
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) In zijn arrest in de gevoegde zaken C-
92/09 en 93/0934 heeft het Europees Hof 
van Justitie van de Europese Unie de 
bepalingen in Verordening (EG) nr. 
1290/2005 die betrekking hebben op de 
verplichting van de lidstaten om informatie 
te publiceren over natuurlijke personen die 
steun uit de Europese landbouwfondsen 
ontvangen, ongeldig verklaard. Aangezien 
natuurlijke personen belang hebben bij de 
bescherming van hun persoonsgegevens en 
om te voldoen aan de verschillende 
doelstellingen van de verplichte 
bekendmaking van informatie over de 
begunstigden van financiële middelen, 
zoals vastgelegd bij Verordening (EG) nr. 
259/2008 van de Commissie tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de 
Raad met betrekking tot de bekendmaking 
van informatie over de begunstigden van 
financiële middelen uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)35, is 
deze verordening gewijzigd en is daarin 
uitdrukkelijk bepaald dat deze verplichting 
niet van toepassing is op natuurlijke 
personen. Voordat het Europees Parlement 
en de Raad nieuwe voorschriften 

(70) In zijn arrest in de gevoegde zaken C-
92/09 en 93/0934 heeft het Europees Hof 
van Justitie van de Europese Unie de 
bepalingen in Verordening (EG) nr. 
1290/2005 die betrekking hebben op de 
verplichting van de lidstaten om informatie 
te publiceren over natuurlijke personen die 
steun uit de Europese landbouwfondsen 
ontvangen, ongeldig verklaard. Aangezien 
natuurlijke personen belang hebben bij de 
bescherming van hun persoonsgegevens en 
om te voldoen aan de verschillende 
doelstellingen van de verplichte 
bekendmaking van informatie over de 
begunstigden van financiële middelen, 
zoals vastgelegd bij Verordening (EG) nr. 
259/2008 van de Commissie tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de 
Raad met betrekking tot de bekendmaking 
van informatie over de begunstigden van 
financiële middelen uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)35, is 
deze verordening gewijzigd en is daarin 
uitdrukkelijk bepaald dat deze verplichting 
niet van toepassing is op natuurlijke 
personen. Het Europees Parlement en de 
Raad moeten nieuwe voorschriften 
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vaststellen waarin rekening wordt 
gehouden met de bezwaren van het Hof, 
moet eerst diepgaand worden 
geanalyseerd en beoordeeld hoe het recht
van de begunstigden op bescherming van
hun persoonsgegevens het best kan 
worden verzoend met de behoefte aan 
transparantie. In afwachting van de 
resultaten van deze analyse en 
beoordeling moeten de huidige 
bepalingen inzake de bekendmaking van 
informatie over de begunstigden van de 
Europese landbouwfondsen worden 
gehandhaafd.

vaststellen waarin rekening wordt 
gehouden met de bezwaren van het Hof en 
die het recht op bescherming van 
persoonsgegevens verzoent met de 
behoefte aan transparantie bij de 
toepassing van middelen uit Europese 
fondsen.

Or. en

Motivering

De belastingbetalers hebben er recht op te weten hoe overheidsgeld wordt besteed. Meer 
transparantie in het GLB is om die reden van fundamenteel belang en zal als een krachtige 
waarborg tegen verspilling, fraude en misbruik van EU-middelen fungeren.

Amendement 174
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Geavanceerde duurzame 
landbouwsystemen": landbouwsystemen 
waar praktijken worden toegepast die 
verder gaan dan de basisbeginselen van 
de randvoorwaarden en waarbij 
voortdurend wordt gestreefd naar een 
verbetering van het nutriëntenbeheer, van 
de watercycli en van de energiestromen, 
teneinde de schade aan het milieu en de 
verspilling van niet-hernieuwbare 
hulpbronnen te verminderen en een grote 
diversiteit aan gewassen, dieren en natuur 
binnen het productiesysteem te behouden.
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Or. en

Amendement 175
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Niet-duurzame landbouwsystemen": 
landbouwsystemen en fokpraktijken die 
van nature het risico lopen niet te voldoen 
aan de randvoorwaarden, of deze 
stelselmatig schenden, op het gebied van 
milieu, van de volksgezondheid en van de 
gezondheid van dieren en planten als 
gevolg van ontoereikend nutriëntenbeheer 
en dientengevolge watervervuiling, als 
gevolg van te hoge bezettingsdichtheden 
binnen het beschikbare aantal hectaren, 
van een te grote afhankelijkheid van een 
externe energie- en watervoorziening en 
als gevolg van de externe toevoer van 
biociden en nutriënten.

Or. en

Amendement 176
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Landbouw met een hoge 
natuurwaarde": landbouwsystemen met 
landbouwactiviteiten en landbouwgrond 
waarvan vanwege hun kenmerken kan 
worden verwacht dat zij bevorderlijk zijn 
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voor een grote biodiversiteit of voor een 
groot aantal soorten en habitats die van 
belang zijn voor het natuurbehoud. Deze 
systemen worden gekenmerkt door 
extensieve landbouw en een groot aandeel 
natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie. 
Ze kunnen ook worden gekenmerkt door 
een zeer diverse bodembedekking.

Or. en

Amendement 177
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Niet-chemische methoden": methoden 
die een alternatief vormen voor pesticiden 
voor gewasbescherming- en 
plaagbestrijding en berusten op 
landbouwtechnieken als bedoeld in punt 1 
van bijlage III bij Richtlijn 2009/128/EG, 
dan wel fysische, mechanische of 
biologische plaagbestrijdingsmethoden.

Or. en

Amendement 178
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een groot deel van het bedrijf is 
onteigend, indien deze onteigening op de 
dag van indiening van de aanvraag niet was 
te voorzien.

f) het volledige bedrijf of een deel ervan is 
onteigend, indien deze onteigening op de 
dag van indiening van de aanvraag niet was 
te voorzien, of de grond is door de 
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eigenaar overgenomen.

Or. fr

Amendement 179
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "Sectorale landbouwwetgeving": 
alle toepasselijke handelingen die in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid zijn vastgesteld op basis 
van artikel 43 van het Verdrag alsmede, 
indien van toepassing, alle op basis van 
die handelingen vastgestelde gedelegeerde 
of uitvoeringshandelingen.

Or. en

Motivering

Met het oog op rechtszekerheid moet de definitie van "sectorale landbouwwetgeving" in de 
basishandeling worden opgenomen. 

Amendement 180
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ELGF en het ELFPO kunnen elk voor 
zich op rechtstreekse wijze op initiatief van 
en/of namens de Commissie de 
maatregelen op het gebied van de 
voorbereiding, monitoring, administratieve 
en technische ondersteuning, evaluatie, 
audit en inspectie financieren die nodig 
zijn voor de tenuitvoerlegging van het 

Het ELGF en het ELFPO kunnen elk voor 
zich op rechtstreekse wijze op initiatief van 
en/of namens de Commissie, of op 
initiatief van de lidstaten de maatregelen 
op het gebied van de voorbereiding, 
monitoring, administratieve en technische 
ondersteuning, evaluatie, audit en inspectie 
financieren die nodig zijn voor de 
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gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze 
maatregelen omvatten met name:

tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze 
maatregelen omvatten met name:

Or. it

Amendement 181
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ELGF en het ELFPO kunnen elk voor 
zich op rechtstreekse wijze op initiatief van 
en/of namens de Commissie de 
maatregelen op het gebied van de 
voorbereiding, monitoring, administratieve 
en technische ondersteuning, evaluatie, 
audit en inspectie financieren die nodig 
zijn voor de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze 
maatregelen omvatten met name:

Het ELGF en het ELFPO kunnen elk voor 
zich op rechtstreekse wijze op initiatief van 
en/of namens de Commissie, of op 
initiatief van de lidstaten de maatregelen 
op het gebied van de voorbereiding, 
monitoring, administratieve en technische 
ondersteuning, evaluatie, audit en inspectie 
financieren die nodig zijn voor de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze 
maatregelen omvatten met name:

Or. it

Amendement 182
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betaalorganen zijn nationale 
gespecialiseerde diensten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer en de 
controle van de in artikel 4, lid 1, en artikel 
5 bedoelde uitgaven.

1. De betaalorganen zijn nationale 
gespecialiseerde diensten of instanties die 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het 
beheer en de controle van alle in artikel 4, 
lid 1 en artikel 5 bedoelde uitgaven.

Or. de
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Motivering

Wanneer het betaalorgaan erkend wordt, moet het zich bezighouden met het beheer van beide 
pijlers. Het huidige beheersysteem heeft niet geleid tot een grotere doeltreffendheid van de 
steun.

Amendement 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betaalorganen zijn nationale 
gespecialiseerde diensten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer en de 
controle van de in artikel 4, lid 1, en artikel 
5 bedoelde uitgaven.

1. De betaalorganen zijn nationale diensten 
of instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer en de controle van de in artikel 
4, lid 1, en artikel 5 bedoelde uitgaven.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van het feit dat het voor deze taken verantwoordelijke betaalorgaan niet 
per definitie alleen met deze taken belast is, hetgeen zou kunnen worden geïmpliceerd door de 
uitdrukking "gespecialiseerde". Dit strookt met het Financieel Reglement.

Amendement 184
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betaalorganen zijn nationale 
gespecialiseerde diensten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer en de 
controle van de in artikel 4, lid 1, en artikel 
5 bedoelde uitgaven.

1. De betaalorganen zijn nationale diensten 
of instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer en de controle van de in artikel 
4, lid 1, en artikel 5 bedoelde uitgaven.

Or. en
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Motivering

Door het woord "gespecialiseerde" zou verondersteld kunnen worden dat de dienst of het
orgaan alleen met deze taken belast is, terwijl bedoeld wordt dat uitsluitend de betreffende 
dienst of instantie hiermee belast is.

Amendement 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behoudens betalingen kan de uitvoering 
van deze taken worden gedelegeerd.

De uitvoering van deze taken kan worden 
gedelegeerd.

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn om de uitvoering van betalingen te delegeren, op voorwaarde dat de 
verantwoordelijke dienst of het verantwoordelijke orgaan de algehele verantwoordelijkheid 
voor de omschreven taken behoudt.

Amendement 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat beperkt, met inachtneming 
van zijn grondwettelijke bepalingen, het 
aantal van zijn erkende betaalorganen tot 
één per lidstaat of, indien van toepassing, 
één per regio. Wanneer betaalorganen op 
regionaal niveau worden opgezet, erkent
een lidstaat daarnaast echter een 
betaalorgaan op nationaal niveau voor 
steunregelingen die vanwege de aard 
ervan op nationaal niveau moeten worden 
beheerd.

Elke lidstaat beperkt, met inachtneming 
van zijn grondwettelijke bepalingen, het 
aantal van zijn erkende betaalorganen tot 
het minimum dat nodig is voor een in 
administratief en boekhoudkundig opzicht 
goede afwikkeling van de in de artikelen 4 
en 5 bedoelde uitgaven.
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Or. fr

Amendement 187
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de rekeningen, de 
goede werking van de 
internecontrolesystemen, de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen en de naleving van het 
beginsel van een goed financieel beheer;

b) een beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de rekeningen, de 
goede werking van de 
internecontrolesystemen, op basis van 
meetbare prestatiecriteria, en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen;

Or. de

Motivering

De naleving van het beginsel van een goed financieel beheer moet worden geschrapt 
aangezien dit thema nog zal worden besproken in het kader van het Financieel Reglement. 

Amendement 188
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de rekeningen, de 
goede werking van de 
internecontrolesystemen, de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen en de naleving van het 
beginsel van een goed financieel beheer;

b) een beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de rekeningen, de 
goede werking van de 
internecontrolesystemen, en de wettigheid 
en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen;

Or. de



AM\910033NL.doc 67/193 PE492.777v01-00

NL

Motivering

De verplichting om de naleving van het beginsel van een goed financieel beheer te 
controleren werd niet in het Financieel Reglement opgenomen voor de certificerende 
instantie. Daarom moet de controle van deze verplichting hier ook niet worden vereist.

Amendement 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de rekeningen, de 
goede werking van de 
internecontrolesystemen, de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen en de naleving van het 
beginsel van een goed financieel beheer;

b) een beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de rekeningen, de 
goede werking van de 
internecontrolesystemen, de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen;

Or. es

Motivering

Het opnemen van deze nieuwe eis in de beheersverklaring leidt tot meer administratieve 
lasten voor het betaalorgaan. Hij zou daarom of geschrapt moeten worden, of de te volgen 
procedures zouden zoveel mogelijk vereenvoudigd moeten worden.

Amendement 190
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer meer dan een betaalorgaan 
wordt erkend, wijst de lidstaat een instantie 
aan, hierna de "coördinerende instantie" 
genoemd, die hij met de volgende taken 

4. Wanneer uit hoofde van de 
grondwettelijke orde van een lidstaat meer 
dan een betaalorgaan wordt erkend, wijst 
de lidstaat een instantie aan, hierna de 
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belast: "coördinerende instantie" genoemd, die hij 
met de volgende taken belast:

Or. de

Amendement 191
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zij zorgt ervoor dat corrigerende actie 
wordt ondernomen ten aanzien van
tekortkomingen van gemeenschappelijke 
aard en dat de Commissie op de hoogte
wordt gehouden van de verdere 
ontwikkelingen;

c) zij neemt of coördineert, naargelang 
het geval, maatregelen om tekortkomingen 
van gemeenschappelijke aard te verhelpen
en houdt de Commissie op de hoogte van 
de verdere ontwikkelingen;

Or. de

Amendement 192
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zij zorgt ervoor dat corrigerende actie 
wordt ondernomen ten aanzien van
tekortkomingen van gemeenschappelijke 
aard en dat de Commissie op de hoogte 
wordt gehouden van de verdere 
ontwikkelingen;

c) zij neemt of coördineert, naargelang 
het geval, maatregelen om tekortkomingen 
van gemeenschappelijke aard te verhelpen
en houdt de Commissie op de hoogte van 
de verdere ontwikkelingen;

Or. en

Motivering

Met deze wijzigingen wordt getracht een nauwkeurigere beschrijving te geven van de rol van 
de coördinerende instantie in deze situatie.
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Amendement 193
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) zij bevordert en waarborgt een 
geharmoniseerde toepassing van de EU-
regelgeving.

d) zij bevordert een geharmoniseerde 
toepassing van de EU-regelgeving.

Or. en

Motivering

Met deze wijzigingen wordt getracht een nauwkeurigere beschrijving te geven van de rol van 
de coördinerende instantie in deze situatie.

Amendement 194
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer meer dan één betaalorgaan 
wordt erkend, wijst de lidstaat een instantie 
aan, hierna de "coördinerende instantie" 
genoemd, die hij met de volgende taken 
belast:

4. Wanneer uit hoofde van het 
grondwettelijk bestel van een lidstaat meer 
dan één betaalorgaan wordt erkend, wijst 
de lidstaat een instantie aan, hierna de 
"coördinerende instantie" genoemd, die hij 
met de volgende taken belast:

Or. en

Amendement 195
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 8– lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de minimumvoorwaarden voor de 
erkenning van de coördinerende 
instanties, alsook de procedure voor de 
toekenning en intrekking van de 
erkenning.

Schrappen

Or. lv

Amendement 196
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de verplichtingen van de 
betaalorganen wat betreft openbare 
interventie, alsmede de inhoud van hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
beheer en controle;

Or. de

Amendement 197
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de werking van de coördinerende 
instantie en de melding van de in 
artikel 7, lid 4, bedoelde informatie aan de 
Commissie.

Or. de
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Amendement 198
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor:

Schrappen

a) de verplichtingen van de betaalorganen 
wat betreft openbare interventie, alsmede 
de inhoud van hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
beheer en controle;
b) de werking van de coördinerende 
instantie en de melding van de in 
artikel 7, lid 4, bedoelde informatie aan de 
Commissie.
De uitvoeringshandelingen waarin de 
eerste alinea voorziet, worden 
aangenomen overeenkomstig de in 
artikel 112, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. de

Motivering

Dit is geen louter technische beslissing.

Amendement 199
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Certificerende instanties
1. De certificerende instantie is een door 
de lidstaat aangewezen publieke of 
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particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van 
de jaarrekeningen van het betaalorgaan, 
over de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan, over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer.
Zij is operationeel onafhankelijk van 
zowel het betrokken betaalorgaan als de 
autoriteit die dit orgaan heeft erkend.
2. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de status van de certificerende 
instanties, voor de specifieke taken, 
waaronder de controles die zij moeten 
verrichten, en voor de door deze instanties 
op te stellen certificaten en rapporten, 
samen met de begeleidende documenten. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 112, 
lid 3.

Or. lv

Amendement 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 

1. De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 



AM\910033NL.doc 73/193 PE492.777v01-00

NL

de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan, over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer.

de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan.

Or. es

Motivering

De hoeveelheid werk die dit voorstel en de daaraan verbonden kosten-batenverhouding met 
zich mee kan brengen baart zorgen. In de tekst zouden details moeten worden opgenomen die 
een schatting van de werkzaamheden mogelijk maken, iets waarvan de Commissie tot nu toe 
geen indicatie heeft gegeven.

Amendement 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan, over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer.

1. De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
volgens erkende auditnormen opgesteld 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van het interne 
controlesysteem ervan, over de wettigheid 
en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen, en over de naleving van het 
beginsel van een goed financieel beheer.

Or. en

Motivering

Aangezien er geen richtsnoeren bestaan voor de wijze waarop een orgaan een oordeel moeten 
opstellen, zouden de lidstaten een duidelijk beeld krijgen van hoe dit gedaan moet worden als 
dit volgens internationaal erkende standaarden gebeurt. Ook zou dit het hele proces 
consistenter maken.
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Amendement 202
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan, over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer.

1. De certificerende instantie is een 
uitsluitend door de lidstaat aangewezen 
publieke of particuliere auditorganisatie 
die, in overeenstemming met 
internationaal erkende controlenormen,
een oordeel geeft over de 
beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de jaarrekeningen van 
het betaalorgaan, over de goede werking 
van het internecontrolesysteem ervan, over 
de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer. Dit oordeel moet 
vermelden of het onderzoek twijfel werpt 
over de beweringen van de in artikel 7, lid 
3, onder b), bedoelde beheersverklaring;

Or. de

Motivering

De aan een certificerende instantie opgelegde eisen moeten nauwkeurig worden omschreven.  
De opdracht aan een publieke of particuliere auditorganisatie op zich betekent niet 
noodzakelijk dat de voorwaarden voor de vergunning vervuld zijn. 

Amendement 203
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De certificerende instantie is een door de 1. De certificerende instantie is een door de 
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lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan, over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer.

lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van het interne 
controlesysteem ervan en over de naleving 
van het beginsel van een goed financieel 
beheer.

Or. en

Amendement 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan, over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer.

1. De certificerende instantie is een door de 
aangewezen publieke of particuliere 
auditorganisatie die, op basis van 
internationaal erkende auditstandaarden, 
gevolgd door op risicoanalyse gebaseerde 
controles en met inachtneming van de 
prestaties in het verleden van de lidstaat, 
een oordeel geeft over de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van de opgezette interne 
controlesystemen, evenals over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. Dit oordeel 
vermeldt onder andere of het onderzoek 
twijfel werpt over de beweringen in de in 
artikel 7, lid 3, onder b), bedoelde 
beheersverklaring.

Or. en
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Amendement 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan, over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer.

1. De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer.

Or. fr

Amendement 206
Katarína Neveďalová

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Tekst voorgesteld door de Commissie Amendement

1. Certificeringsautoriteit is een publiek-of 
privaatrechtelijke controle-instantie die 
door de lidstaat die over de beheers-
verklaring van de Rekenkamer waarin de 
volledigheid, juistheid en de 
waarheidsgetrouwheid van de rekeningen 
van het betaalorgaan voor de goede 
werking van het interne controlesysteem, 
alsmede de wettigheid en regelmatigheid
van de onderliggende verrichtingen geeft
en de naleving van de beginselen van goed
financieel beheer.

1. Certificeringsautoriteit is een publiek-of 
privaatrechtelijke controle-instantie die 
door de lidstaat die meningen over het 
beheer verklaring van de Rekenkamer 
waarin de volledigheid, juistheid en de 
waarheidsgetrouwheid van de rekeningen 
van het betaalorgaan voor de goede 
werking van het interne controlesysteem en 
de naleving van de beginselen van goed
financieel beheer.

Or. sk
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Amendement 207
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan, over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer.

De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan, en over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen.

Or. de

Motivering

De verplichting om de naleving van het beginsel van een goed financieel beheer te 
controleren werd niet in het Financieel Reglement opgenomen voor de certificerende 
instantie.

Amendement 208
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Teneinde de beginselen van 
evenredigheid en een vermindering van de 
administratieve lasten in acht te nemen, 
gaat de certificerende instantie als volgt te 
werk:



PE492.777v01-00 78/193 AM\910033NL.doc

NL

a) zij integreert steekproeven zoveel 
mogelijk en optimaliseert de 
doelmatigheid van de toetsing van 
transacties, met inbegrip van controles ter 
plaatse; en
b) zij wijst een zo klein mogelijk aantal 
populaties en transacties aan die nodig 
zijn om de vereiste betrouwbaarheid van 
de toetsing te verkrijgen.

Or. en

Motivering

Met deze toevoeging wordt beoogd de administratieve lasten en financiële gevolgen van de 
toepassing van dit artikel te verminderen.

Amendement 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de status van de certificerende 
instanties, voor de specifieke taken, 
waaronder de controles die zij moeten 
verrichten, en voor de door deze instanties 
op te stellen certificaten en rapporten, 
samen met de begeleidende documenten. 
De uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 112, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

2. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de status van de certificerende 
instanties, voor de specifieke taken, 
waaronder de controles die zij moeten 
verrichten middels één geïntegreerde 
steekproef, en voor de door deze instanties 
op te stellen certificaten en rapporten, 
samen met de begeleidende documenten. 
De uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 112, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Teneinde de lasten voor de verantwoordelijke instanties tot een minimum te beperken, moet 
de auditmethode op één geïntegreerde steekproef gebaseerd zijn.
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Amendement 210
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast
voor de status van de certificerende 
instanties, voor de specifieke taken, 
waaronder de controles die zij moeten 
verrichten, en voor de door deze instanties 
op te stellen certificaten en rapporten, 
samen met de begeleidende documenten. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 112, 
lid 3.

(2) De Commissie is gemachtigd 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen om
voorschriften voor de status van de 
certificerende instanties, voor de specifieke 
taken, waaronder de controles die zij 
moeten verrichten, vast te stellen.

Or. de

Motivering

Dit is geen louter technische beslissing, vandaar de onderverdeling van de beslissingen.

Amendement 211
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de status van de certificerende 
instanties, voor de specifieke taken, 
waaronder de controles die zij moeten 
verrichten, en voor de door deze instanties 
op te stellen certificaten en rapporten, 
samen met de begeleidende documenten. 
De uitvoeringshandelingen worden 

2. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de status van de certificerende 
instanties, voor de specifieke taken, 
waaronder de controles die zij moeten 
verrichten middels één geïntegreerde 
steekproef, en voor de door deze instanties 
op te stellen certificaten en rapporten, 
samen met de begeleidende documenten. 
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vastgesteld volgens de in artikel 112, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

De uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 112, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Teneinde de lasten voor de auditorganen, betaalorganen en landbouwers tot een minimum te 
beperken, moet de auditmethode op één geïntegreerde steekproef gebaseerd zijn.

Amendement 212
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de door de certificerende instanties 
op te stellen certificaten en rapporten, 
samen met de begeleidende documenten. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 112, 
lid 3.

Or. de

Amendement 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem op voor 
de advisering van de begunstigden over 
grond- en bedrijfsbeheer (hierna het
"bedrijfsadviseringssysteem" genoemd), 
dat wordt beheerd door een of meer 

1. De lidstaten zetten een systeem op voor 
de advisering van de begunstigden over 
grond-, bedrijfs- en bedrijfsrisicobeheer op 
(hierna het "bedrijfsadviseringssysteem" 
genoemd), dat wordt beheerd door een of 
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aangewezen instanties. De aangewezen 
instanties mogen publieke of particuliere 
organisaties zijn.

meer aangewezen instanties die 
geaccrediteerd zijn op basis van 
minimumkwalificaties, zoals door de 
Commissie vastgesteld middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 111. De aangewezen instanties 
mogen publieke of particuliere organisaties 
zijn.

Or. en

Amendement 214
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen en de normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van grond, 
zoals vastgesteld in titel VI, hoofdstuk I;

a) verplichtingen op 
landbouwbedrijfsniveau overeenkomstig 
de uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen en de normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van grond, 
zoals vastgesteld in titel VI, hoofdstuk I;

Or. en

Amendement 215
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, zoals vastgesteld in 
titel III, hoofdstuk 2, van Verordening 
(EU) nr. xxx/xxx [RB], en de 
instandhouding van het landbouwareaal 
als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder c), 
van die verordening;

Schrappen
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Or. en

Amendement 216
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) informatie over de activiteiten van 
de operationele groepen in het kader van 
het EIP-netwerk (Europees partnerschap 
voor innovatie), waarbij de aandacht met 
name uitgaat naar landbouwpraktijken 
die op innovatie gericht zijn;

Or. en

Amendement 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de eisen of acties inzake de matiging 
van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, 
waaronder in elk geval de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties;

Schrappen

Or. en

Motivering

Teneinde de lidstaten de mogelijkheid te bieden het bedrijfsadviseringssysteem aan te passen 
aan hun specifieke omstandigheden, moeten de eisen van lid 2, onder c), in lid 3 worden 
opgenomen.
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Amendement 218
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de eisen of acties inzake de matiging 
van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, 
waaronder in elk geval de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties;

Schrappen

Or. en

Amendement 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de eisen of acties inzake de matiging 
van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, 
waaronder in elk geval de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties;

Schrappen

Or. es

Motivering

De acties inzake de matiging van de verandering van klimaat en biodiversiteit moeten worden 
vastgesteld en er moet worden gespecificeerd wat wordt verstaan onder advies omtrent 
duurzame ontwikkeling van de economische activiteiten. Voorgesteld wordt daarom het 
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advies facultatief te maken in plaats van verplicht in lid 3.

Amendement 220
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de eisen of acties inzake de matiging 
van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, 
waaronder in elk geval de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties;

Schrappen

Or. en

Amendement 221
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de eisen of acties inzake de matiging 
van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, 
waaronder in elk geval de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties;

Schrappen

Or. en
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Amendement 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de eisen of acties inzake de matiging 
van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, 
waaronder in elk geval de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties;

Schrappen

Or. es

Amendement 223
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de eisen of acties inzake de matiging 
van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, 
waaronder in elk geval de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties;

(c) in elk geval de eisen of acties inzake de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water en een doelmatige 
nutriëntencyclus, de gezondheid van de 
bodem, dier- of plantenziekten, en 
innovatie, waaronder de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties;

Or. en

Amendement 224
Bas Eickhout
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de agromilieumaatregelen als 
bedoeld in artikel 29 van Verordening 
xxx/xxx [PO];

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn uit hoofde van de tweede pijler verplicht om te voorzien in 
agromilieumaatregelenen en om die reden moeten landbouwers middels het 
bedrijfsadviseringssysteem op adequate wijze worden ondersteund om hiervoor te kunnen 
kiezen. Door communicatie over de maatregelen en de voordelen ervan zal de acceptatie 
onder de landbouwers toenemen, hetgeen bijdraagt aan het creëren van een duurzaam 
landbouwsysteem.

Amendement 225
Spyros Danellis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de agromilieumaatregelen als 
bedoeld in artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. xxx/xxx [PO];

Or. en

Amendement 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de agromilieumaatregelen als 
bedoeld in artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. xxx/xxx [PO];

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn uit hoofde van de tweede pijler verplicht om te voorzien in 
agromilieumaatregelenen en om die reden moeten landbouwers middels het 
bedrijfsadviseringssysteem op adequate wijze worden ondersteund om hiervoor te kunnen 
kiezen. Door over de maatregel te communiceren zal de acceptatie onder de landbouwers 
toenemen, hetgeen bijdraagt aan het creëren van een duurzamer landbouwsysteem.

Amendement 227
Spyros Danellis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de milieuprestaties en de duurzame 
ontwikkeling van de economische 
activiteit van de biologische 
landbouwbedrijven, in elk geval 
overeenkomstig de in Verordening (EG) 
nr. 834/2007 bedoelde normen;

Or. en

Amendement 228
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) advies over geïntegreerde 
plaagbestrijding en het gebruik van niet-
chemische alternatieven;

Or. en

Motivering

"Niet-chemische methoden" zijn methoden die een alternatief vormen voor pesticiden voor 
gewasbescherming- en plaagbestrijding en berusten op landbouwtechnieken als bedoeld in 
punt 1 van bijlage III bij Richtlijn 2009/128/EG, dan wel fysische, mechanische of biologische 
plaagbestrijdingsmethoden.

Amendement 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Schrappen

Or. es

Motivering

De acties inzake de matiging van de verandering van klimaat en biodiversiteit moeten worden 
vastgesteld en er moet worden gespecificeerd wat wordt verstaan onder advies omtrent 
duurzame ontwikkeling van de economische activiteiten. Voorgesteld wordt daarom het 
advies facultatief te maken in plaats van verplicht in lid 3.

Amendement 230
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Schrappen

Or. en

Motivering

Teneinde de lidstaten de mogelijkheid te bieden het bedrijfsadviseringssysteem aan te passen 
aan hun specifieke omstandigheden, moeten de eisen van lid 2, onder d), in lid 3 worden 
opgenomen.

Amendement 231
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Schrappen

Or. en

Amendement 232
Peter Jahr, Albert Deß
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Schrappen

Or. de

Amendement 233
George Lyon, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er mag geen sprake zijn van discriminatie van kleine en andere bedrijven wat betreft de 
toegang tot economisch advies.

Amendement 234
Brian Simpson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Schrappen

Or. en

Amendement 235
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Schrappen

Or. en

Amendement 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d



PE492.777v01-00 92/193 AM\910033NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Schrappen

Or. es

Amendement 237
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Schrappen

Or. en

Amendement 238
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de duurzame ontwikkeling van de d) de milieuprestaties en de duurzame 
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economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door de 
lidstaten, en in elk geval van de bedrijven 
die deelnemen aan de in titel V van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

ontwikkeling van de economische 
activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door de 
lidstaten, en in elk geval van de bedrijven 
die deelnemen aan de in titel V van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Or. en

Amendement 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door de 
lidstaten, en in elk geval van de bedrijven 
die deelnemen aan de in titel V van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

d) de milieuprestaties en de duurzame 
ontwikkeling van de economische 
activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door de 
lidstaten, en in elk geval van de bedrijven 
die deelnemen aan de in titel V van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Or. en

Amendement 240
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het bevorderen en invoeren van 
boekhoudregels en de beginselen van 
ondernemerschap en duurzaam beheer 
van economische middelen.
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Or. pl

Amendement 241
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de milieuprestaties en de duurzame 
ontwikkeling van de economische 
activiteit van de biologische 
landbouwbedrijven, in elk geval 
overeenkomstig de in Verordening (EG) 
nr. 834/2007 bedoelde normen.

Or. en

Motivering

De overstap naar de biologische landbouw betekent dikwijls het verwerven van nieuwe kennis 
en expertise, reden waarom maatregelen betreffende biologische landbouw expliciet moeten 
worden opgenomen in het bedrijfsadviseringssysteem van alle lidstaten, in elk geval 
overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde normen (aangezien sommige 
biologische normen strikter zijn).

Amendement 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de milieuprestaties en de duurzame 
ontwikkeling van de economische 
activiteit van ten minste de in 
Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde 
biologische landbouwbedrijven.

Or. en
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Amendement 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de milieuprestaties en de duurzame 
ontwikkeling van de economische 
activiteit van de in Verordening (EG) nr. 
834/2007 bedoelde biologische 
landbouwbedrijven;

Or. en

Motivering

De overstap naar de biologische landbouw betekent dikwijls het verwerven van nieuwe kennis 
en expertise, waarbij erkende positieve effecten voor het milieu moeten worden gerealiseerd. 
Maatregelen betreffende biologische landbouw moeten daarom expliciet worden opgenomen 
in het bedrijfsadviseringssysteem van alle lidstaten, in elk geval overeenkomstig de in 
Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde normen.

Amendement 244
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de agromilieumaatregelen als 
bedoeld in artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. xxx/xxx [PO].

Or. en

Amendement 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de voor landbouwers beschikbare 
opties voor een doeltreffend beheer van 
economische en ecologische risico's.

Or. en

Amendement 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van andere 
bedrijven dan die welke worden bedoeld in 
lid 2, onder d);

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, van de landbouwbedrijven 
die deelnemen aan de in titel V van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, en van andere bedrijven;

Or. en

Motivering

Teneinde de lidstaten de mogelijkheid te bieden het bedrijfsadviseringssysteem aan te passen 
aan hun specifieke omstandigheden, moeten de eisen van lid 2, onder d), in lid 3 worden 
opgenomen.

Amendement 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van andere 
bedrijven dan die welke worden bedoeld in 
lid 2, onder d);

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, van de landbouwbedrijven 
die deelnemen aan de in titel V van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, en van andere bedrijven;

Or. en

Amendement 248
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van andere 
bedrijven dan die welke worden bedoeld in 
lid 2, onder d);

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, van de landbouwbedrijven 
die deelnemen aan de in titel V van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, en van andere bedrijven;

Or. en

Amendement 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van andere 

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van 
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bedrijven dan die welke worden bedoeld 
in lid 2, onder d);

landbouwbedrijven, met inbegrip van 
bedrijfsmodernisering, verbetering van 
het concurrentievermogen, 
sectorintegratie, innovatie en 
marktoriëntatie; 

Or. en

Amendement 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van andere 
bedrijven dan die welke worden bedoeld 
in lid 2, onder d);

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van bedrijven.

Or. es

Motivering

De acties inzake de matiging van de verandering van klimaat en biodiversiteit moeten worden 
vastgesteld en er moet worden gespecificeerd wat wordt verstaan onder advies omtrent 
duurzame ontwikkeling van de economische activiteiten. Voorgesteld wordt daarom het 
advies facultatief te maken in plaats van verplicht in lid 3.

Amendement 251
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van andere 
bedrijven dan die welke worden bedoeld in 
lid 2, onder d);

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van bedrijven;
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Or. en

Amendement 252
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van andere
bedrijven dan die welke worden bedoeld in 
lid 2, onder d);

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van bedrijven;

Or. en

Amendement 253
Spyros Danellis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van andere 
bedrijven dan die welke worden bedoeld in 
lid 2, onder d);

a) de milieuprestaties en de duurzame 
ontwikkeling van de economische 
activiteiten van andere bedrijven dan die 
welke worden bedoeld in lid 2, onder d);

Or. en

Amendement 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van andere
bedrijven dan die welke worden bedoeld in 
lid 2, onder d);

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van bedrijven;

Or. es

Motivering

De duurzame ontwikkeling van de economische activiteiten van bedrijven moet een facultatief 
onderdeel zijn.

Amendement 255
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van andere 
bedrijven dan die welke worden bedoeld in 
lid 2, onder d);

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van bedrijven;

Or. en

Amendement 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzame ontwikkeling van de
economische activiteiten van andere 
bedrijven dan die welke worden bedoeld in 
lid 2, onder d);

a) de milieuprestaties en de duurzame 
ontwikkeling van economische activiteiten 
van andere bedrijven dan die welke worden 
bedoeld in lid 2, onder c) en d);

Or. en
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Amendement 257
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis)het bevorderen van omschakeling 
van landbouwbedrijven en diversificatie 
van hun economische activiteit, in het 
bijzonder in de richting van toerisme, de 
aanleg van beboste oppervlakte en de 
invoering van boslandbouwsystemen;

Or. pl

Amendement 258
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) risicobeheer en het invoeren van 
passende preventieve maatregelen in 
geval van natuurrampen, rampen, dier-
en plantenziekten;

Or. pl

Amendement 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de minimumeisen of acties inzake 
matiging van en aanpassing aan het 
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klimaat, biodiversiteit, bescherming van 
water, de melding van dier- of 
plantenziekten, innovatie, als bedoeld in 
bijlage I bij deze verordening

Or. en

Motivering

Teneinde de lidstaten de mogelijkheid te bieden het bedrijfsadviseringssysteem aan te passen 
aan hun specifieke omstandigheden, moeten de eisen van lid 2, onder c), in lid 3 worden 
opgenomen.

Amendement 260
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de eisen of acties inzake de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, 
waaronder in elk geval de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties.

Or. en

Amendement 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de minimumeisen of acties inzake 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
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dier- of plantenziekten, en innovatie, als 
vastgelegd in bijlage I bij deze 
verordening.

Or. en

Amendement 262
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de eisen of acties inzake de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, als 
vastgesteld in bijlage I bij deze 
verordening, evenals de eisen en acties in 
verband met groene groei als bedoeld in 
artikel 18 bis (nieuw) van de verordening 
plattelandsontwikkeling overeenkomstig 
de maatregelen zoals deze zijn voorgesteld 
in de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.

Or. en

Amendement 263
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de minimumeisen of acties inzake 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, als 
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vastgelegd in bijlage I bij deze 
verordening.

Or. en

Amendement 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de eisen of acties inzake de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, 
waaronder in elk geval de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties.

Or. es

Motivering

De acties inzake de matiging van de verandering van klimaat en biodiversiteit moeten worden 
vastgesteld en er moet worden gespecificeerd wat wordt verstaan onder advies omtrent 
duurzame ontwikkeling van de economische activiteiten. Voorgesteld wordt daarom het 
advies facultatief te maken in plaats van verplicht in lid 3.

Amendement 265
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de eisen of acties inzake de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, 
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waaronder in elk geval de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties.

Or. en

Amendement 266
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers. 

Or. en

Amendement 267
Peter Jahr, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Or. de
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Amendement 268
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Or. en

Amendement 269
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, en in elk geval van de 
bedrijven die deelnemen aan de in titel V 
van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Or. en

Amendement 270
Brian Simpson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de kleine 
landbouwbedrijven als omschreven door 
de lidstaten, die deelnemen aan de in titel 
V van Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB] 
bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers.

Or. en

Amendement 271
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, zoals vastgesteld in 
titel III, hoofdstuk 2, van Verordening 
(EU) nr. xxx/xxx [RB], en de 
instandhouding van het landbouwareaal 
als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder c), 
van die verordening.

Or. en

Amendement 272
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen voor een scheiding 
tussen advies en controle. In dit verband 

2. De lidstaten zorgen voor een scheiding 
tussen advies en controle. In dit verband 
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zorgen de lidstaten er, onverminderd de 
nationale wetgeving inzake de toegang van 
het publiek tot documenten, voor dat de in 
artikel 12 bedoelde aangewezen instanties 
geen persoonlijke of individuele informatie 
en gegevens die zij bij hun 
adviseringsactiviteiten hebben verkregen, 
verstrekken aan andere personen dan de 
begunstigde die het betrokken bedrijf 
beheert, met uitzondering van 
onregelmatigheden of inbreuken die bij 
hun activiteiten zijn geconstateerd en die 
vallen onder een in nationaal of in EU-
recht vastgelegde verplichting om een 
overheidsinstantie te informeren, in het 
bijzonder in het geval van strafbare feiten.

zorgen de lidstaten er, onverminderd de 
nationale wetgeving inzake de toegang van 
het publiek tot documenten, voor dat de in 
artikel 12 bedoelde aangewezen instanties 
geen persoonlijke of individuele informatie 
en gegevens die zij bij hun 
adviseringsactiviteiten hebben verkregen, 
verstrekken aan andere personen dan de 
begunstigde die het betrokken bedrijf 
beheert, met uitzondering van een 
aanbieder van technische ondersteuning, 
de controleautoriteiten van het 
adviseringssysteem en gevallen van 
onregelmatigheid of inbreuk die bij hun 
activiteiten zijn geconstateerd en die vallen 
onder een in nationaal of in EU-recht 
vastgelegde verplichting om een 
overheidsinstantie te informeren, in het 
bijzonder in het geval van strafbare feiten.

Or. en

Amendement 273
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen voor een scheiding 
tussen advies en controle. In dit verband 
zorgen de lidstaten er, onverminderd de 
nationale wetgeving inzake de toegang van 
het publiek tot documenten, voor dat de in 
artikel 12 bedoelde aangewezen instanties 
geen persoonlijke of individuele informatie 
en gegevens die zij bij hun 
adviseringsactiviteiten hebben verkregen, 
verstrekken aan andere personen dan de 
begunstigde die het betrokken bedrijf 
beheert, met uitzondering van 
onregelmatigheden of inbreuken die bij 
hun activiteiten zijn geconstateerd en die 
vallen onder een in nationaal of in EU-
recht vastgelegde verplichting om een 

2. De lidstaten zorgen voor een scheiding 
tussen advies en controle. In dit verband 
zorgen de lidstaten er, onverminderd de 
nationale wetgeving inzake de toegang van 
het publiek tot documenten, voor dat de in 
artikel 12 bedoelde aangewezen instanties 
geen persoonlijke of individuele informatie 
en gegevens die zij bij hun 
adviseringsactiviteiten hebben verkregen, 
verstrekken aan andere personen dan de 
begunstigde die het betrokken bedrijf 
beheert, met uitzondering van een 
aanbieder van technische ondersteuning, 
de controleautoriteiten van het 
adviseringssysteem en gevallen van 
onregelmatigheid of inbreuk die bij hun 
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overheidsinstantie te informeren, in het 
bijzonder in het geval van strafbare feiten.

activiteiten zijn geconstateerd en die vallen 
onder een in nationaal of in EU-recht 
vastgelegde verplichting om een 
overheidsinstantie te informeren, in het 
bijzonder in het geval van strafbare feiten.

Or. en

Amendement 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen evenwel op basis van 
objectieve criteria bepalen welke 
categorieën begunstigden in welke 
rangorde toegang tot het 
bedrijfsadviseringssysteem krijgen. De 
lidstaten zorgen er evenwel voor dat 
landbouwers met de meest beperkte 
toegang tot een ander adviseringssysteem 
dan het bedrijfsadviseringssysteem 
voorrang krijgen.

De lidstaten kunnen evenwel op basis van 
objectieve criteria bepalen welke 
categorieën begunstigden in welke 
rangorde toegang tot het 
bedrijfsadviseringssysteem krijgen. De 
lidstaten zorgen er evenwel voor dat 
landbouwers met de meest beperkte 
toegang tot een ander adviseringssysteem 
dan het bedrijfsadviseringssysteem 
voorrang krijgen. Bovendien moet 
prioriteit worden gegeven aan netwerken 
die met beperkte middelen werken en die 
de in artikel 62 van Verordening (EU) nr. 
XXXXXX (verordening inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het ELFPO) 
bedoelde operationele groepen kunnen 
opzetten, die door op het gebied van 
innovatie actief te zijn, deel kunnen 
uitmaken van het EIP (Europees 
Innovatiepartnerschap) voor de 
productiviteit en het duurzame karakter 
van de landbouw zoals bedoeld in de 
artikelen 53 en 61 van Verordening (EU) 
nr. XXXXXX (verordening inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
ELFPO). 

Or. fr
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Amendement 275
George Lyon, Marit Paulsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen evenwel op basis van 
objectieve criteria bepalen welke 
categorieën begunstigden in welke 
rangorde toegang tot het 
bedrijfsadviseringssysteem krijgen. De 
lidstaten zorgen er evenwel voor dat 
landbouwers met de meest beperkte 
toegang tot een ander adviseringssysteem 
dan het bedrijfsadviseringssysteem
voorrang krijgen.

De lidstaten kunnen evenwel op basis van 
objectieve criteria bepalen welke 
categorieën begunstigden in welke 
rangorde toegang tot het 
bedrijfsadviseringssysteem krijgen. De 
lidstaten zorgen er evenwel voor dat 
landbouwers die deelnemen aan de
maatregelen ter bevordering van een 
vermindering van de CO2-uitstoot, van 
een efficiënt gebruik van nutriënten en/of 
van energie-efficiëntie als bedoeld in 
hoofdstuk 2 van titel III van Verordening 
(EU) nr. [RB/2012] voorrang krijgen.

Or. en

Motivering

Ter bevordering van een vermindering van de CO2-uitstoot, van een efficiënt gebruik van 
nutriënten en van energie-efficiëntie moeten vergroenende maatregelen ten aanzien van de 
rechtstreekse betalingen worden gekoppeld aan prioritaire toegang tot investeringssteun voor 
landbouwers die deze maatregelen nemen, teneinde de positieve spiraalwerking te 
bewerkstelligen die nodig is voor een duurzamere landbouw. De lidstaten mogen daarbij 
echter niet discrimineren tegen bepaalde soorten landbouwbedrijven.

Amendement 276
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen evenwel op basis van 
objectieve criteria bepalen welke 
categorieën begunstigden in welke 
rangorde toegang tot het 

De lidstaten kunnen evenwel op basis van 
ecologische, economische en sociale
criteria bepalen welke categorieën 
begunstigden in welke rangorde toegang 
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bedrijfsadviseringssysteem krijgen. De 
lidstaten zorgen er evenwel voor dat 
landbouwers met de meest beperkte 
toegang tot een ander adviseringssysteem 
dan het bedrijfsadviseringssysteem 
voorrang krijgen.

tot het bedrijfsadviseringssysteem krijgen. 
De lidstaten zorgen er evenwel voor dat 
landbouwers met de meest beperkte 
toegang tot een ander adviseringssysteem 
dan het bedrijfsadviseringssysteem 
voorrang krijgen.

Or. en

Amendement 277
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen evenwel op basis van 
objectieve criteria bepalen welke
categorieën begunstigden in welke 
rangorde toegang tot het 
bedrijfsadviseringssysteem krijgen. De 
lidstaten zorgen er evenwel voor dat
landbouwers met de meest beperkte 
toegang tot een ander adviseringssysteem 
dan het bedrijfsadviseringssysteem
voorrang krijgen.

De lidstaten kunnen evenwel op basis van 
objectieve criteria categorieën 
begunstigden aanwijzen die met voorrang
toegang tot het bedrijfsadviseringssysteem 
krijgen. Een van deze categorieën is die 
van landbouwers met de meest beperkte 
toegang tot een ander adviseringssysteem 
dan het bedrijfsadviseringssysteem.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van deze alinea.

Amendement 278
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen
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Bevoegdheden van de Commissie
1. Om een goede werking van het 
bedrijfsadviseringssysteem te waarborgen, 
wordt de Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen die gericht zijn 
op het volledig operationeel maken van dit 
systeem. De desbetreffende bepalingen 
kunnen onder meer betrekking hebben op 
de toegangscriteria voor landbouwers.
2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften 
vaststellen voor een uniforme toepassing 
van het bedrijfsadviseringssysteem. De 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 112, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 279
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om een goede werking van het 
bedrijfsadviseringssysteem te waarborgen, 
wordt de Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen die gericht zijn 
op het volledig operationeel maken van dit 
systeem. De desbetreffende bepalingen 
kunnen onder meer betrekking hebben op 
de toegangscriteria voor landbouwers.

Schrappen

Or. en

Amendement 280
Spyros Danellis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om een goede werking van het 
bedrijfsadviseringssysteem te waarborgen, 
wordt de Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen die gericht zijn 
op het volledig operationeel maken van dit 
systeem. De desbetreffende bepalingen 
kunnen onder meer betrekking hebben op 
de toegangscriteria voor landbouwers.

1. Om een goede werking van het 
bedrijfsadviseringssysteem te waarborgen, 
wordt de Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen die gericht zijn 
op het volledig operationeel maken van dit 
systeem. De desbetreffende bepalingen 
kunnen onder meer betrekking hebben op 
de toegangscriteria voor landbouwers en 
op criteria ten aanzien van de 
minimumkwalificaties voor aangewezen 
instanties die het 
bedrijfsadviseringssysteem beheren.

Or. en

Amendement 281
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften 
vaststellen voor een uniforme toepassing 
van het bedrijfsadviseringssysteem. De 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 112, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 282
Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ingeval bij EU-wetgeving is bepaald dat 
het in lid 1 bedoelde bedrag moet worden 
verlaagd, dan stelt de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen het nettosaldo dat 
voor de uitgaven uit het ELGF beschikbaar 
is, vast op basis van de in die wetgeving 
genoemde gegevens.

2. Ingeval bij EU-wetgeving is bepaald dat 
het in lid 1 bedoelde bedrag moet worden 
verlaagd, dan is de Commissie gemachtigd 
om middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 111 het nettosaldo 
dat voor de uitgaven uit het ELGF 
beschikbaar is, vast te stellen op basis van 
de in die wetgeving genoemde gegevens.

Or. de

Amendement 283
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De administratieve en personeelskosten 
van de lidstaten en van de begunstigden 
van steun uit het ELGF worden niet door 
het ELGF gefinancierd.

De kosten van de lidstaten voor de 
maatregelen die nodig zijn voor de 
instandhouding en de ontwikkeling van de 
methoden en technische middelen op het 
gebied van informatie, interconnectie, 
monitoring en controle met betrekking tot 
het financiële beheer van de middelen die 
gebruikt worden voor de financiering van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
worden door het ELGF gefinancierd ten 
belopen van maximaal 2% van het 
nationaal totaalbedrag als bedoeld in 
artikel 7 van Verordening. (EU) [RB].

Or. it

Amendement 284
Salvatore Caronna
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De door de lidstaten en door de 
begunstigden van steun uit het ELGF 
verrichte uitgaven voor personeelskosten 
worden echter niet door het ELGF 
gefinancierd.

Or. it

Amendement 285
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt deze satellietbeelden 
gratis ter beschikking aan de controle-
instanties of aan leveranciers van diensten 
die van deze instanties toestemming 
hebben gekregen om hen te 
vertegenwoordigen.

De Commissie en/of de lidstaten kopen
deze satellietbeelden en stellen deze gratis 
ter beschikking aan de controle-instanties 
of aan leveranciers van diensten die van 
deze instanties toestemming hebben 
gekregen om hen te vertegenwoordigen.

Or. it

Amendement 286
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie blijft de eigenaar van de 
beelden en vraagt deze terug na voltooiing 
van de werkzaamheden. Zij kan ook 
bepalen dat werkzaamheden moeten 
worden verricht om de technieken en 

De Commissie en/of de lidstaten blijven 
eigenaar van de beelden. Zij kunnen ook 
bepalen dat werkzaamheden moeten 
worden verricht om de technieken en 
werkmethoden voor de inspectie van 
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werkmethoden voor de inspectie van 
landbouwarealen door middel van 
teledetectie te verbeteren.

landbouwarealen door middel van 
teledetectie te verbeteren.

Or. it

Amendement 287
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uit hoofde van artikel 6, onder c), 
gefinancierde maatregelen zijn bedoeld om 
de Commissie de middelen te bieden om de 
EU-landbouwmarkten in een mondiale 
context te beheren, om te zorgen voor een 
agro-economische monitoring van 
landbouwgrond en van de toestand van de 
gewassen zodat ramingen van met name de 
opbrengsten en de landbouwproductie 
kunnen worden gemaakt, om de toegang 
tot dergelijke ramingen te delen in een 
internationale context, zoals initiatieven die 
gecoördineerd worden door afdelingen van 
de Verenigde Naties of andere 
internationale organisaties, om de 
transparantie van de wereldmarkten te 
bevorderen en om te zorgen voor een 
technologische follow-up van het 
agrometeorologische systeem.

De uit hoofde van artikel 6, onder c), 
gefinancierde maatregelen zijn bedoeld om 
de Commissie de middelen te bieden om de 
EU-landbouwmarkten in een mondiale 
context te beheren, om te zorgen voor een 
agro-economische en agro-economische 
monitoring van land- en bosbouwgrond en 
van de toestand van de agrarische 
hulpbronnen en van gewassen zodat 
ramingen van bijvoorbeeld de opbrengsten, 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
de landbouwproductie op de lange termijn 
kunnen worden gemaakt, om de toegang 
tot dergelijke ramingen te delen in een 
internationale context, zoals initiatieven die 
gecoördineerd worden door afdelingen van 
de Verenigde Naties of andere 
internationale organisaties, om de 
transparantie van de wereldmarkten te 
bevorderen en om te zorgen voor een 
technologische follow-up van het 
agrometeorologische systeem.

Or. en

Motivering

Aangezien voedselproductiesystemen gebaseerd zijn op niet-hernieuwbare natuurlijke 
hulpbronnen zoals olie, moeten we toegang tot informatie over deze hulpbronnen krijgen, 
zodat we kunnen beoordelen hoe goed het herziene beleid tegemoetkomt aan de uitdagingen 
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op het gebied van voedselzekerheid op lange termijn. Dit betekent met andere woorden dat 
beoordeeld moet worden of de bestede overheidsmiddelen het gewenste resultaat opleveren. 
Deze informatie moet tevens land- en bosbouwgrond omvatten, omdat we te maken hebben 
met grote uitdagingen ten aanzien van klimaatverandering, bosbranden, enz.

Amendement 288
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uit hoofde van artikel 6, punt c), 
gefinancierde maatregelen hebben 
betrekking op de verzameling of aankoop 
van gegevens die nodig zijn voor de 
tenuitvoerlegging en monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
waaronder satellietgegevens en 
meteorologische gegevens, op de 
ontwikkeling van een infrastructuur voor 
ruimtelijke gegevens en van een website, 
op de uitvoering van specifieke studies 
over klimaatomstandigheden en op de 
actualisering van agrometeorologische en 
econometrische modellen. Zo nodig 
worden deze maatregelen in samenwerking 
met nationale laboratoria en instanties 
uitgevoerd.

De uit hoofde van artikel 6, onder c), 
gefinancierde maatregelen hebben 
betrekking op de verzameling of aankoop 
van gegevens die nodig zijn voor de 
tenuitvoerlegging en monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
waaronder satellietgegevens en 
meteorologische gegevens, op de 
ontwikkeling van een infrastructuur voor 
ruimtelijke gegevens en van een website, 
op de uitvoering van specifieke studies 
over klimaatomstandigheden, monitoring 
van de gezondheid en de functionaliteit 
van de bodem, onder andere middels de 
LUCAS (Land Use/Cover Area frame 
Statistical Survey), en op de actualisering 
van agrometeorologische en 
econometrische modellen. Zo nodig 
worden deze maatregelen in samenwerking 
met nationale laboratoria en instanties 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Als deze herziening ertoe leidt dat overheidsmiddelen worden geïnvesteerd in een 
paradigmaverschuiving binnen de voedselproductiesystemen, dan moeten we¸ aangezien deze 
systemen gebaseerd zijn op niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen zoals olie, toegang tot 
informatie over deze hulpbronnen krijgen, zodat we kunnen beoordelen hoe goed het herziene 
beleid tegemoetkomt aan de uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid op lange termijn. 
Dit betekent met andere woorden dat beoordeeld moet worden of de bestede 
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overheidsmiddelen het gewenste resultaat opleveren.

Amendement 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om ervoor te zorgen dat de in 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [MFK] 
vermelde jaarlijkse maxima ter 
financiering van de marktgerelateerde 
uitgaven en de rechtstreekse betalingen in 
acht worden genomen, wordt een 
aanpassingscoëfficient voor de 
rechtstreekse betalingen vastgesteld 
wanneer de ramingen voor de financiering 
van de maatregelen die in het kader van dit 
submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima zullen worden overschreden.

1. Om ervoor te zorgen dat de in 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [MFK] 
vermelde jaarlijkse maxima ter 
financiering van de marktgerelateerde 
uitgaven en de rechtstreekse betalingen in 
acht worden genomen, wordt een 
aanpassingscoëfficient voor de 
rechtstreekse betalingen vastgesteld 
wanneer de ramingen voor de financiering 
van de maatregelen die in het kader van dit 
submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima behoudens een marge van 
300 000 000 euro onder het betreffende 
maximum zullen worden overschreden.

Or. en

Motivering

De huidige marge van 300 miljoen euro onder het ELGF-maximum fungeert als een 
veiligheidsbuffer voor het beheer van de ELGF-begroting en mag daarom niet worden 
afgeschaft.

Amendement 290
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 1 december kan de Raad, 4. Indien belangrijke nieuwe informatie 
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op voorstel van de Commissie, op basis 
van nieuwe informatie waarover zij 
beschikt, de overeenkomstig lid 2 of lid 3 
vastgestelde aanpassingscoëfficiënt voor de 
rechtstreekse betalingen aanpassen.

beschikbaar wordt nadat het in de leden 2 
en 3 bedoelde besluit is genomen, kan de 
Commissie aan de hand van die 
informatie uiterlijk op 1 december de 
overeenkomstig lid 2 of lid 3 vastgestelde 
aanpassingscoëfficiënt voor de 
rechtstreekse betalingen aanpassen middels 
uitvoeringshandelingen, zonder daarbij de 
in artikel 112, lid 2 of lid 3, bedoelde 
procedure toe te passen.

Or. de

Amendement 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Vóór de toepassing van dit artikel wordt 
eerst rekening gehouden met het door de 
begrotingsautoriteit goedgekeurde bedrag 
voor de reserve voor crisissituaties in de 
landbouwsector als bedoeld in punt 14 
van het Interinstitutioneel Akkoord tussen 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer.

Schrappen

Or. de

Amendement 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Vóór de toepassing van dit artikel wordt 
eerst rekening gehouden met het door de 

Schrappen
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begrotingsautoriteit goedgekeurde bedrag 
voor de reserve voor crisissituaties in de 
landbouwsector als bedoeld in punt 14 
van het Interinstitutioneel Akkoord tussen 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer.

Or. en

Motivering

Er mogen geen uitgaven buiten de begroting worden gedaan. Als er een crisis ontstaat, moet 
deze middels de begroting worden bestreden, reden waarom lid 6 van dit artikel overbodig is.

Amendement 293
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Vóór de toepassing van dit artikel wordt 
eerst rekening gehouden met het door de 
begrotingsautoriteit goedgekeurde bedrag 
voor de reserve voor crisissituaties in de 
landbouwsector als bedoeld in punt 14 
van het Interinstitutioneel Akkoord tussen 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer.

Schrappen

Or. lv

Amendement 294
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Vóór de toepassing van dit artikel wordt 
eerst rekening gehouden met het door de 
begrotingsautoriteit goedgekeurde bedrag 
voor de reserve voor crisissituaties in de 
landbouwsector als bedoeld in punt 14 van 
het Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer.

6. Alvorens het in lid 2 bedoelde voorstel 
in te dienen, onderzoekt de Commissie of 
is voldaan aan de voorwaarden voor het 
activeren van de reserve voor 
crisissituaties in de landbouwsector als 
bedoeld in punt 14 van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer, en als dit het geval is, dient zij een 
desbetreffend voorstel in.

Or. de

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat wanneer buitengewone marktontwikkelingen leiden tot een 
verhoging van de verwachte uitgaven voor de in artikel 159 van de iGMO genoemde 
maatregelen, financiële discipline niet wordt gebruikt als een vervanging van de reserve voor 
crisissituaties.

Amendement 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien bij de opstelling van het ontwerp 
van begroting voor begrotingsjaar N blijkt 
dat het in artikel 16 bedoelde bedrag voor 
begrotingsjaar N dreigt te worden 
overschreden, stelt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad of alleen 
aan de Raad de maatregelen voor die nodig 
zijn om dit bedrag alsnog in acht te nemen.

2. Indien bij de opstelling van het ontwerp 
van begroting voor begrotingsjaar N blijkt 
dat het in artikel 16 bedoelde bedrag voor 
begrotingsjaar N dreigt te worden 
overschreden, met inachtneming van de 
marge als bedoeld in artikel 25, lid 1, van 
deze verordening, stelt de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad of 
alleen aan de Raad de maatregelen voor die 
nodig zijn om dit bedrag alsnog in acht te 
nemen.

Or. en
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Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 25, lid 1, betreffende het opnieuw 
opnemen van de marge onder het ELGF-maximum, moet deze marge tevens opnieuw in 
artikel 26, lid 2, worden opgenomen op grond van de huidige Verordening (EU) nr. 
1290/2005.

Amendement 296
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op elk moment stelt de Commissie, 
indien zij van oordeel is dat het in artikel 
16 bedoelde bedrag dreigt te worden 
overschreden en dat het haar in het kader 
van haar bevoegdheden niet mogelijk is de 
nodige maatregelen te nemen om de 
situatie te corrigeren, andere maatregelen 
voor die ervoor zorgen dat dit bedrag 
alsnog in acht wordt genomen. Deze 
maatregelen worden door de Raad op basis 
van artikel 43, lid 3, van het Verdrag of 
door het Europees Parlement en de Raad 
op basis van artikel 43, lid 2, van het 
Verdrag aangenomen.

3. Op elk moment stelt de Commissie, 
indien zij van oordeel is dat het in artikel 
16 bedoelde bedrag dreigt te worden 
overschreden en dat het haar in het kader 
van haar bevoegdheden niet mogelijk is de 
nodige maatregelen te nemen om de 
situatie te corrigeren, andere maatregelen 
voor die ervoor zorgen dat dit bedrag 
alsnog in acht wordt genomen. Deze 
maatregelen worden door het Europees 
Parlement en de Raad op basis van artikel 
43, lid 2 van het Verdrag aangenomen.

Or. de

Amendement 297
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het recht op steun op 
grond van artikel 30, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. PO/xxx wordt voor 
de uit het ELFPO gefinancierde uitgaven 

Schrappen
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geen andere financiering uit de EU-
begroting verleend.

Or. pl

Motivering

Aanpassing aan de wijzigingen die zijn aangebracht in titel II, hoofdstuk 1 van de 
verordening (EU) nr. […] [DP] en in artikel 100 van deze verordening. De lidstaten kunnen 
de niet bestede middelen in het kader van de rechtstreekse betalingen en de bedragen die 
voortvloeien uit de toepassing van verlagingen en uitsluitingen bestemmen voor extra 
ondersteuning van activiteiten die worden gefinancierd in het kader van het ELFPO.

Amendement 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het recht op steun op grond 
van artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. PO/xxx wordt voor de uit het ELFPO 
gefinancierde uitgaven geen andere 
financiering uit de EU-begroting verleend.

Onverminderd het recht op steun op grond 
van hoofdstuk 2 van titel III van 
Verordening (EU) nr. RB/2012 en artikel 
30, lid 2, van Verordening (EU) nr. PO/xxx 
wordt voor de uit het ELFPO gefinancierde 
uitgaven geen andere financiering uit de 
EU-begroting verleend.

Or. en

Amendement 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het recht op steun op grond 
van artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. PO/xxx wordt voor de uit het ELFPO 
gefinancierde uitgaven geen andere 

Behoudens voor steun die op grond van 
artikel 29 en artikel 30 van Verordening 
ELFPO/2012 wordt verleend 
onverminderd de betalingen uit hoofde 
van Titel III, Hoofdstuk II van
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financiering uit de EU-begroting verleend. Verordening RB/2012, wordt voor de uit 
het ELFPO gefinancierde uitgaven geen 
andere financiering uit de EU-begroting 
verleend.

Or. de

Amendement 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het recht op steun op grond 
van artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. PO/xxx wordt voor de uit het ELFPO 
gefinancierde uitgaven geen andere 
financiering uit de EU-begroting verleend.

Onverminderd het recht op steun op grond 
van artikel 29 en artikel 30, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. PO/xxx wordt voor 
de uit het ELFPO gefinancierde uitgaven 
geen andere financiering uit de EU-
begroting verleend.

Or. en

Motivering

Door deze toevoeging kunnen agromilieuregelingen automatisch in aanmerking komen voor 
vergroeningsbetalingen uit hoofde van het nieuwe regime in de eerste pijler.

Amendement 301
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het recht op steun op grond 
van artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. PO/xxx wordt voor de uit het ELFPO 
gefinancierde uitgaven geen andere 
financiering uit de EU-begroting verleend.

Onverminderd het recht op steun op grond 
van de artikelen 29, lid 2, en 30 van 
Verordening (EU) nr. PO/xxx wordt voor 
de uit het ELFPO gefinancierde uitgaven 
geen andere financiering uit de EU-
begroting verleend.
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Or. de

Motivering

Maatregelen krachtens artikel 29 van Verordening (EU) ELFPO/2012 moeten eveneens als 
maatregelen van Verordening (EU) RB/2012 worden toegekend.

Amendement 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4%
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 7%
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

Or. es

Motivering

7 % past beter in het ritme van voorschotten, betalingen en terugbetalingen en leidt zodoende 
tot geringere inspanningen op het gebied van treasury voor de lidstaten.

Amendement 303
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 

(1) Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma voor 
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Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4 %
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

plattelandsontwikkeling keert de 
Commissie aan de lidstaat een eerste 
voorfinanciering voor de gehele 
programmaperiode uit. Deze eerste 
voorfinanciering bedraagt 7 % van de 
bijdrage uit het ELFPO voor het betrokken 
programma. Zij kan over ten hoogste drie 
tranches worden gespreid, afhankelijk van 
de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

Or. de

Amendement 304
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4 % 
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 7 %
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

Or. en

Amendement 305
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4%
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 7%
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

Or. lv

Amendement 306
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit.
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4 % 
van de bijdrage uit het ELFPO voor het
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid,
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit.
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 7 % 
van de bijdrage uit het ELFPO voor het
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid,
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

Or. pt

Amendement 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4% 
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 7%
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma.

Or. es

Amendement 308
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4 % 
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit, 
tenzij de lidstaat de Commissie binnen 
twee maanden op de hoogte stelt van het 
besluit dat hij geen voorfinanciering 
wenst te ontvangen. Deze eerste 
voorfinanciering bedraagt 4 % van de 
bijdrage uit het ELFPO voor het betrokken 
programma. Zij kan over ten hoogste drie 
tranches worden gespreid, afhankelijk van 
de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.
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Or. en

Motivering

Er zijn veel lidstaten die voorfinanciering nodig hebben voor de tenuitvoerlegging van hun 
programma's, maar dat geldt niet voor alle lidstaten. De druk op de begroting zou verlicht 
worden, als een lidstaat die geen voorfinanciering wil ontvangen, hiervan kan afzien, zodat er 
middelen voor andere lidstaten beschikbaar kunnen komen (het door de Commissie 
vastgestelde percentage van 4 % zou onder die voorwaarden wellicht verhoogd kunnen 
worden).

Amendement 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4 % 
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit, 
tenzij de lidstaat de Commissie binnen 
twee maanden na het besluit op de hoogte 
stelt van het besluit dat ze geen 
voorfinanciering wenst te ontvangen.
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4 % 
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

Or. en

Motivering

Om de druk op de begroting van de lidstaten te verlichten, moeten lidstaten die geen 
voorfinanciering voor de tenuitvoerlegging van hun programma willen ontvangen, hiervan 
kunnen afzien, zodat zij hun eigen middelen voor plattelandsontwikkeling op doeltreffendere 
wijze kunnen beheren.
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Amendement 310
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4 % 
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4 % 
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen.

Or. en

Amendement 311
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4 %
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit. 
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 7 %
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen.

Or. en
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Amendement 312
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten kunnen besluiten geen 
beroep te doen op voorfinanciering als 
bedoeld in dit artikel.

Or. en

Amendement 313
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussentijdse betalingen worden verricht 
op het niveau van elk programma voor 
plattelandsontwikkeling. Ze worden 
berekend door het 
medefinancieringspercentage voor elke 
maatregel toe te passen op de voor deze 
maatregel gedane overheidsuitgaven.

1. Tussentijdse betalingen worden verricht 
op het niveau van elk programma voor 
plattelandsontwikkeling. Ze worden 
berekend door het 
medefinancieringspercentage voor elke 
maatregel toe te passen op de voor deze 
maatregel gedane overheidsuitgaven of op 
de totale subsidiabele overheids- of 
particuliere uitgaven.

Or. fr

Amendement 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een door het erkende betaalorgaan 
ondertekende uitgavendeclaratie is 
overeenkomstig artikel 102, lid 1, onder c), 
bij de Commissie ingediend;

a) een door het erkende betaalorgaan 
ondertekende maandelijkse
uitgavendeclaratie is overeenkomstig 
artikel 102, lid 1, onder c), bij de 
Commissie ingediend;

Or. es

Motivering

Voorgesteld is dat de uitgavendeclaraties voor het ELFPO en de terugbetalingen hetzelfde 
systeem volgen als bij het ELGF, zoals in de periode 2000-2006 in het kader van de EOGFL-
garantie (artikelen 17 en 18 voor het ELGF en artikel 35 voor het ELFPO), hetgeen een 
vereenvoudiging van het systeem zou inhouden.

Amendement 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gedeelte van een vastlegging voor 
een programma voor 
plattelandsontwikkeling dat 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 waarvoor uiterlijk op deze 
datum geen uitgavendeclaratie bij haar is 
ingediend die voldoet aan de in artikel 35, 
lid 3, genoemde eisen, wordt door de 
Commissie ambtshalve doorgehaald.

1. Het gedeelte van een vastlegging voor 
een lidstaat dat 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 waarvoor uiterlijk op deze 
datum geen uitgavendeclaratie bij haar is 
ingediend die voldoet aan de in artikel 35, 
lid 3, genoemde eisen, wordt door de 
Commissie ambtshalve doorgehaald.

Or. es

Motivering
Het ambtshalve doorhalen van de vastleggingen in het geval van het ELFPO zou op 
lidstaatniveau en niet op programmaniveau moeten plaatsvinden (artikel 37, lid 1), zoals 
vermeld in de tekst van het voorstel, hetgeen een vereenvoudiging van de formaliteiten zou 
inhouden.
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Amendement 316
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten die op grond van hun 
federale / regionale staatsstructuur 
meerdere programma's voor 
plattelandsontwikkeling indienen, kunnen 
de bedragen die zij vóór 31 december van 
het tweede jaar na het jaar van 
vastlegging van de begrotingskredieten 
voor een of meerdere programma's voor 
plattelandsontwikkeling niet hebben 
uitgegeven, verrekenen met andere 
bedragen die na die datum uitgegeven zijn 
door andere programma's voor 
plattelandsontwikkeling. Indien er na de 
verrekening nog te annuleren bedragen 
overblijven, komen deze ten laste van de 
programma's voor 
plattelandsontwikkeling met een 
bestedingsachterstand.

Or. de

Amendement 317
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten die meer dan een 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
indienen mogen tot 31 december van het
tweede jaar volgend op het jaar van de 
vastlegging in de begroting van een of 
meer 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
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met de niet-aangewende middelen de 
uitgaven dekken van andere 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
het uitgavenplafond overschreden 
hebben. Als er daarna nog vervallen 
bedragen overblijven, worden deze 
ingevorderd pro rata van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
met een betalingsachterstand.

Or. pt

Amendement 318
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten die meer dan een 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
indienen mogen tot 31 december van het 
tweede jaar volgend op het jaar van de 
vastlegging in de begroting van een of 
meer 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
met de niet-aangewende middelen de 
uitgaven dekken van andere 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
het uitgavenplafond overschreden 
hebben. Als er daarna nog vervallen 
bedragen overblijven, worden deze 
ingevorderd pro rata van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
met een betalingsachterstand.

Or. pt

Amendement 319
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 4 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)



AM\910033NL.doc 135/193 PE492.777v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het deel van de vastleggingen met 
betrekking tot de steun in de zin van 
artikel 37, lid 1, onder b) en c), van 
Verordening (EU) nr. [...] 
[plattelandsontwikkeling].

Or. fr

Amendement 320
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
Het gedeelte van een vastlegging voor een 
programma voor plattelandsontwikkeling 
dat 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 
waarvoor uiterlijk op deze datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend 
die voldoet aan de in artikel 35, lid 3, 
gestelde eisen, wordt door de Commissie 
ambtshalve doorgehaald.
De annulering geldt echter niet voor de 
vastlegging voor 2014.
Met het oog op de annulering zal telkens 
een zesde van de vastlegging voor 2014 
worden toegevoegd aan elke vastlegging 
voor de periode 2015-2020.

Or. it

Amendement 321
Peter Jahr, Albert Deß
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Voorstel voor een verordening
Titel IV – hoofdstuk II – afdeling 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Amendement 322
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Titel 4 – hoofdstuk 2 – afdeling 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 323
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Vastleggingen
Het in artikel 58, lid 4, van Verordening 
(EU) nr. PO/xxx bedoelde besluit van de 
Commissie tot vaststelling van de lijst van 
projecten waaraan de prijs voor 
innovatieve plaatselijke samenwerking 
wordt toegekend, vormt een 
financieringsbesluit in de zin van artikel 
[75, lid 2,] van Verordening (EU) nr. 
FR/xxx. Na de vaststelling van het in de 
eerste alinea bedoelde besluit verricht de 
Commissie binnen de in artikel 51, lid 2, 
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van Verordening (EU) nr. PO/xxx 
genoemde limiet een vastlegging per 
lidstaat voor het totale bedrag aan prijzen 
dat aan de projecten in deze lidstaat is 
toegekend.

Or. en

Amendement 324
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen
Betalingen aan de lidstaten
1. De Commissie verricht, in het kader 
van de in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
betalingen en binnen de grenzen van de 
voor de betrokken lidstaten beschikbare 
vastleggingen, de betalingen ter 
vergoeding van de uitgaven die de 
erkende betaalorganen hebben gedaan in 
verband met de toekenning van de in deze 
afdeling bedoelde prijzen.
2. Elke betaling wordt pas verricht nadat 
overeenkomstig artikel 102, lid 1, onder 
c), een door het erkende betaalorgaan 
ondertekende uitgavendeclaratie is 
ingediend bij de Commissie.
3. De erkende betaalorganen stellen de 
uitgavendeclaraties voor de prijs voor 
innovatieve plaatselijke samenwerking op 
en doen deze via de coördinerende 
instantie dan wel rechtstreeks, als deze 
instantie niet is aangewezen, aan de 
Commissie toekomen binnen de termijnen 
die de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen heeft 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
112, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.
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Deze uitgavendeclaraties hebben 
betrekking op de uitgaven die de 
betaalorganen in elk van de betrokken 
tijdvakken hebben gedaan.

Or. en

Amendement 325
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 Schrappen
Ambtshalve doorhalen van de 
vastleggingen voor de prijs voor 
innovatieve plaatselijke samenwerking
De Commissie haalt de in artikel 38, 
tweede alinea, bedoelde bedragen 
ambtshalve door die uiterlijk op 31 
december van het tweede jaar na het jaar 
van de vastlegging niet zijn gebruikt voor 
de vergoeding van de uitgaven van de 
lidstaten op grond van artikel 39 of 
waarvoor uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend 
die voldoet aan de voorwaarden van dat 
artikel.
Artikel 37, leden 3, 4 en 5, is van 
overeenkomstige toepassing.

Or. en

Amendement 326
Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om ervoor te zorgen dat de financiële 
gevolgen evenredig zijn aan de 
geconstateerde overschrijding van de 
betalingstermijn, wordt de Commissie 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 111 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
inzake de verlaging van de betalingen bij 
niet-inachtneming van de betalingstermijn.

Om ervoor te zorgen dat de financiële 
gevolgen evenredig zijn aan de 
geconstateerde overschrijding van de 
betalingstermijn, wordt de Commissie 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 111 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
inzake de verlaging van de betalingen bij 
niet-inachtneming van de betalingstermijn.
Dit lid geldt niet wanneer de vertraging in 
betalingen buiten de controle van de 
lidstaat valt.

Or. en

Amendement 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de lidstaten de laatst 
mogelijke datum van betaling niet in acht 
nemen, betalen zij de begunstigden 
achterstandsrente, die uit de nationale 
begroting wordt gefinancierd.

Schrappen

Or. de

Amendement 328
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de lidstaten de laatst 
mogelijke datum van betaling niet in acht 
nemen, betalen zij de begunstigden 

Schrappen
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achterstandsrente, die uit de nationale 
begroting wordt gefinancierd.

Or. en

Amendement 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de lidstaten de laatst 
mogelijke datum van betaling niet in acht 
nemen, betalen zij de begunstigden 
achterstandsrente, die uit de nationale 
begroting wordt gefinancierd.

Schrappen

Or. fr

Amendement 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de lidstaten de laatst 
mogelijke datum van betaling niet in acht 
nemen, betalen zij de begunstigden 
achterstandsrente, die uit de nationale 
begroting wordt gefinancierd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Betaalorganen mogen niet aansprakelijk zijn voor de betaling van rente wegens vertraging in 
betalingen. Betaalorganen zijn al gehouden aan financiële correcties in geval van late 
betalingen en de betaling van rente zou een dubbele sanctie inhouden. Er kunnen allerlei 
legitieme redenen voor late betalingen zijn als gevolg van omstandigheden die buiten de 
controle van betaalorganen liggen.
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Amendement 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de lidstaten de laatst 
mogelijke datum van betaling niet in acht 
nemen, betalen zij de begunstigden 
achterstandsrente, die uit de nationale 
begroting wordt gefinancierd.

Schrappen

Or. de

Amendement 332
Katarína Neveďalová

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de lidstaten niet voldoen aan de
laatst mogelijke datum van betaling, dient 
de ontvanger rente over de te late 
betalingen te betalen uit de 
staatsbegroting.

Schrappen

Or. sk

Amendement 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij betaling de laatste eer niet 
mogelijk is, dienen de Lidstaten de 
begunstigden rente te betalen voor 
opgelopen vertraging door de nationale 

Schrappen



PE492.777v01-00 142/193 AM\910033NL.doc

NL

begroting.

Or. ro

Motivering

Deze bepaling zou een schending zijn van de lidstaten met betrekking tot de administratieve 
instantie van hun nationale begrotingen.

Amendement 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de lidstaten de laatst mogelijke 
datum van betaling niet in acht nemen, 
betalen zij de begunstigden 
achterstandsrente, die uit de nationale 
begroting wordt gefinancierd.

2. Wanneer de lidstaten de laatst mogelijke 
datum van betaling niet in acht nemen, 
betalen zij de begunstigden 
achterstandsrente.

Or. es

Motivering

De Commissie is van oordeel dat de begunstigden van de steun de desbetreffende bedragen 
moeten ontvangen binnen de in de EU-regelgeving vastgestelde termijnen. Er is begrip voor 
de motivering van de Commissie, maar omdat de hiermee verband houdende nationale 
wetgeving moet worden geëerbiedigd, wordt verzocht dit aspect buiten de tekst van de 
verordening te laten.

Amendement 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de lidstaten de laatst mogelijke 
datum van betaling niet in acht nemen, 

2. Wanneer de lidstaten de laatst mogelijke 
datum van betaling niet in acht nemen, 
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betalen zij de begunstigden 
achterstandsrente, die uit de nationale 
begroting wordt gefinancierd.

betalen zij de begunstigden 
achterstandsrente.

Or. es

Motivering

De hiermee verband houdende nationale wetgeving moet worden geëerbiedigd.

Amendement 336
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de lidstaten de laatst mogelijke 
datum van betaling niet in acht nemen, 
betalen zij de begunstigden 
achterstandsrente, die uit de nationale
begroting wordt gefinancierd.

2. Wanneer de lidstaten de laatst mogelijke 
datum van betaling niet in acht nemen, 
betalen zij de begunstigden 
achterstandsrente, die uit de nationale 
begroting wordt gefinancierd. Dit lid geldt 
niet wanneer de vertraging in betalingen 
niet aan de lidstaat te wijten is.

Or. en

Amendement 337
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen die gevallen van 
overmacht en uitzonderlijke gevallen vast 
waarin geen vertragingsrente aan de 
begunstigden moet worden betaald, indien 
de steun later werd uitgekeerd dan de in 
de EU-wetgeving bepaalde 
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betalingsdatum.

Or. lt

Amendement 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een of meer essentiële onderdelen van 
het betrokken nationale controlesysteem 
bestaan niet of zijn niet doeltreffend door 
de ernstige of hardnekkige aard van de 
geconstateerde tekortkomingen, of 
onregelmatige betalingen worden niet met 
de nodige zorgvuldigheid teruggevorderd;

a) een of meer essentiële onderdelen van 
het betrokken nationale controlesysteem 
bestaan niet of zijn niet doeltreffend door 
de ernstige of hardnekkige aard van de 
geconstateerde tekortkomingen;

Or. fr

Amendement 339
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
Schorsing van betalingen bij te late 
indiening van informatie
Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal 
verrichte controles en de resultaten ervan 
moeten indienen en de lidstaten deze 
termijn overschrijden, kan de Commissie 
overgaan tot schorsing van de in artikel 
18 bedoelde maandelijkse betalingen of de 
in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
betalingen waarvoor de desbetreffende 
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statistische informatie niet op tijd is 
verzonden.

Or. bg

Amendement 340
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
Schorsing van betalingen bij te late 
indiening van informatie
Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal 
verrichte controles en de resultaten ervan 
moeten indienen en de lidstaten deze 
termijn overschrijden, kan de Commissie 
overgaan tot schorsing van de in artikel 
18 bedoelde maandelijkse betalingen of de 
in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
betalingen waarvoor de desbetreffende 
statistische informatie niet op tijd is 
verzonden.

Or. en

Amendement 341
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
Schorsing van betalingen bij te late 
indiening van informatie



PE492.777v01-00 146/193 AM\910033NL.doc

NL

Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal 
verrichte controles en de resultaten ervan 
moeten indienen en de lidstaten deze 
termijn overschrijden, kan de Commissie 
overgaan tot schorsing van de in artikel 
18 bedoelde maandelijkse betalingen of de 
in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
betalingen waarvoor de desbetreffende 
statistische informatie niet op tijd is 
verzonden.

Or. lv

Amendement 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
Schorsing van betalingen bij te late 
indiening van informatie
Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal 
verrichte controles en de resultaten ervan 
moeten indienen en de lidstaten deze 
termijn overschrijden, kan de Commissie 
overgaan tot schorsing van de in artikel 
18 bedoelde maandelijkse betalingen of de 
in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
betalingen waarvoor de desbetreffende 
statistische informatie niet op tijd is 
verzonden.

Or. de

Amendement 343
Katarína Neveďalová
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Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44
Surseance van betaling in geval van te 
late indiening
Wanneer de wetgeving in de 
landbouwsector moeten de lidstaten 
binnen een bepaalde termijn om 
informatie over het aantal uitgevoerde 
controles en de resultaten ervan in te 
dienen en de lidstaten deze limiet 
overschrijdt, kan de Commissie de 
maandelijkse betalingen op grond van 
artikel 18 of tussentijdse betalingen op 
grond van artikel 35, waarvoor de 
statistieken worden niet verzonden in de 
tijd.

Schrappen

Or. sk

Amendement 344
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
Schorsing van betalingen bij te late 
indiening van informatie
Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal 
verrichte controles en de resultaten ervan 
moeten indienen en de lidstaten deze 
termijn overschrijden, kan de Commissie 
overgaan tot schorsing van de in artikel 
18 bedoelde maandelijkse betalingen of de 
in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
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betalingen waarvoor de desbetreffende 
statistische informatie niet op tijd is 
verzonden.

Or. pt

Amendement 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
Schorsing van betalingen bij te late 
indiening van informatie
Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal 
verrichte controles en de resultaten ervan 
moeten indienen en de lidstaten deze 
termijn overschrijden, kan de Commissie 
overgaan tot schorsing van de in artikel 
18 bedoelde maandelijkse betalingen of de 
in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
betalingen waarvoor de desbetreffende 
statistische informatie niet op tijd is 
verzonden.

Or. de

Amendement 346
Julie Girling, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen 
Schorsing van betalingen bij te late 
indiening van informatie 
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Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal 
verrichte controles en de resultaten ervan 
moeten indienen en de lidstaten deze 
termijn overschrijden, kan de Commissie 
overgaan tot schorsing van de in artikel 
18 bedoelde maandelijkse betalingen of de 
in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
betalingen waarvoor de desbetreffende 
statistische informatie niet op tijd is 
verzonden.

Or. en

Motivering

De schorsing van betalingen bij te late indiening van statistische informatie is 
buitenproportioneel en onnodig en moet daarom worden geschrapt.

Amendement 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
Schorsing van betalingen bij te late 
indiening van informatie 
Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal 
verrichte controles en de resultaten ervan 
moeten indienen en de lidstaten deze 
termijn overschrijden, kan de Commissie 
overgaan tot schorsing van de in artikel 
18 bedoelde maandelijkse betalingen of de 
in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
betalingen waarvoor de desbetreffende 
statistische informatie niet op tijd is 
verzonden.

Or. en
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Motivering

Het Commissievoorstel biedt de Commissie de mogelijkheid om betalingen aan betaalorganen 
te schorsen indien zij niet binnen de gestelde termijnen controlestatistieken bij de Commissie 
hebben ingediend. Dat is een te zware sanctie.

Amendement 348
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
Schorsing van betalingen bij te late 
indiening van informatie
Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal 
verrichte controles en de resultaten ervan 
moeten indienen en de lidstaten deze 
termijn overschrijden, kan de Commissie 
overgaan tot schorsing van de in artikel 
18 bedoelde maandelijkse betalingen of de 
in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
betalingen waarvoor de desbetreffende 
statistische informatie niet op tijd is 
verzonden.

Or. pt

Amendement 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal verrichte 

Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal 
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controles en de resultaten ervan moeten 
indienen en de lidstaten deze termijn 
overschrijden, kan de Commissie overgaan 
tot schorsing van de in artikel 18 bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 35 
bedoelde tussentijdse betalingen waarvoor 
de desbetreffende statistische informatie 
niet op tijd is verzonden.

krachtens artikel 61 verrichte controles en 
de resultaten ervan moeten indienen en 
indien de lidstaten deze termijn 
overschrijden, kan de Commissie in 
overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel, rekening 
houdend met de omvang van het uitstel en 
volgens de gedetailleerde regels die ze 
heeft aangenomen op basis van artikel 48, 
lid 5, overgaan tot schorsing van de in 
artikel 18 bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 35 bedoelde 
tussentijdse betalingen waarvoor de 
desbetreffende statistische informatie niet 
op tijd is verzonden, behalve in gevallen 
van overmacht en uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. es

Motivering

Rekening moet worden gehouden met bepaalde omstandigheden die het verzamelen en 
verzenden van de gevraagde informatie kunnen bemoeilijken. Tevens moet het 
evenredigheidsbeginsel worden geëerbiedigd, zowel wat betreft de duur van de overschrijding 
als wat betreft de geschorste betalingen.

Amendement 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal verrichte 
controles en de resultaten ervan moeten 
indienen en de lidstaten deze termijn 
overschrijden, kan de Commissie overgaan 
tot schorsing van de in artikel 18 bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 35 
bedoelde tussentijdse betalingen waarvoor 
de desbetreffende statistische informatie 

Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal 
krachtens artikel 61 verrichte controles en 
de resultaten ervan moeten indienen en 
indien de lidstaten deze termijn 
overschrijden, kan de Commissie in 
overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel, rekening 
houdend met de duur van de vertraging 
en volgens de gedetailleerde regels die ze 
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niet op tijd is verzonden. heeft aangenomen op basis van artikel 48, 
lid 5, overgaan tot schorsing van de in 
artikel 18 bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 35 bedoelde 
tussentijdse betalingen waarvoor de 
desbetreffende statistische informatie niet 
op tijd is verzonden. De Commissie maakt 
daarbij met name duidelijk onderscheid 
tussen situaties waarin de late indiening 
van informatie de jaarlijkse 
kwijtingsprocedure in het gedrang brengt, 
en situaties waarin dit niet het geval is.

Or. en

Motivering

Betalingen mogen uitsluitend worden geschorst indien de jaarlijkse kwijtingsprocedure in het 
gedrang komt. Het evenredigheidsbeginsel moet in deze nauwlettend in acht worden 
genomen.

Amendement 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal verrichte 
controles en de resultaten ervan moeten 
indienen en de lidstaten deze termijn
overschrijden, kan de Commissie overgaan 
tot schorsing van de in artikel 18 bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 35 
bedoelde tussentijdse betalingen waarvoor 
de desbetreffende statistische informatie 
niet op tijd is verzonden.

Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal verrichte 
controles en de resultaten ervan moeten 
indienen en de lidstaten deze termijn 
overschrijden, kan de Commissie overgaan 
tot schorsing van de in artikel 18 bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 35 
bedoelde tussentijdse betalingen waarvoor 
de desbetreffende statistische informatie 
niet op tijd is verzonden, mits alle 
voorschriften en instructies met 
betrekking tot deze informatie gereed en 
beschikbaar zijn wanneer de 
gegevensbanken worden opgezet door de 
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lidstaten.

Or. en

Amendement 352
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal verrichte 
controles en de resultaten ervan moeten 
indienen en de lidstaten deze termijn 
overschrijden, kan de Commissie overgaan 
tot schorsing van de in artikel 18 bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 35 
bedoelde tussentijdse betalingen waarvoor 
de desbetreffende statistische informatie 
niet op tijd is verzonden.

Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal verrichte 
controles en de resultaten ervan moeten 
indienen en de lidstaten deze termijn 
overschrijden, kan de Commissie overgaan 
tot schorsing van de in artikel 18 bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 35 
bedoelde tussentijdse betalingen waarvoor 
de desbetreffende statistische informatie 
niet op tijd is verzonden, voor zover de 
Commissie de lidstaten alle voor de 
vaststelling van de statistische informatie 
nodige gegevens, formulieren en 
toelichtingen tijdig vóór de aanvang van 
de inningstermijn ter beschikking heeft 
gesteld.

Or. de

Motivering

De Commissie moet de lidstaten tijdig, vóór de aanvang van de inningstermijn, de nodige 
formulieren en toelichtingen ter beschikking stellen.

Amendement 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal verrichte 
controles en de resultaten ervan moeten 
indienen en de lidstaten deze termijn 
overschrijden, kan de Commissie overgaan 
tot schorsing van de in artikel 18 bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 35 
bedoelde tussentijdse betalingen waarvoor 
de desbetreffende statistische informatie 
niet op tijd is verzonden.

Indien de lidstaten krachtens sectorale 
landbouwwetgeving binnen een bepaalde 
termijn informatie over het aantal verrichte 
controles en de resultaten ervan moeten 
indienen en de lidstaten deze termijn 
overschrijden, kan de Commissie overgaan 
tot schorsing van de in artikel 18 bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 35 
bedoelde tussentijdse betalingen waarvoor 
de desbetreffende statistische informatie 
niet op tijd is verzonden, behalve in 
gevallen van overmacht en uitzonderlijke 
omstandigheden en rekening houdend 
met het evenredigheidsbeginsel.

Or. es

Amendement 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de wetgeving van de agrarische
sector de lidstaten verplicht om binnen een 
bepaalde termijn, de informatie over het 
aantal uitgevoerde controles en de 
resultaten ervan, en de lidstaten boven dit 
bereik, kan de Commissie de maandelijkse 
betalingen als bedoeld in artikel 18 of die 
tussentijdse betalingen artikel 35 met 
betrekking tot die zijn verzonden in de tijd 
relevante statistische gegevens.

Indien de wetgeving van de agrarische 
sector de lidstaten verplicht om binnen een 
bepaalde termijn, de informatie over het 
aantal uitgevoerde controles en de 
resultaten ervan, en de lidstaten boven dit
bereik, kan de Commissie de maandelijkse
betalingen als bedoeld in artikel 18 of die
tussentijdse betalingen artikel 35 met 
betrekking tot die zijn verzonden in de tijd
relevante statistische informatie, maar niet 
voordat ze gewaarschuwd zijn in het 
schrijven van de lidstaat in verband met 
mogelijke sancties.

Or. ro
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Amendement 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om ervoor te zorgen dat het 
evenredigheidsbeginsel bij de toepassing 
van artikel 44 in acht wordt genomen, 
wordt de Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen inzake:

Schrappen

a) de lijst van maatregelen die onder 
artikel 44 vallen;
b) het toe te passen percentage en de 
termijn van de in dat artikel bedoelde 
schorsing van de betalingen;
c) de voorwaarden waaronder de 
schorsing wordt opgeheven.

Or. en

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk als gevolg van de schrapping van artikel 42, lid 2, en van 
artikel 44.

Amendement 356
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen een nadere 
invulling aan de verplichting van artikel 
46 geven en de specifieke voorwaarden 
vaststellen voor de gegevens die in de 
rekeningen van de betaalorganen moeten 
worden geboekt. Deze 

Schrappen
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uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 112, 
lid 3.

Or. lv

Amendement 357
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de financiering en boekhoudkundige 
verantwoording van de maatregelen voor 
interventie in de vorm van openbare 
opslag en andere door het ELGF en het 
ELFPO gefinancierde uitgaven;

Schrappen

Or. de

Motivering

Geen louter technische beslissing.

Amendement 358
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorwaarden voor de uitvoering van 
de procedure voor het ambtshalve 
doorhalen van vastleggingen;

Schrappen

Or. de

Motivering

Geen louter technische beslissing.
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Amendement 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 7 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de door de lidstaten aan de 
begunstigden te betalen achterstandsrente 
als bedoeld in artikel 42, lid 2.

Schrappen

Or. de

Amendement 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 7 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de door de lidstaten aan de 
begunstigden te betalen achterstandsrente 
als bedoeld in artikel 42, lid 2.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk als gevolg van de schrapping van artikel 42, lid 2, en van 
artikel 44.

Amendement 361
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie is bevoegd 
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overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende:
a) de financiering en boekhoudkundige 
verantwoording van de maatregelen voor 
interventie in de vorm van openbare 
opslag en andere door het ELGF en het 
ELFPO gefinancierde uitgaven;
b) de voorwaarden voor de uitvoering van 
de procedures voor het ambtshalve 
doorhalen van vastleggingen.

Or. de

Motivering

Dit zijn geen louter technische beslissingen en ze moeten daarom middels gedelegeerde 
handelingen worden genomen.

Amendement 362
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vóór een controle ter plaatse stelt de 
Commissie de betrokken lidstaat of de 
lidstaat op wiens grondgebied de controle 
moet plaatsvinden, tijdig daarvan in kennis. 
Ambtenaren van de betrokken lidstaat 
kunnen aan deze controle deelnemen.

2. Vóór een controle ter plaatse stelt de 
Commissie de betrokken lidstaat of de 
lidstaat op wiens grondgebied de controle 
moet plaatsvinden, tijdig daarvan in kennis. 
Voorts coördineert ze de controles om de 
gevolgen op de betaalorganen te 
beperken. Ambtenaren van de betrokken 
lidstaat kunnen aan deze controle 
deelnemen.

Or. en

Amendement 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beperkt het aantal 
controles ter plaatse in lidstaten waar het 
foutenpercentage op een aanvaardbaar 
niveau ligt volgens het oordeel van de 
certificerende instantie ten aanzien van de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen.

Or. en

Motivering

Controles ter plaatse door de Commissie moeten beperkt worden als uit de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen blijkt dat het foutenpercentage op een 
aanvaardbaar niveau ligt, waarmee de kosten in verband met dergelijke controles hopelijk 
kunnen worden beperkt.

Amendement 364
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beperkt het aantal 
controles ter plaatse in lidstaten waar het 
foutenpercentage op een aanvaardbaar 
niveau ligt volgens het oordeel van de 
certificerende instantie ten aanzien van de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen.

Or. en

Amendement 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten houden alle informatie ter 
beschikking van de Commissie welke 
betrekking heeft op geconstateerde 
onregelmatigheden en gevallen waarin 
mogelijk sprake is van fraude, en op de 
stappen die zijn gezet om onverschuldigde 
betalingen die verband houden met deze 
onregelmatigheden en fraudegevallen, 
terug te vorderen uit hoofde van afdeling 
III van dit hoofdstuk.

3. De lidstaten houden alle informatie ter 
beschikking van de Commissie welke 
betrekking heeft op geconstateerde 
onregelmatigheden en op de stappen die 
zijn gezet om onverschuldigde betalingen 
die verband houden met deze 
onregelmatigheden en fraudegevallen, 
terug te vorderen uit hoofde van afdeling 
III van dit hoofdstuk.

Or. en

Motivering

Het is niet nodig om gevallen van fraude expliciet te vermelden, aangezien deze als 
onregelmatigheden worden beschouwd. Het gevaar bestaat dat er onnodig extra 
rapportageverplichtingen ontstaan als deze bepaling blijft bestaan.

Amendement 366
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De erkende betaalorganen bewaren de 
bewijsstukken betreffende de verrichte 
betalingen en de stukken over de 
uitvoering van de bij de EU-wetgeving 
voorgeschreven administratieve en fysieke 
controles en stellen deze stukken en 
informatie ter beschikking van de 
Commissie.

De erkende betaalorganen bewaren de 
bewijsstukken betreffende de verrichte 
betalingen en de stukken over de 
uitvoering van de bij de EU-wetgeving 
voorgeschreven administratieve en fysieke 
controles en stellen deze stukken en 
informatie ter beschikking van de 
Commissie. Deze bewijsstukken/stukken 
kunnen in elektronische vorm worden 
bewaard.

Or. de
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Amendement 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De erkende betaalorganen bewaren de 
bewijsstukken betreffende de verrichte 
betalingen en de stukken over de 
uitvoering van de bij de EU-wetgeving 
voorgeschreven administratieve en fysieke 
controles en stellen deze stukken en 
informatie ter beschikking van de 
Commissie.

De erkende betaalorganen bewaren de 
bewijsstukken betreffende de verrichte 
betalingen en de stukken over de 
uitvoering van de bij de EU-wetgeving 
voorgeschreven administratieve en fysieke 
controles en stellen deze stukken en 
informatie ter beschikking van de 
Commissie. Deze bewijsstukken kunnen 
in elektronische vorm worden bewaard en 
verzonden.

Or. en

Amendement 368
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften 
vaststellen voor:

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen ter vaststelling 
van voorschriften voor:

Or. de

Amendement 369
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de omstandigheden waaronder de 
bewijsstukken als bedoeld in artikel 51 
worden bewaard, met inbegrip van de 
vorm en de duur van de opslag.

Or. en

Motivering

Deze wijziging strookt met de uitvoeringsbepalingen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging 
van amendement 48 van de rapporteur.

Amendement 370
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringshandelingen waarin de 
eerste alinea voorziet, worden 
aangenomen overeenkomstig de in 
artikel 112, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. de

Amendement 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen met 
name in het licht van het belang van de 
geconstateerde niet-conformiteit. Zij houdt 
rekening met de aard en de ernst van de 

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen met 
name in het licht van het belang van de 
geconstateerde niet-conformiteit. Zij houdt 
rekening met de aard en de ernst van de 
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inbreuk en met de financiële schade voor 
de EU.

inbreuk en de onttrokken bedragen 
worden gebaseerd op een beoordeling van 
het risico voor de landbouwfondsen als 
gevolg van de inbreuk.

Or. en

Motivering

De berekening van correcties ten aanzien van de landbouwfondsen moet gebaseerd zijn op 
een beoordeling van het daadwerkelijke risico voor de landbouwfondsen en niet op een 
forfaitaire correctie die mogelijk tot een onevenredige korting leidt.

Amendement 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen met 
name in het licht van het belang van de 
geconstateerde niet-conformiteit. Zij houdt 
rekening met de aard en de ernst van de 
inbreuk en met de financiële schade voor 
de EU.

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen met 
name in het licht van het belang van de 
geconstateerde niet-conformiteit. Zij houdt 
rekening met de aard en de ernst van de 
inbreuk en de onttrokken bedragen 
worden gebaseerd op een beoordeling van 
het risico voor de landbouwfondsen als 
gevolg van de inbreuk.

Or. en

Motivering

Dit verschaft duidelijkheid ten aanzien van amendement 52 van de rapporteur.

Amendement 373
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen met 
name in het licht van het belang van de 
geconstateerde niet-conformiteit. Zij houdt 
rekening met de aard en de ernst van de 
inbreuk en met de financiële schade voor 
de EU.

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen met 
name in het licht van het belang van de 
geconstateerde niet-conformiteit. Zij houdt 
rekening met de aard en de ernst van de 
inbreuk en met de financiële schade voor 
de EU. De onttrokken bedragen zijn in 
geen geval groter dan het risico voor de 
landbouwfondsen zoals dit door de 
certificerende instantie is vastgesteld in 
haar oordeel over de wettigheid en 
regelmatigheid van onderliggende 
verrichtingen.

Or. en

Amendement 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie baseert haar 
financiële correcties op geconstateerde 
afzonderlijke onregelmatigheden, of door 
rekening te houden met de systematische 
aard van de onregelmatigheid om te 
bepalen of het nodig is een 
geëxtrapoleerde of forfaitaire correctie toe 
te passen.
Forfaitaire correcties worden alleen 
toegepast wanneer het onmogelijk is, 
gezien de aard van het geval, om ofwel de 
ernst en de omvang van de geconstateerde 
onregelmatigheid te bepalen of om het te 
corrigeren bedrag te extrapoleren.

Or. en
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Motivering

Forfaitaire correcties moeten een laatste oplossing zijn als er geen andere manier is om de 
omvang of het bedrag van de discrepantie vast te stellen.

Amendement 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie baseert haar 
financiële correcties op geconstateerde 
afzonderlijke onregelmatigheden, of door 
rekening te houden met de systematische 
aard van de onregelmatigheid om te 
bepalen of het nodig is een 
geëxtrapoleerde of forfaitaire correctie toe 
te passen.
Forfaitaire correcties worden alleen 
toegepast wanneer het onmogelijk is, 
gezien de aard van het geval, om ofwel de 
ernst en de omvang van de geconstateerde 
onregelmatigheid te bepalen of om het te 
corrigeren bedrag te extrapoleren.

Or. en

Motivering

Deze toevoeging is belangrijk om ervoor te zorgen dat forfaitaire correcties alleen als laatste 
oplossing worden toegepast. Er moet bij voorkeur een methode op basis van geconstateerde 
afzonderlijke onregelmatigheden worden gehanteerd.

Amendement 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wordt geen overeenstemming bereikt, dan 
kan de lidstaat verzoeken om opening van 
een procedure die tot doel heeft de 
standpunten van beide partijen binnen een 
termijn van vier maanden tot elkaar te 
brengen. De resultaten daarvan worden 
vermeld in een verslag dat aan de 
Commissie wordt gegeven en door haar 
wordt onderzocht voordat zij een besluit 
neemt over een eventuele weigering van 
financiering.

Wordt geen overeenstemming bereikt, dan 
kan de lidstaat verzoeken om opening van 
een procedure die tot doel heeft de 
standpunten van beide partijen binnen een 
termijn van vier maanden tot elkaar te 
brengen. De resultaten daarvan worden 
vermeld in een verslag dat aan de 
Commissie wordt gegeven. De Commissie 
houdt rekening met de aanbevelingen in 
het verslag voordat zij een besluit neemt 
over een eventuele weigering van 
financiering. De Commissie verstrekt een 
motivering indien zij besluit geen 
rekening te houden met de aanbevelingen 
in het verslag.

Or. en

Motivering

Als de Commissie besluit om geen rekening te houden met het besluit van het 
bemiddelingsorgaan, dan moet zij dat motiveren.

Amendement 377
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wordt geen overeenstemming bereikt, dan 
kan de lidstaat verzoeken om opening van 
een procedure die tot doel heeft de 
standpunten van beide partijen binnen een 
termijn van vier maanden tot elkaar te 
brengen. De resultaten daarvan worden 
vermeld in een verslag dat aan de 
Commissie wordt gegeven en door haar 
wordt onderzocht voordat zij een besluit 
neemt over een eventuele weigering van 
financiering.

Wordt geen overeenstemming bereikt, dan 
kan de lidstaat verzoeken om opening van 
een procedure die tot doel heeft de 
standpunten van beide partijen binnen een 
termijn van vier maanden tot elkaar te 
brengen en tot een gezamenlijk advies te 
komen. De resultaten daarvan worden 
vermeld in een verslag dat aan de 
Commissie wordt gegeven en door haar 
wordt onderzocht voordat zij een besluit 
neemt over een eventuele weigering van 
financiering.
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Or. lv

Amendement 378
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wordt geen overeenstemming bereikt, dan 
kan de lidstaat verzoeken om opening van 
een procedure die tot doel heeft de 
standpunten van beide partijen binnen een 
termijn van vier maanden tot elkaar te 
brengen. De resultaten daarvan worden 
vermeld in een verslag dat aan de 
Commissie wordt gegeven en door haar 
wordt onderzocht voordat zij een besluit 
neemt over een eventuele weigering van 
financiering.

Wordt geen overeenstemming bereikt, dan 
kan de lidstaat verzoeken om opening van 
een procedure die tot doel heeft de 
standpunten van beide partijen binnen een 
termijn van vier maanden tot elkaar te 
brengen. De resultaten daarvan worden 
vermeld in een verslag dat aan de 
Commissie wordt gegeven en door haar ter 
goedkeuring van de bevindingen wordt 
onderzocht voordat zij een besluit neemt 
over een eventuele weigering van 
financiering.

Or. en

Amendement 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in artikel 54 bedoelde 
conformiteitsgoedkeuring, wat betreft de 
maatregelen die moeten worden genomen 
in verband met de vaststelling van het 
besluit en de uitvoering ervan, waaronder 
de uitwisseling van informatie tussen de 
Commissie en de lidstaten en de in acht te 
nemen termijnen, en de 
bemiddelingsprocedure waarin dat artikel 
voorziet, inclusief de oprichting, de taken, 
de samenstelling en de werkwijze van het 

b) de in artikel 54 bedoelde 
conformiteitsgoedkeuring, wat betreft de 
maatregelen die moeten worden genomen 
in verband met de vaststelling van het 
besluit en de uitvoering ervan, waaronder 
de uitwisseling van informatie tussen de 
Commissie en de lidstaten, de toe te passen 
correcties van 
medefinancieringspercentages, de in acht 
te nemen termijnen, en de 
bemiddelingsprocedure waarin dat artikel 
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bemiddelingsorgaan. voorziet, inclusief de oprichting, de taken, 
de samenstelling en de werkwijze van het 
bemiddelingsorgaan.

Or. en

Motivering

De forfaitaire percentages van financiële correcties zijn van zo grote financiële betekenis, dat 
ze in wetgeving moeten worden vastgelegd, niet in richtsnoeren van de Commissie, zoals nu 
de praktijk is.

Amendement 380
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, 
binnen een jaar na de eerste indicatie dat 
zo'n onregelmatigheid heeft 
plaatsgevonden, terug van de begunstigde 
en nemen de desbetreffende bedragen op
in het debiteurenboek van het betaalorgaan.

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde
bedragen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden terug 
van de begunstigde binnen 24 maanden 
na de goedkeuring van een 
controleverslag of een soortgelijk 
document waarin wordt geconstateerd dat 
een onregelmatigheid heeft 
plaatsgevonden en, indien van toepassing, 
na de ontvangst van dat verslag of 
soortgelijk document door het 
betaalorgaan of de voor de vordering 
verantwoordelijke instantie. De
desbetreffende bedragen worden 
tegelijkertijd opgenomen in het 
debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. de

Amendement 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
een jaar na de eerste indicatie dat zo'n 
onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, 
terug van de begunstigde en nemen de 
desbetreffende bedragen op in het 
debiteurenboek van het betaalorgaan.

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
24 maanden na de goedkeuring van een 
controleverslag of een soortgelijk 
document waarin zo'n onregelmatigheid 
wordt vastgesteld of, in voorkomend geval, 
de ontvangst ervan door het betaalorgaan 
of de voor de vordering verantwoordelijke 
instantie. De desbetreffende bedragen 
worden op het moment van het verzoek tot 
terugbetaling opgenomen in het 
debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. fr

Amendement 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen
een jaar na de eerste indicatie dat zo'n
onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden, terug van de begunstigde 
en nemen de desbetreffende bedragen op
in het debiteurenboek van het betaalorgaan.

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, terug 
van de begunstigde binnen 24 maanden 
nadat een controlerapport of een dergelijk 
document waarin geconstateerd wordt dat 
er een onregelmatigheid of nalatigheid 
heeft plaatsgevonden is uitgebracht, is 
goedgekeurd en, indien van toepassing, is 
ontvangen door het betaalorgaan of het 
orgaan dat voor de terugvordering 
verantwoordelijk is. De desbetreffende 
bedragen worden op het moment van het 
verzoek tot terugbetaling opgenomen in 
het debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. en



PE492.777v01-00 170/193 AM\910033NL.doc

NL

Motivering

Met deze wijziging wordt beoogd duidelijkheid te verschaffen omtrent de ingangsdatum van 
terugvorderingsprocedures, waarbij de termijn waarbinnen betaalorganen verzoeken tot 
terugbetalingen moeten indienen wordt verlengd van 12 tot 24 maanden. Hiermee worden 
tevens de bestaande regelingen opnieuw ingevoerd, waarbij 50 % van de lasten als gevolg 
van de niet-inning van bedragen in verband met onregelmatigheden door de lidstaten en 50 % 
door de EU-begroting worden gedragen (het Commissievoorstel zou betekenen dat deze 
kosten volledig door de lidstaten worden gedragen).  Deze wijziging biedt tevens de 
mogelijkheid tot een verlenging met de helft van de termijn voor inning onder 
omstandigheden die buiten de controle van de betaalorganen vallen.

Amendement 383
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
een jaar na de eerste indicatie dat zo'n
onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden, terug van de begunstigde 
en nemen de desbetreffende bedragen op
in het debiteurenboek van het betaalorgaan.

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden terug 
van de begunstigde binnen 24 maanden na 
de datum waarop het betaalorgaan of de 
voor de terugvordering verantwoordelijke 
instantie een controleverslag of een 
soortgelijk document van een 
controleorgaan heeft goedgekeurd waarin 
op basis van concrete feiten het bestaan 
van een onregelmatigheid of nalatigheid 
wordt vermeld. De desbetreffende 
bedragen worden bovendien opgenomen
in het debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. it

Amendement 384
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
een jaar na de eerste indicatie dat zo'n
onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden, terug van de begunstigde 
en nemen de desbetreffende bedragen op in 
het debiteurenboek van het betaalorgaan.

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
24 maanden nadat de bevoegde nationale 
autoriteit naar aanleiding van het 
definitief controleverslag of soortgelijk 
document, overeenkomstig de van 
toepassing zijnde wetgeving, de terug te 
vorderen bedragen heeft vastgesteld, terug 
van de begunstigde en nemen de 
desbetreffende bedragen op in het 
debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. pt

Amendement 385
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, 
binnen een jaar na de eerste indicatie dat
zo'n onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden, terug van de begunstigde 
en nemen de desbetreffende bedragen op
in het debiteurenboek van het betaalorgaan.

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, terug 
van de begunstigde binnen 24 maanden 
nadat een controlerapport of een dergelijk 
document waarin geconstateerd wordt dat 
er een onregelmatigheid of nalatigheid 
heeft plaatsgevonden is uitgebracht, is 
goedgekeurd en, indien van toepassing, is 
ontvangen door het betaalorgaan of het 
orgaan dat voor de terugvordering 
verantwoordelijk is. De desbetreffende 
bedragen worden op het moment van het 
verzoek tot terugbetaling opgenomen in 
het debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. en
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Amendement 386
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
een jaar na de eerste indicatie dat zo'n
onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden, terug van de begunstigde 
en nemen de desbetreffende bedragen op in 
het debiteurenboek van het betaalorgaan.

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
24 maanden nadat de bevoegde nationale 
autoriteit naar aanleiding van het 
definitief controleverslag of soortgelijk 
document, overeenkomstig de van 
toepassing zijnde wetgeving, de terug te 
vorderen bedragen heeft vastgesteld, terug 
van de begunstigde en nemen de 
desbetreffende bedragen op in het 
debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. pt

Amendement 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
een jaar na de eerste indicatie dat zo'n 
onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden, terug van de begunstigde 
en nemen de desbetreffende bedragen op in 
het debiteurenboek van het betaalorgaan.

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
een jaar na het eerste administratief of 
gerechtelijk proces-verbaal waaruit blijkt 
dat zo'n onregelmatigheid of nalatigheid 
heeft plaatsgevonden, terug van de 
begunstigde en nemen de desbetreffende 
bedragen op in het debiteurenboek van het 
betaalorgaan.

Or. es
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Amendement 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
een jaar na de eerste indicatie dat zo'n
onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden, terug van de begunstigde 
en nemen de desbetreffende bedragen op 
in het debiteurenboek van het betaalorgaan.

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, terug 
van de begunstigde binnen een jaar nadat 
een controlerapport of een dergelijk 
document waarin geconstateerd wordt dat 
er een onregelmatigheid of nalatigheid 
heeft plaatsgevonden is uitgebracht, is 
goedgekeurd en, indien van toepassing, is 
ontvangen door het betaalorgaan of het 
orgaan dat voor de terugvordering 
verantwoordelijk is. De desbetreffende 
bedragen worden op het moment van het 
verzoek tot terugbetaling opgenomen in 
het debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. en

Amendement 389
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
een jaar na de eerste indicatie dat zo'n
onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden, terug van de begunstigde
en nemen de desbetreffende bedragen op in 
het debiteurenboek van het betaalorgaan.

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden terug 
van de begunstigde binnen een jaar na de
goedkeuring van het eerste
inspectierapport dat aangeeft dat een
onregelmatigheid zoals gedefinieerd in 
artikel 1, lid 2 van de Verordening van de 
Raad (EG, Euratom) nr. 2988/95 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen heeft plaatsgevonden,
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of, indien van toepassing, na de ontvangst 
van dat rapport door het betaalorgaan of 
de instantie die instaat voor de 
terugvordering, en nemen de 
desbetreffende bedragen op in het 
debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. lt

Amendement 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
een jaar na de eerste indicatie dat zo'n 
onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden, terug van de begunstigde 
en nemen de desbetreffende bedragen op in 
het debiteurenboek van het betaalorgaan.

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
twee jaar na de eerste indicatie dat zo'n 
onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden, terug van de begunstigde 
en nemen de desbetreffende bedragen op in 
het debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. es

Amendement 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 



AM\910033NL.doc 175/193 PE492.777v01-00

NL

bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning door 
de betrokken lidstaat gedragen, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning voor 
maximaal 50 % door de betrokken lidstaat 
gedragen en komt maximaal 50 % ten 
laste van de EU-begroting, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt de situatie van de huidige verordening te handhaven waarbij de financiële 
last wordt gedeeld, rekening houdend met het beginsel van het gezamenlijk beheer van de 
fondsen.

Amendement 392
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning door 
de betrokken lidstaat gedragen, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning voor 
50 % door de betrokken lidstaat gedragen, 
en voor 50 % door de EU-begroting, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet
voortzetten.

Or. en

Amendement 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning door 
de betrokken lidstaat gedragen, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning voor 
50% door de betrokken lidstaat gedragen, 
en voor 50% door de begroting van de 
Europese Unie. De verdeling van de 
financiële last die het gevolg is van het 
achterwege blijven van invordering doet 
niet af aan de eis dat de lidstaat de 
terugvorderingsprocedures overeenkomstig 
artikel 60 moet voortzetten.

Or. fr

Amendement 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning door 
de betrokken lidstaat gedragen, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning voor 
50 % door de betrokken lidstaat gedragen, 
en voor 50 % door de EU-begroting, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet
voortzetten.
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Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt beoogd duidelijkheid te verschaffen omtrent de ingangsdatum van 
terugvorderingsprocedures, waarbij de termijn waarbinnen betaalorganen verzoeken tot 
terugbetalingen moeten indienen wordt verlengd van 12 tot 24 maanden. Hiermee worden 
tevens de bestaande regelingen opnieuw ingevoerd, waarbij 50 % van de lasten als gevolg 
van de niet-inning van bedragen in verband met onregelmatigheden door de lidstaten en 50 % 
door de EU-begroting worden gedragen (het Commissievoorstel zou betekenen dat deze 
kosten volledig door de lidstaten worden gedragen).  Deze wijziging biedt tevens de 
mogelijkheid tot een verlenging met de helft van de termijn voor inning onder 
omstandigheden die buiten de controle van de betaalorganen vallen.

Amendement 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning door 
de betrokken lidstaat gedragen, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning voor 
maximaal 50 % door de betrokken lidstaat 
gedragen en komt maximaal 50 % ten 
laste van de EU-begroting, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

Or. es

Motivering

De situatie van de huidige verordening, waarbij de financiële last wordt gedeeld, moet 
worden gehandhaafd, rekening houdend met het beginsel van het gezamenlijk beheer van de 
fondsen.
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Amendement 396
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning door 
de betrokken lidstaat gedragen, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, wordt 50 % 
van de financiële gevolgen van de niet-
inning door de betrokken lidstaat gedragen
en 50 % door de EU-begroting, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

Or. pt

Amendement 397
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning door 
de betrokken lidstaat gedragen, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning voor 
50% door de betrokken lidstaat gedragen, 
en voor 50% door de EU-begroting, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.
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Or. en

Amendement 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de invordering niet heeft 
plaatsgevonden binnen vier jaar na de 
datum van het verzoek tot invordering of 
binnen acht jaar na de inleiding van de 
procedure in een nationale rechtbank, 
beslist de financiële gevolgen van niet-
inning voor rekening van de betrokken
lidstaten, onverminderd eis dat de lidstaten
de terugvorderingsprocedures voort te 
zetten in overeenstemming met artikel 60.

2. Indien de invordering niet heeft 
plaatsgevonden binnen vier jaar na de 
datum van het verzoek tot invordering of 
binnen acht jaar na de inleiding van de 
procedure in een nationale rechtbank, 
beslist de financiële gevolgen van de niet-
invordering van de lidstaten tegen een 
tarief van 50% en de rest van EU-
begroting, zonder afbreuk te doen aan de
eis dat de lidstaten de 
terugvorderingsprocedures voort te zetten
in overeenstemming met artikel 60.

Or. ro

Amendement 399
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning door 
de betrokken lidstaat gedragen, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het 
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning voor 
50 % door de betrokken lidstaat gedragen, 
en voor 50 % door de EU-begroting, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
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voortzetten. voortzetten.

Or. en

Amendement 400
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning door 
de betrokken lidstaat gedragen, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

2. Indien geen inning heeft plaatsgevonden 
binnen vier jaar na de datum van het
verzoek tot terugbetaling of binnen acht 
jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, wordt 50 % 
van de financiële gevolgen van de niet-
inning door de betrokken lidstaat gedragen
en 50 % door de EU-begroting, zulks 
onverminderd de eis dat de betrokken 
lidstaat de terugvorderingsprocedures 
overeenkomstig artikel 60 moet 
voortzetten.

Or. pt

Amendement 401
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien evenwel, om redenen die niet 
kunnen worden toegeschreven aan de 
betrokken lidstaat, de terugvordering niet 
binnen de in de eerste alinea van dit lid 
gespecificeerde termijnen kon 
plaatsvinden en het terug te vorderen 
bedrag meer dan 1 miljoen euro bedraagt, 
kan de Commissie op verzoek van de 
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lidstaat de termijnen met maximaal de 
helft van de oorspronkelijke termijnen 
verlengen.

Or. fr

Amendement 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien evenwel, om redenen die niet 
kunnen worden toegeschreven aan de 
betrokken lidstaat, de terugvordering niet 
binnen de in de eerste alinea van dit lid 
gespecificeerde termijnen kon 
plaatsvinden en het terug te vorderen 
bedrag meer dan 1 miljoen euro bedraagt, 
kan de Commissie op verzoek van de 
lidstaat de termijnen met maximaal de 
helft van de oorspronkelijke termijnen 
verlengen.

Or. fr

Amendement 403
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien evenwel, om redenen die niet 
kunnen worden toegeschreven aan de 
betrokken lidstaat, de terugvordering niet 
binnen de in de eerste alinea van dit lid 
gespecificeerde termijnen kon 
plaatsvinden en het terug te vorderen 
bedrag meer dan 1 miljoen euro bedraagt, 
kan de Commissie op verzoek van de 
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lidstaat de termijnen met maximaal de 
helft van de oorspronkelijke termijnen 
verlengen.

Or. en

Amendement 404
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien evenwel, om redenen die niet 
kunnen worden toegeschreven aan de 
betrokken lidstaat, de terugvordering niet 
binnen de in de eerste alinea van dit lid 
gespecificeerde termijnen kon 
plaatsvinden en het terug te vorderen 
bedrag meer dan 1 miljoen euro bedraagt, 
kan de Commissie op verzoek van de 
lidstaat de termijnen met maximaal de 
helft van de oorspronkelijke termijnen 
verlengen.

Or. en

Amendement 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien evenwel, om redenen die niet 
kunnen worden toegeschreven aan de 
betrokken lidstaat, de terugvordering niet 
binnen de in de eerste alinea van dit lid 
gespecificeerde termijnen kon 
plaatsvinden en het terug te vorderen 
bedrag meer dan 1 miljoen euro bedraagt, 



AM\910033NL.doc 183/193 PE492.777v01-00

NL

kan de Commissie op verzoek van de 
lidstaat de termijnen met maximaal de 
helft van de oorspronkelijke termijnen 
verlengen.

Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt beoogd duidelijkheid te verschaffen omtrent de ingangsdatum van 
terugvorderingsprocedures, waarbij de termijn waarbinnen betaalorganen verzoeken tot 
terugbetalingen moeten indienen wordt verlengd van 12 tot 24 maanden. Hiermee worden 
tevens de bestaande regelingen opnieuw ingevoerd, waarbij 50 % van de lasten als gevolg 
van de niet-inning van bedragen in verband met onregelmatigheden door de lidstaten en 50 % 
door de EU-begroting worden gedragen (het Commissievoorstel zou betekenen dat deze 
kosten volledig door de lidstaten worden gedragen).  Deze wijziging biedt tevens de 
mogelijkheid tot een verlenging met de helft van de termijn voor inning onder 
omstandigheden die buiten de controle van de betaalorganen vallen.

Amendement 406
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien evenwel, om redenen die niet 
kunnen worden toegeschreven aan de 
betrokken lidstaat, de terugvordering niet 
binnen de in de eerste alinea van dit lid 
gespecificeerde termijnen kon 
plaatsvinden en het terug te vorderen 
bedrag meer dan 1 miljoen euro bedraagt, 
kan de Commissie op verzoek van de 
lidstaat de termijnen met maximaal de 
helft van de oorspronkelijke termijnen 
verlengen.

Or. en

Amendement 407
Monika Hohlmeier
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Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het totaal van de reeds gemaakte en de 
nog te verwachten terugvorderingskosten is 
hoger dan het te innen bedrag;

a) het totaal van de reeds gemaakte en de 
nog te verwachten terugvorderingskosten is 
hoger dan het te innen bedrag; deze 
voorwaarde is vervuld wanneer het door 
de begunstigde in het kader van een 
eenmalige betaling te innen bedrag niet 
hoger is dan 300 euro. 

Or. de

Motivering

De terugvordering van zeer kleine bedragen veroorzaakt een niet onbelangrijke 
administratieve last. Bijdragen onder een bepaalde de-minimisgrens dienen daarom niet te 
worden teruggevorderd, zodat de verhouding tussen kosten en baten gehandhaafd blijft.

Amendement 408
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de overmaking aan de Uniebegroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 10 % inhouden als forfaitaire 
vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.

Bij de overmaking aan de Uniebegroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 20 % inhouden als forfaitaire 
vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de overmaking aan de Uniebegroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 10% inhouden als forfaitaire 
vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.

Bij de overmaking aan de Uniebegroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 20% inhouden als forfaitaire 
vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.

Or. es

Amendement 410
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de overmaking aan de EU-begroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 10% inhouden als forfaitaire 
vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.

Bij de overmaking aan de EU-begroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 20% inhouden als forfaitaire 
vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.

Or. lv

Amendement 411
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de overmaking aan de EU-begroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 10 % inhouden als forfaitaire 

Bij de overmaking aan de EU-begroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 20 % inhouden als forfaitaire 
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vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.

vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.

Or. fr

Amendement 412
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de overmaking aan de Uniebegroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 10 % inhouden als forfaitaire 
vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.

Bij de overmaking aan de Uniebegroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 20 % inhouden als forfaitaire 
vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 413
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de overmaking aan de EU-begroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 10% inhouden als forfaitaire 
vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.

Bij de overmaking aan de EU-begroting 
van de geïnde bedragen mag de lidstaat 
daarvan 20% inhouden als forfaitaire 
vergoeding voor de terugvorderingskosten, 
tenzij de onregelmatigheden of 
nalatigheden te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de betrokken lidstaat.
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Or. lt

Amendement 414
Robert Dušek

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een doeltreffende fraudepreventie te 
bieden, met name op de gebieden met een 
hoger risiconiveau, die zorgt voor een 
afschrikkende werking en waarbij 
rekening wordt gehouden met de kosten 
en baten en met de evenredigheid van de 
maatregelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 415
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een doeltreffende fraudepreventie te 
bieden, met name op de gebieden met een 
hoger risiconiveau, die zorgt voor een 
afschrikkende werking en waarbij 
rekening wordt gehouden met de kosten 
en baten en met de evenredigheid van de 
maatregelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 416
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) buitensporige kosten op het gebied 
van milieu en volksgezondheid te 
voorkomen, met name om te vermijden 
dat er maatregelen op grond van het GLB 
worden gefinancierd die extra kosten met 
zich meebrengen voor andere 
beleidsgebieden binnen de EU-begroting, 
in het bijzonder milieu en 
volksgezondheid.

Or. en

Motivering

Dit is het beginsel van begrotingsefficiëntie ten aanzien van overheidsmiddelen.  De kosten 
van schadelijke praktijken zijn momenteel voor rekening van de overheidskas, doordat ze 
door andere sectoren van de EU-begroting dan wel door de begroting van de lidstaten 
worden gedragen, of doordat ze zelfs worden gedragen door de consument (zoals de kosten 
voor het zuiveren van bestrijdingsmiddelen en een buitensporige hoeveelheid nutriënten uit 
het drinkwater die in de drinkwaterrekening worden doorberekend), die zowel als 
belastingbetaler en als consument betaalt.

Amendement 417
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Nieuwe aanvullende 
betalingsregelingen, die aanvullende 
regelingen inzake monitoring en sancties 
voor de “vergroening” met zich mee 
kunnen brengen, moeten worden 
vermeden, aangezien zij bijkomende 
ingewikkelde procedures voor de 
beheersinstanties met zich meebrengen en 
tot meer bureaucratie leiden. 

Or. de
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Amendement 418
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften
vaststellen die gericht zijn op een uniforme 
toepassing van de leden 1 en 2.

4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die gericht zijn 
op een uniforme toepassing van de leden 1 
en 2.

Or. de

Motivering

Dit is geen louter technische beslissing.

Amendement 419
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 112, 
lid 3.

Schrappen

Or. de

Amendement 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij anders is bepaald, voorziet het 
systeem dat de lidstaten overeenkomstig 
artikel 60, lid 2, hebben opgezet, in 
systematische administratieve controles 
van alle steunaanvragen, aangevuld met 
controles ter plaatse.

1. Tenzij anders is bepaald, voorziet het 
systeem dat de lidstaten overeenkomstig 
artikel 60, lid 2, hebben opgezet, in 
administratieve controles van 
steunaanvragen en betalingsaanvragen op 
basis van een op risico's gebaseerde 
benadering overeenkomstig de vereiste 
betrouwbaarheid, aangevuld met controles 
ter plaatse. Doel van deze controles is het 
beoordelen van het inherente risico en het 
aantal controles wordt aangepast op basis 
van de inherente risico's en de 
controlerisico's.

Or. en

Motivering

Dit amendement verschaft nadere duidelijkheid ten aanzien van amendement 61 van de 
rapporteur.

Amendement 421
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het controlesysteem, bedoeld in lid 
1, moet de mogelijkheid bevatten om 
bezwaren in te dienen tegen de 
uitgevoerde controles en de termijnen van 
indiening en behandeling van deze 
bezwaren.

Or. pl

Amendement 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat de controles ter plaatse betreft, trekt 
de verantwoordelijke autoriteit haar 
steekproef voor controles uit de gehele
populatie van aanvragers en bestaat de 
steekproef, waar dat dienstig is, uit een 
aselect gedeelte en een op een 
risicoanalyse gebaseerd gedeelte teneinde 
een representatief foutenpercentage te 
verkrijgen en de controles ook toe te 
spitsen op het hoogste foutenrisico.

2. Wat de controles ter plaatse betreft, trekt 
de verantwoordelijke autoriteit haar 
steekproef voor controles uit de gehele 
populatie van aanvragers en bestaat de 
steekproef, waar dat dienstig is, uit een 
aselect gedeelte en een op een 
risicoanalyse gebaseerd gedeelte teneinde 
een representatief foutenpercentage te 
verkrijgen en de controles toe te spitsen op 
de gebieden waar zich het hoogste 
foutenrisico voordoet.
Bij het vaststellen van de steekproef voor 
controles kunnen de lidstaten rekening 
houden met de volgende factoren:
– de financiële omvang van de 
verrichtingen;
– de positieve uitslag van de vorige audits 
van de beheers- en controlesystemen;
– de vrijwillige deelname aan 
certificaatbeheerssystemen op grond van 
internationaal erkende normen.

Or. en

Motivering

Er moet een meer op risico's gebaseerde benadering ten aanzien van controles komen. De 
lijst van factoren moet de lidstaten helpen bij het vaststellen van de factoren die binnen hun 
grondgebied passend zijn voor de controles.

Amendement 423
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat de controles ter plaatse betreft, trekt 
de verantwoordelijke autoriteit haar 

2. Wat de controles ter plaatse betreft, trekt 
de verantwoordelijke autoriteit haar 
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steekproef voor controles uit de hele 
populatie van aanvragers en bestaat de 
steekproef, waar dat dienstig is, uit een 
aselect gedeelte en een op een 
risicoanalyse gebaseerd gedeelte teneinde 
een representatief foutenpercentage te 
verkrijgen en de controles ook toe te 
spitsen op de belangrijkste fouten.

steekproef voor controles uit de gehele 
populatie van aanvragers en bestaat de 
steekproef, waar dat dienstig is, uit een 
aselect gedeelte en een op een 
risicoanalyse gebaseerd gedeelte teneinde 
een representatief foutenpercentage te 
verkrijgen en de controles ook toe te 
spitsen op de gebieden waar het risico op 
fouten groter is.

In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel van de controles 
moet rekening worden gehouden met het 
volgende: 
- de financiële omvang van de transacties;
- de gunstige resultaten van eerdere 
toetsingen van administratie en controle;
- de betrouwbaarheid van de voor de 
monitoring bevoegde nationale instanties; 
- de vrijwillige managementsystemen die 
volgens internationaal erkende normen 
zijn gecertificeerd.

Or. de

Motivering

Het is dienstig enkele nuttige/zinvolle factoren af te spreken die een uitgangspunt vormen dat 
nodig is om een evenredige controle te garanderen.

Amendement 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat de controles ter plaatse betreft, trekt 
de verantwoordelijke autoriteit haar 
steekproef voor controles uit de gehele 
populatie van aanvragers en bestaat de 
steekproef, waar dat dienstig is, uit een 
aselect gedeelte en een op een 
risicoanalyse gebaseerd gedeelte teneinde 

2. Wat de controles ter plaatse betreft, trekt 
de verantwoordelijke autoriteit haar 
steekproef voor controles uit de gehele 
populatie van aanvragers en bestaat de 
steekproef, waar dat dienstig is, uit een 
aselect gedeelte en een op een 
risicoanalyse gebaseerd gedeelte teneinde 
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een representatief foutenpercentage te 
verkrijgen en de controles ook toe te 
spitsen op het hoogste foutenrisico.

een representatief foutenpercentage te 
verkrijgen en de controles ook toe te 
spitsen op de gebieden waar zich het 
hoogste foutenrisico voordoet.

Bij de inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel bij de controles 
dient rekening te worden gehouden met 
een aantal gegevens, zoals:
– de financiële omvang van de 
verrichtingen;
– de positieve uitslag van de vorige audits 
van de beheers- en controlesystemen;
– de vrijwillige deelname aan 
certificaatbeheerssystemen op grond van 
internationaal erkende normen.

Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt amendement 62 van de rapporteur overgenomen, met uitzondering 
van het derde streepje, dat voor verwarring zorgt en op grond waarvan waarschijnlijk allerlei 
onduidelijk afgeperkte aanvullende vereisten zullen ontstaan.


