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Amendement 1
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 18, 19, 201, 209, 210, 212

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

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 
publieke of particuliere auditorganisatie. 
Wanneer de instantie een particuliere 
auditorganisatie is, wordt deze door de 
lidstaat geselecteerd via een openbare 
aanbesteding. De certificerende instantie 
geeft een volgens internationaal erkende 
auditnormen opgesteld oordeel over de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de jaarrekeningen van 
het betaalorgaan en de goede werking van 
de opgezette controlesystemen, evenals 
over de wettigheid en regelmatigheid van 
de onderliggende verrichtingen. Dit 
oordeel vermeldt onder andere of het 
onderzoek twijfels doet rijzen over de 
beweringen in de in artikel 7, lid 3, onder 
b), bedoelde beheersverklaring.

Zij is operationeel onafhankelijk van zowel 
het betrokken betaalorgaan als de autoriteit 
die dit orgaan heeft erkend.

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 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
112, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

2. De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 111 gemachtigd om gedelegeerde 
aan te nemen inzake de vaststelling van 
voorschriften voor de status van de 
certificerende instanties en voor de 
specifieke taken, waaronder de controles 
die zij moeten verrichten, die zo efficiënt 
mogelijk gestructureerd zijn en die zo veel 
mogelijk gebaseerd zijn op geïntegreerde 
steekproeven om de administratieve lasten 
voor landbouwers en de lidstaten te 
minimaliseren. 
De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast waarin 
voorschriften zijn opgenomen voor de 
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door de certificerende instanties op te 
stellen certificaten en rapporten, samen 
met de begeleidende documenten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
112, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 2
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 20-25, 213, 214, 228, 240, 
256, 257, 258
Voorstel voor een verordening
Artikel 12

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
aangewezen instanties. De aangewezen
instanties mogen publieke of particuliere 
organisaties zijn.

1. De lidstaten zetten een systeem op voor 
de advisering van de begunstigden over 
grond- en landbouwbedrijfsbeheer en 
risicobeheer voor landbouwbedrijven 
("bedrijfsadviseringssysteem"), dat wordt 
beheerd door een of meer geselecteerde
instanties. De geselecteerde instanties 
mogen publieke en/of particuliere 
organisaties zijn.

2. Het bedrijfsadviseringssysteem heeft ten 
minste betrekking op:

2. Het bedrijfsadviseringssysteem heeft ten 
minste betrekking op het volgende:

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;

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, letter c), van die 
verordening;

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, letter c), van die 
verordening;

c) de eisen of acties inzake de matiging van 
en de aanpassing aan de 

c) de eisen of acties inzake de matiging van 
en de aanpassing aan de 
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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;

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 bis) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van 
landbouwbedrijven overeenkomstig de in 
programma's voor 
plattelandsontwikkeling opgenomen 
maatregelen, met inbegrip van 
maatregelen voor de modernisering van 
landbouwbedrijven, de verbetering van 
het concurrentievermogen, 
sectorintegratie, innovatie en 
marktoriëntatie, evenals de bevordering 
en toepassing van boekhoudregels, 
ondernemerschap en duurzaam beheer 
van financiële middelen;

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

3. Het bedrijfsadviseringssysteem kan met 
name ook betrekking hebben op:

3. Het bedrijfsadviseringssysteem kan 
onder andere ook betrekking hebben op 
het volgende:

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

a bis) het bevorderen van de 
omschakeling van landbouwbedrijven en 
de diversificatie van hun economische 
activiteiten;
a ter) risicobeheer en het invoeren van 
passende preventieve maatregelen in 
geval van natuurrampen, rampen, dier-
en plantenziekten; 
a quater) advies over geïntegreerde 
plaagbestrijding en het gebruik van niet-
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chemische alternatieven;
b) de in de nationale wetgeving 
vastgestelde minimumeisen als bedoeld in 
artikel 29, lid 3, en artikel 30, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [PO].

b) de in de nationale wetgeving 
vastgestelde eisen als bedoeld in artikel 29, 
lid 30, en artikel 30, lid 2, van Verordening 
(EU) nr. xxx/xxx [PO].

Or. en

Amendement 3
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 274 - 277

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De begunstigden kunnen op vrijwillige 
basis gebruikmaken van het 
bedrijfsadviseringssysteem, ongeacht of zij 
in het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, met inbegrip van de 
plattelandsontwikkeling, steun ontvangen.

De begunstigden kunnen op vrijwillige 
basis gebruikmaken van het 
bedrijfsadviseringssysteem, ongeacht of zij 
in het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, met inbegrip van de 
plattelandsontwikkeling, steun ontvangen.

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 
ecologische, economische en sociale
criteria bepalen welke categorieën 
begunstigden in welke rangorde toegang 
tot het bedrijfsadviseringssysteem moeten 
krijgen, onder andere:

a) landbouwers met de meest beperkte 
toegang tot een ander adviseringssysteem 
dan het bedrijfsadviseringssysteem;
b) landbouwers die deelnemen aan de 
maatregelen om koolstof-, voedingstoffen-
en/of energie-efficiëntie te waarborgen 
zoals vastgelegd in hoofdstuk 2 van titel 
III van Verordening (EU) nr. xxx/xxx 
[RD];
c) netwerken die met beperkte 
hulpmiddelen werken zoals bedoeld in de 
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artikelen 53, 61 en 62 van Verordening 
(EU) nr. xxx/xxx [PO].

Het bedrijfsadviseringssysteem zorgt 
ervoor dat begunstigden advies kunnen 
krijgen dat afgestemd is op de specifieke 
situatie van hun bedrijf.

Het bedrijfsadviseringssysteem zorgt 
ervoor dat begunstigden advies kunnen 
krijgen dat afgestemd is op de specifieke 
situatie van hun bedrijf.

Or. en

Amendement 4
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van amendement 288

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 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, en op de actualisering van 
agrometeorologische en econometrische 
modellen. Zo nodig worden deze 
maatregelen in samenwerking met 
nationale laboratoria en instanties 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 5
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van amendement 388
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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 en, indien van toepassing, de 
ontvangst door het betaalorgaan of het 
orgaan dat voor de terugvordering 
verantwoordelijk is, van een 
controlerapport of een dergelijk document 
waarin is geconstateerd dat er een 
onregelmatigheid of nalatigheid heeft
plaatsgevonden. De desbetreffende 
bedragen worden op het moment van het 
verzoek tot terugbetaling opgenomen in 
het debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. en

Amendement 6
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 61 - 63, 420,
422-424, 427, 433 

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie neemt overeenkomstig 
artikel 111 gedelegeerde handelingen aan 
betreffende regels voor de 
minimumomvang van de controles ter 
plaatse die nodig zijn voor een effectief en 
gepast risicobeheer. Die regels bepalen de 
omstandigheden waarin de lidstaten het 
aantal controles ter plaatste moeten 
aanpassen afhankelijk van de grootte van 
het inherente risico, en bieden de 
mogelijkheid om het aantal controles te 
verminderen wanneer de foutpercentages 
op een aanvaardbaar niveau liggen en de 
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bestaande beheers- en controlesystemen 
goed functioneren. 

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 
systematische administratieve controles 
van alle steun- en betalingsaanvragen, 
aangevuld met controles ter plaatse die als 
doel hebben toezicht te houden op de 
naleving van de bepalingen van de 
steunregelingen en de omvang van het 
inherente risico, en waarvan het aantal in 
functie van dat doel zal worden 
aangepast.

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 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 omvang van de betreffende 
bedragen;
– de uitslag van de vorige audits van de 
beheers- en controlesystemen;
– de vrijwillige deelname aan 
beheerssystemen die op grond van 
internationaal erkende normen zijn 
gecertificeerd.

Or. en

Amendement 7
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 64, 65, 432, 433
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Voorstel voor een verordening
Artikel 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om ervoor te zorgen dat de controles 
correct en efficiënt worden toegepast en 
dat de verificatie of aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden is voldaan, op 
een zodanig efficiënte, coherente en niet-
discriminerende wijze wordt uitgevoerd dat 
de financiële belangen van de Unie worden 
beschermd, wordt de Commissie 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 111 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
inzake de situaties waarin begunstigden of 
hun vertegenwoordigers controles 
verhinderen.

1. Om ervoor te zorgen dat de controles 
correct en efficiënt worden toegepast en 
dat de verificatie of aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden is voldaan, op 
een zodanig efficiënte, coherente en niet-
discriminerende wijze wordt uitgevoerd dat 
de financiële belangen van de Unie worden 
beschermd, wordt de Commissie 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 111 
gedelegeerde handelingen aan te nemen, in 
het bijzonder inzake het volgende:

2. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
vast die nodig zijn voor een uniforme 
toepassing van dit hoofdstuk in de Unie. 
Deze voorschriften kunnen met name 
betrekking hebben op:

- a) de voorschriften inzake situaties 
waarin begunstigden of hun 
vertegenwoordigers beletten dat controles 
worden uitgevoerd;

a) de administratieve controles en controles 
ter plaatse die de lidstaten moeten 
verrichten om na te gaan of voldaan wordt 
aan de verplichtingen, verbintenissen en 
subsidiabiliteitscriteria die uit de 
toepassing van de EU-wetgeving 
voortvloeien;

a) de administratieve controles en controles 
ter plaatse die de lidstaten volgens een 
evenredige en op risico gebaseerde 
aanpak moeten verrichten om na te gaan of 
voldaan wordt aan de verplichtingen, 
verbintenissen en subsidiabiliteitscriteria 
die uit de toepassing van de EU-wetgeving 
voortvloeien;

b) de minimumomvang van de controles 
ter plaatse die voor een effectief beheer 
van de risico's nodig zijn, en de 
omstandigheden waaronder de lidstaten 
dergelijke controles moeten opvoeren of, 
wanneer de beheers- en controlesystemen 
goed functioneren en de 
foutenpercentages op een aanvaardbaar 
niveau liggen, deze juist mogen 
verminderen;
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c) de rapportage over de verrichte controles 
en verificaties en de resultaten daarvan;

c) de rapportage over de verrichte controles 
en verificaties en de resultaten daarvan;

d) de instanties die voor het verrichten van 
de nalevingscontroles verantwoordelijk 
zijn, en de inhoud, de frequentie en het 
afzetstadium waarop deze controles van 
toepassing zijn;

d) de voorschriften betreffende de 
aanwijzing van de instanties die voor het 
verrichten van de nalevingscontroles 
verantwoordelijk zijn, en betreffende de 
inhoud, de frequentie en het afzetstadium 
waarop die controles van toepassing zijn;

e) de invoering van aanvullende vereisten 
met betrekking tot de douaneprocedures, 
met name zoals vastgesteld in Verordening 
(EG) nr. 450/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad, wanneer dat op 
grond van specifieke behoeften voor het 
beheer van de regeling vereist is;

e) de voorschriften tot invoering van 
aanvullende vereisten met betrekking tot de 
douaneprocedures, met name zoals 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
450/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad, wanneer dat op grond van het 
beheer van de regeling vereist is;

f) de specifieke controlemaatregelen en 
methoden voor de bepaling van de gehalten 
aan tetrahydrocannabinol in het geval van 
hennep als bedoeld in artikel 38 van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB];

f) de specifieke controlemaatregelen en 
methoden voor de bepaling van de gehalten 
aan tetrahydrocannabinol in het geval van 
hennep als bedoeld in artikel 38 van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB];

g) een controlesysteem voor de erkende 
brancheorganisaties in het geval van katoen 
als bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EU) nr. xxx/xxx [RB];

g) een controlesysteem voor de erkende 
brancheorganisaties in het geval van katoen 
als bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EU) nr. xxx/xxx [RB];

h) de meting van oppervlakten, de 
controles en de specifieke financiële 
procedures voor de verbetering van 
controles in geval van wijn als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. iGMO/xxx;

h) de meting van oppervlakten, de 
controles en de specifieke financiële 
procedures voor de verbetering van 
controles in geval van wijn als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. iGMO/xxx;

i) de tests en methoden om vast te stellen 
of producten in aanmerking komen voor 
openbare interventie en particuliere opslag, 
alsmede het gebruik van openbare 
inschrijvingen, zowel voor openbare 
interventie als voor particuliere opslag.

i) de tests en methoden om vast te stellen 
of producten in aanmerking komen voor 
openbare interventie en particuliere opslag, 
alsmede het gebruik van openbare 
inschrijvingen voor beide.

1 bis. De Commissie neemt 
uitvoeringshandelingen aan voor de 
vastlegging van de termijnen waarbinnen 
de Commissie moet reageren op 
meldingen van lidstaten die aangeven dat 
zij het aantal controles ter plaatse willen 
verminderen.

De uitvoeringshandelingen waarin de 
eerste alinea voorziet, worden aangenomen 

De uitvoeringshandelingen waarin de 
eerste alinea voorziet, worden aangenomen 



PE501.971v01-00 12/31 AM\921692NL.doc

NL

overeenkomstig de in artikel 112, lid 3, of 
in het overeenkomstige artikel van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB], 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [PO] of 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [iGMO] 
bedoelde onderzoeksprocedure.

overeenkomstig de in artikel 112, lid 3, of 
in het overeenkomstige artikel van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [RB], 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [PO] of 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx [iGMO] 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 8
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 67 - 72, 619 

Voorstel voor een verordening
Artikel 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een begunstigde niet blijkt te 
voldoen aan de subsidiabiliteitscriteria of 
de verbintenissen die verbonden zijn aan 
de voorwaarden voor de toekenning van 
de steun waarin de sectorale 
landbouwwetgeving voorziet, dan wordt de 
steun geheel of gedeeltelijk ingetrokken.

1. Wanneer een begunstigde, geheel of 
gedeeltelijk, niet blijkt te voldoen aan de 
subsidiabiliteitscriteria voor een bepaalde 
steunregeling waarin de sectorale 
landbouwwetgeving voorziet, dan wordt 
het desbetreffende gedeelte van de steun 
geheel ingetrokken. 

In geval van niet-naleving van de 
subsidiabiliteitscriteria in verband met 
telbare eenheden zoals hectaren land of 
het aantal dieren, wordt de steun geheel 
ingetrokken voor die eenheden waarvoor 
niet werd voldaan aan de 
subsidiabiliteitscriteria.
1 bis. Waar steun in verband staat met het 
vervullen van specifieke verbintenissen en 
ontdekt wordt dat een begunstigde deze 
verbintenissen niet naleeft, wordt de 
overeenkomstige steun geheel of 
gedeeltelijk ingetrokken.

2. In de in het EU-recht voorgeschreven 
gevallen leggen de lidstaten ook een 
sanctie op in de vorm van een verlaging of 
uitsluiting van de toegekende of toe te 
kennen betaling of gedeeltelijke betaling 
ten aanzien waarvan aan de 
subsidiabiliteitscriteria is voldaan of de 

2. In de gevallen zoals vastgelegd in de 
wetgevingsbesluiten in de zin van artikel 
289, lid 3, van het Verdrag – die in 
voorkomend geval verder zijn 
gespecificeerd in de gedelegeerde 
handelingen – leggen de lidstaten ook een
administratieve sanctie op in de vorm van 
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verbintenissen zijn nagekomen. een verlaging of uitsluiting van de 
toegekende of toe te kennen betaling of 
gedeeltelijke betaling ten aanzien waarvan 
aan de subsidiabiliteitscriteria is voldaan of 
de verbintenissen zijn nagekomen.

Het bedrag van de steunverlaging staat in 
verhouding tot de ernst, de omvang, de 
duur en de herhaling van de geconstateerde 
niet-naleving en kan oplopen tot een 
volledige uitsluiting van een of meer 
steunregelingen of steunmaatregelen voor 
een of meer kalenderjaren.

Het bedrag van de in lid 1bis bedoelde 
intrekking en de in lid 2 bedoelde 
administratieve sancties staat in 
verhouding tot de aard, de ernst, de 
omvang, de duur en de herhaling van de 
geconstateerde niet-naleving en kan 
oplopen tot een volledige uitsluiting voor 
een of meer kalenderjaren van een of 
meer steunregelingen of steunmaatregelen
waarvoor niet aan de voorwaarden is 
voldaan. 

2 bis. De verhoudingen van de sancties 
zijn gebaseerd op de volgende algemene 
criteria:
- de "ernst" van de niet-naleving is met 
name afhankelijk van het belang van de 
gevolgen ervan, in het bijzonder het risico 
dat de niet-naleving inhoudt voor de 
betrokken EU-financiering, waarbij 
consequent rekening moet worden 
gehouden met de doelen van de 
desbetreffende eis of norm;
- bij de bepaling van de "omvang" van de 
niet-naleving wordt er met name rekening 
mee gehouden of de niet-naleving 
verstrekkende invloed heeft dan wel of de 
invloed tot het landbouwbedrijf zelf 
beperkt blijft;
- de "duur" van de niet-naleving moet 
bepaald worden door de bevoegde 
autoriteit, waarbij met name rekening 
wordt gehouden met de geschatte periode 
tijdens welke de effecten merkbaar blijven 
of met de mogelijkheden om deze effecten 
met redelijke middelen weg te werken;
- onder "herhaalde" niet-naleving wordt 
verstaan een meer dan eenmaal binnen 
een periode van drie opeenvolgende jaren 
geconstateerde niet-naleving van dezelfde 
eis, norm of verplichting, mits de 
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begunstigde van een eerdere niet-naleving 
in kennis is gesteld en, in voorkomend 
geval, de mogelijkheid heeft gehad de 
nodige maatregelen te nemen om die 
eerdere niet-naleving te beëindigen.

3. De bedragen die overeenkomstig lid 1 
zijn ingetrokken en die welke 
overeenkomstig lid 2 als sanctie zijn 
opgelegd, worden volledig teruggevorderd.

3. De bedragen die zijn ingetrokken en die 
welke overeenkomstig de vorige leden als 
administratieve sanctie zijn opgelegd, 
worden volledig teruggevorderd.

Or. en

Amendement 9
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 78, 456 en 457

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zet een geïntegreerd 
beheers- en controlesysteem op (hierna het 
"geïntegreerd systeem" genoemd).

1. Elke lidstaat zet een geïntegreerd 
beheers- en controlesysteem op (hierna het 
"geïntegreerd systeem" genoemd).

2. Het geïntegreerd systeem is van 
toepassing op de steunregelingen die in 
bijlage I bij Verordening (EU) nr. xxx/xxx 
[RB] worden vermeld, en op de steun die 
overeenkomstig artikel 22, lid 1, onder a) 
en b), de artikelen 29 tot en met 32 en de 
artikelen 34 en 35 van Verordening xxx 
[PO] en, voor zover van toepassing, artikel 
28, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 
GV/xxx wordt verleend.

2. Het geïntegreerd systeem is van 
toepassing op de steunregelingen die in 
bijlage I bij Verordening (EU) nr. xxx/xxx 
[PO] worden vermeld, en op de steun die 
overeenkomstig artikel 22, lid 1, onder a) 
en b), de artikelen 29 tot en met 32 en de 
artikelen 34 en 35 van Verordening xxx 
[PO] en, voor zover van toepassing, artikel 
28, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 
GV/xxx wordt verleend.

Dit hoofdstuk geldt echter niet voor de in 
artikel 29, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
xxx/xxx [PO] bedoelde maatregelen en 
evenmin voor de in artikel 22, lid 1, onder 
a) en b), van die verordening bedoelde 
maatregelen voor zover het de 
aanlegkosten betreft.

Dit hoofdstuk geldt echter niet voor de in 
artikel 29, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
xxx/xxx [PO] bedoelde maatregelen en 
evenmin voor de in artikel 22, lid 1, onder 
a) en b), van die verordening bedoelde 
maatregelen voor zover het de 
aanlegkosten betreft.

3. Voor zover nodig, is het geïntegreerd 
systeem ook van toepassing op de controle 
op de naleving van de randvoorwaarden 

3. Voor zover nodig, is het geïntegreerd 
systeem ook van toepassing op de controle 
op de naleving van de randvoorwaarden 
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zoals vastgesteld in titel VI. zoals vastgesteld in titel VI.

3 bis. De lidstaten gebruiken passende 
technologie bij het opzetten van hun 
geïntegreerd systeem om de 
administratieve lasten te verminderen en 
ervoor te zorgen dat de controles op een 
efficiënte en effectieve manier uitgevoerd 
worden. 

Or. en

Amendement 10
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 79, 474, -477 BUDG 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – leden 2 en 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken, onder meer 
met gebruikmaking van elektronische 
middelen, vooraf opgestelde formulieren 
die zijn gebaseerd op de in het voorgaande 
jaar geconstateerde arealen, en grafisch 
materiaal dat de ligging van de 
desbetreffende percelen aangeeft. Een 
lidstaat kan besluiten dat in de 
steunaanvraag alleen de veranderingen ten 
opzichte van de steunaanvraag van het 
voorgaande jaar hoeven te worden 
opgegeven. Wat betreft de regeling voor 
kleine landbouwers waarin titel V van 
Verordening (EU) nr. RB/xxx voorziet, 
wordt deze mogelijkheid echter sowieso 
aan alle betrokken landbouwers geboden.

2. De lidstaten verstrekken, onder meer 
met gebruikmaking van elektronische 
middelen, vooraf opgestelde formulieren 
die zijn gebaseerd op de in het voorgaande 
jaar geconstateerde arealen, en grafisch 
materiaal dat de ligging van de 
desbetreffende percelen aangeeft. Een 
lidstaat kan besluiten dat in de 
steunaanvraag alleen de veranderingen ten 
opzichte van de steunaanvraag van het 
voorgaande jaar hoeven te worden 
opgegeven. Wat betreft de regeling voor 
kleine landbouwers waarin titel V van 
Verordening (EU) nr. RB/xxx voorziet, 
wordt deze mogelijkheid echter sowieso 
aan alle betrokken landbouwers geboden.

2 bis. Lidstaten kunnen beslissen dat een 
steunaanvraag of een betalingsaanvraag 
die voldoet aan de in lid 1 vastgestelde 
criteria, een aantal jaren geldig blijft, op 
voorwaarde dat de betrokken 
begunstigden verplicht zijn wijzigingen in 
de aanvankelijk ingediende informatie te 
melden. De meerjarige aanvraag is echter 
afhankelijk van een jaarlijkse bevestiging 
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door de begunstigde.

Or. en

Amendement 11
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 80, 81, 483, 484, 487

Voorstel voor een verordening
Artikel 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 61 voeren de 
lidstaten via de betaalorganen of de door 
deze organen gemachtigde instanties 
administratieve controles van de 
steunaanvragen uit om na te gaan of 
voldaan is aan de voorwaarden om voor 
steun in aanmerking te komen. Deze 
controles worden aangevuld met controles 
ter plaatse.

1. Overeenkomstig artikel 61 voeren de 
lidstaten via de betaalorganen of de door 
deze organen gemachtigde instanties 
administratieve controles van de 
steunaanvragen uit om na te gaan of 
voldaan is aan de voorwaarden om voor 
steun in aanmerking te komen. Deze 
controles worden aangevuld met controles 
ter plaatse die tot doel hebben toezicht te 
houden op de naleving van de bepalingen 
van de steunregelingen en de omvang van 
het inherente risico.

2. De lidstaten stellen in het kader van de 
controles ter plaatse een steekproefplan op 
voor de landbouwbedrijven en/of de 
begunstigden.

2. De lidstaten stellen in het kader van de 
controles ter plaatse een steekproefplan op 
voor de begunstigden met zowel een 
willekeurig deel dat het mogelijk maakt 
om een representatief foutenpercentage te 
krijgen en een risicogebaseerd deel 
waardoor de nadruk gelegd kan worden 
op aanvragen met een hoog risico.

3. De lidstaten kunnen gebruikmaken van 
teledetectietechnieken en GNSS-
technieken (Global Navigation Satellite 
System) om controles ter plaatse van de 
landbouwpercelen te verrichten.

3. De lidstaten kunnen gebruikmaken van 
teledetectietechnieken en GNSS-
technieken (Global Navigation Satellite 
System) om controles ter plaatse van de 
landbouwpercelen te verrichten.

4. Wanneer niet aan de 
subsidiabiliteitscriteria is voldaan, is artikel 
65 van toepassing.

4. Wanneer niet aan de 
subsidiabiliteitscriteria is voldaan, is artikel 
65 van toepassing.

Or. en
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Amendement 12
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 82, 83, 500, 504, 508

Voorstel voor een verordening
Artikel 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betalingen in het kader van de in 
artikel 68, lid 2, bedoelde steunregelingen 
en -maatregelen worden in de periode van 
1 december tot en met 30 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar verricht. De 
betalingen worden in die periode in 
maximaal twee tranches verricht.

1. De betalingen in het kader van de in 
artikel 68, lid 2, bedoelde steunregelingen 
en -maatregelen worden in de periode van 
1 december tot en met 30 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar verricht. 

De betalingen worden in die periode in 
maximaal twee tranches verricht.

De betalingen worden in die periode in 
maximaal twee tranches verricht.

Wel mogen de lidstaten vóór 1 december, 
doch niet vóór 16 oktober, voorschotten 
betalen van maximaal 50 % voor 
rechtstreekse betalingen en 75 % voor de 
steun in het kader van de 
plattelandsontwikkeling als bedoeld in 
artikel 68, lid 2.

Wel mogen de lidstaten vóór 1 december, 
doch niet vóór 16 oktober, voorschotten 
betalen van maximaal 50 % voor 
rechtstreekse betalingen en 75 % voor de 
steun in het kader van de 
plattelandsontwikkeling als bedoeld in 
artikel 68, lid 2.

Onverminderd de toepassing van de derde 
alinea kan de Commissie gedelegeerde 
handelingen vaststellen die de lidstaten 
toestaan het percentage van de 
voorschotten te verhogen tot 80 % in 
regio's waar landbouwers door 
uitzonderlijke omstandigheden in zware 
financiële moeilijkheden verkeren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
112, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

2. De in lid 1 bedoelde betalingen worden 
pas verricht nadat de lidstaten uit hoofde 
van artikel 75 zijn nagegaan of aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden is voldaan.

2. De in lid 1 bedoelde betalingen worden 
pas verricht nadat de lidstaten uit hoofde 
van artikel 75 zijn nagegaan of aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden is voldaan.

2 bis. In afwijking van lid 2 van dit artikel 
kunnen lidstaten, na de beëindiging van 
de in artikel 61, lid 1, bedoelde 
administratieve controles en rekening 
houdend met het risico op te hoge 
betaling, besluiten om tot 50 % te betalen 
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van de in titel III van Verordening (EU) 
xxx/xxx [RB] bedoelde toepasselijke 
betaling en 75 % van de steun toegekend 
voor plattelandsontwikkeling zoals 
bedoeld in artikel 68, lid 2. Het 
betalingspercentage is voor alle 
begunstigden van de maatregel of groep 
van concrete acties hetzelfde.
2 ter. De Commissie kan op verzoek van 
een of meerdere lidstaten ook vóór 16 
oktober toestemming geven voor het 
betalen van voorschotten, indien zich 
uitzonderlijke omstandigheden voordoen 
en de begrotingstoestand dit toestaat.

Or. en

Amendement 13
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van amendement 516

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bepalingen die nodig zijn voor een 
geharmoniseerde omschrijving van de 
grondslag voor de berekening van steun, 
waaronder voorschriften voor de wijze 
waarop wordt omgegaan met bepaalde 
gevallen waarin subsidiabele arealen 
landschapskenmerken of bomen bevatten;

b) bepalingen die nodig zijn voor een 
geharmoniseerde omschrijving van de 
grondslag voor de berekening van steun, 
waaronder voorschriften voor de wijze 
waarop wordt omgegaan met bepaalde 
gevallen waarin subsidiabele arealen 
landschapskenmerken of bomen bevatten;
onverminderd artikel 9 van Verordening 
(EU) nr. xxx/xxx [RB] moeten de 
subsidiabiliteitsvoorschriften 
samenhangen met de aanpak van de 
uitdagingen van klimaatverandering en 
het verlies aan biodiversiteit, en daarom 
mogen deze landbouwpraktijken met een 
hoge natuurwaarde of 
agrobosbouwsystemen met begrazing niet 
bestraffen of dalingen van de ecologische 
kwaliteit in de hand werken; flexibiliteit, 
op agronomische of ecologische gronden, 
wordt toegestaan op basis van de 
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gebruikelijke normen van de betrokken 
lidstaat of regio;

Or. en

Amendement 14
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 93 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts gelden de voorschriften betreffende 
de cross-compliance, wat de jaren 2014 en 
2015 betreft, ook voor de instandhouding 
van blijvend grasland. De lidstaten die op 1 
januari 2004 al lid van de EU waren, 
zorgen ervoor dat grond die op de voor de 
aanvragen van areaalsteun voor 2003 
vastgestelde datum blijvend grasland was, 
binnen bepaalde grenzen als blijvend 
grasland in stand wordt gehouden. De 
lidstaten die in 2004 lid van de EU zijn 
geworden, zorgen ervoor dat grond die op 
1 mei 2004 blijvend grasland was, binnen 
bepaalde grenzen als blijvend grasland in 
stand wordt gehouden. Bulgarije en 
Roemenië zorgen ervoor dat grond die op 1 
januari 2007 blijvend grasland was, binnen 
bepaalde grenzen als blijvend grasland in 
stand wordt gehouden.

Voorts gelden de voorschriften betreffende 
de cross-compliance, wat de jaren 2014 en 
2015 betreft, ook voor de instandhouding 
van blijvend grasland en weiland. De 
lidstaten die op 1 januari 2004 al lid van de 
EU waren, zorgen ervoor dat grond die op 
de voor de aanvragen van areaalsteun voor 
2003 vastgestelde datum blijvend grasland 
en weiland was, binnen bepaalde grenzen 
als blijvend grasland en weiland in stand 
wordt gehouden. De lidstaten die in 2004 
lid van de EU zijn geworden, zorgen 
ervoor dat grond die op 1 mei 2004 
blijvend grasland en weiland was, binnen 
bepaalde grenzen als blijvend grasland en 
weiland in stand wordt gehouden. 
Bulgarije en Roemenië zorgen ervoor dat 
grond die op 1 januari 2007 blijvend 
grasland en weiland was, binnen bepaalde 
grenzen als blijvend grasland en weiland in 
stand wordt gehouden.

Een lidstaat mag evenwel, in naar 
behoren gerechtvaardigde 
omstandigheden, afwijken van het 
bepaalde in de eerste alinea, mits er 
maatregelen worden getroffen om te 
voorkomen dat de totale oppervlakte 
blijvend grasland en weiland aanzienlijk 
afneemt.

Or. en
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Amendement 15
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 86, 95, 541, 542, 621

Voorstel voor een verordening
Artikel 99

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 91 bedoelde sanctie wordt 
toegepast in de vorm van een verlaging of 
uitsluiting van het totale bedrag van de in 
artikel 92 bedoelde betalingen die voor het 
betrokken kalenderjaar of de betrokken 
jaren aan deze begunstigde zijn toegekend 
of moeten worden toegekend.

1. De in artikel 91 bedoelde sanctie wordt 
toegepast in de vorm van een verlaging of 
uitsluiting van het totale bedrag van de in 
artikel 92 bedoelde betalingen die voor het 
betrokken kalenderjaar of de betrokken 
jaren aan deze begunstigde zijn toegekend 
of moeten worden toegekend.

Voor de berekening van deze verlagingen 
en uitsluitingen wordt rekening gehouden 
met de ernst, de omvang, het permanente 
karakter en de herhaling van de 
geconstateerde niet-naleving en met de in 
de leden 2, 3 en 4 beschreven criteria.

Voor de evenredige berekening van deze 
verlagingen en uitsluitingen wordt 
rekening gehouden met de aard, de ernst, 
de omvang, de duur en de herhaling van de 
geconstateerde niet-naleving en met de in 
de leden 2, 3 en 4 beschreven criteria.

2. Wanneer een niet-naleving te wijten is 
aan nalatigheid, bedraagt het 
verlagingspercentage ten hoogste 5 % en 
bij herhaalde niet-naleving ten hoogste 15 
%.

2. Wanneer een niet-naleving te wijten is 
aan nalatigheid, bedraagt het 
verlagingspercentage ten hoogste 5 % en 
bij herhaalde niet-naleving ten hoogste 15 
%.

In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten besluiten dat geen 
verlaging wordt toegepast wanneer een 
geval van niet-naleving, gelet op de ernst, 
de omvang en de duur ervan, als van gering 
belang moet worden beschouwd. Gevallen 
van niet-naleving die een rechtstreeks 
gevaar voor de volksgezondheid of de 
gezondheid van dieren vormen, mogen 
echter niet als van gering belang worden 
beschouwd. De constatering van de niet-
naleving en de verplichting corrigerende 
actie te ondernemen worden aan de 
begunstigde gemeld.

In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten besluiten dat geen 
verlaging moet worden toegepast wanneer 
een geval van niet-naleving, gelet op de 
ernst, de omvang en de duur ervan, als van
gering belang moet worden beschouwd. 
Gevallen van niet-naleving die een 
rechtstreeks gevaar voor de 
volksgezondheid of de gezondheid van 
dieren vormen, mogen echter niet als van 
gering belang worden beschouwd.

Verder kunnen de lidstaten een 
alarmsysteem opzetten voor gevallen van 
een eerste niet-naleving die niet als 
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ernstig worden beschouwd. Indien een 
lidstaat besluit gebruik te maken van die 
mogelijkheid, geeft de bevoegde autoriteit 
de begunstigde eerst een waarschuwing, 
waarin deze op de hoogte wordt gebracht 
van de constatering en van de verplichting 
om de onregelmatigheid recht te zetten. 
Dit systeem heeft als enig effect dat de 
begunstigde verantwoordelijk wordt 
gehouden voor de niet-naleving. De 
waarschuwing zal in het daaropvolgende 
jaar gevolgd worden door gepaste 
controles om na te gaan of de niet-
naleving is opgelost. Indien dit het geval 
is, wordt er geen verlaging toegepast. 
Indien dit niet het geval is, wordt de 
verlaging krachtens het eerste lid met 
terugwerkende kracht toegepast. Gevallen
van niet-naleving die een rechtstreeks 
gevaar voor de volksgezondheid of de 
gezondheid van dieren vormen, worden 
echter altijd als ernstig beschouwd.

3. In geval van opzettelijke niet-naleving is 
het verlagingspercentage in principe niet 
lager dan 20 % en kan de sanctie oplopen 
tot de volledige uitsluiting van een of meer 
steunregelingen gedurende één of meer 
kalenderjaren.

3. In geval van ernstige niet-naleving door 
ernstige nalatigheid is het 
verlagingspercentage in principe niet lager 
dan 20 % en kan de sanctie oplopen tot de 
volledige uitsluiting van een of meer 
steunregelingen gedurende één of meer 
kalenderjaren.

4. Het totale bedrag aan verlagingen en 
uitsluitingen voor één kalenderjaar mag 
nooit hoger zijn dan het in lid 1, eerste 
alinea, bedoelde totale bedrag.

4. Het totale bedrag aan verlagingen en 
uitsluitingen voor één kalenderjaar mag 
nooit hoger zijn dan het in lid 1, eerste 
alinea, bedoelde totale bedrag.

Or. en

Amendement 16
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 87, 96, 538, 539
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Voorstel voor een verordening
Artikel 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om ervoor te zorgen dat de middelen op 
correcte wijze onder de gerechtigde 
begunstigden worden verdeeld, wordt de 
Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling
van een geharmoniseerde grondslag voor 
de berekening van sancties in het kader van 
de randvoorwaarden, met inachtneming 
van de verlagingen in het kader van de 
financiële discipline.

1. Om ervoor te zorgen dat de middelen op 
correcte wijze onder de gerechtigde 
begunstigden worden verdeeld, wordt de 
Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van een geharmoniseerde grondslag voor 
de berekening van sancties in het kader van 
de randvoorwaarden, met inachtneming 
van de verlagingen in het kader van de 
financiële discipline.

2. Om ervoor te zorgen dat de 
randvoorwaarden op een efficiënte, 
coherente en niet-discriminerende wijze 
worden toegepast, wordt de Commissie 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 111 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
inzake de berekening en toepassing van 
sancties.

2. Om ervoor te zorgen dat de 
randvoorwaarden op een efficiënte, op 
risico gebaseerde en evenredige, coherente 
en niet-discriminerende wijze worden 
toegepast, wordt de Commissie gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 111 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
inzake de berekening en toepassing van 
sancties. Deze gedelegeerde handelingen 
omvatten met name regels voor gevallen 
waarin administratieve sancties niet 
mogen worden opgelegd omwille van niet-
naleving door een technische storing van 
de in bijlage II bij SMR 7 en SMR 8 
bedoelde systemen voor identificatie en 
registratie van dieren, die niet te wijten is 
aan een rechtstreeks aan de betrokken 
begunstigde toe te schrijven handelen of 
nalaten.

Or. en

Amendement 17
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 650 - 654
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Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een rechtstreekse betaling als 
bedoeld in Verordening (EU) nr. RB/xxx 
aan een begunstigde wordt gedaan in een 
andere munteenheid dan de euro, rekenen 
de lidstaten het bedrag van de in euro 
uitgedrukte steun om in de nationale 
munteenheid aan de hand van de meest 
recente wisselkoers die de Europese 
Centrale Bank heeft vastgesteld vóór 1 
oktober van het jaar waarvoor de steun 
wordt toegekend.

3. Wanneer een rechtstreekse betaling als 
bedoeld in Verordening (EU) nr. RB/xxx 
aan een begunstigde wordt gedaan in een 
andere munteenheid dan de euro, rekenen 
de lidstaten het bedrag van de in euro 
uitgedrukte steun om in de nationale 
munteenheid aan de hand van de laatste 
gemiddelde maandelijkse wisselkoers die 
de Europese Centrale Bank heeft 
vastgesteld vóór 1 oktober van het jaar 
waarvoor de steun wordt toegekend.

Or. en

Amendement 18
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 98 -101, 665 -667, 670 

Voorstel voor een verordening
Artikel 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een gemeenschappelijk 
monitoring- en evaluatiekader voor de 
meting van de resultaten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opgezet. Het omvat alle instrumenten die 
verband houden met de monitoring en 
evaluatie van de maatregelen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, en 
met name de monitoring en evaluatie van 
de rechtstreekse betalingen waarin 
Verordening (EU) nr. RB/xxx voorziet, 
van de marktmaatregelen waarin 
Verordening (EU) nr. GMO/xxx voorziet, 
van de 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen 
waarin Verordening (EU) nr. PO/xxx 
voorziet, en van de toepassing van de 
randvoorwaarden waarin de onderhavige 

1. Er wordt een gemeenschappelijk 
monitoring- en evaluatiekader voor de 
meting van de resultaten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opgezet, en met name voor:
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verordening voorziet.
a) de in Verordening (EU) nr. RB/xxx 
bepaalde rechtstreekse betalingen,
b) de in Verordening (EU) nr. CMO/xxx 
bepaalde marktmaatregelen,
c) de in Verordening (EU) nr. RD/xxx 
bepaalde 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en 
van
d) de toepassing van de in deze 
Verordening bepaalde randvoorwaarden.

Met het oog op een effectieve meting van 
de resultaten wordt de Commissie 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 
111 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen inzake de inhoud en opzet van dit 
kader.

De Commissie houdt toezicht op deze 
beleidsmaatregelen op basis van de 
rapportage van de lidstaten 
overeenkomstig de in deze verordening 
vastgelegde regels. De Commissie stelt een 
meerjarig evaluatieplan op, dat voorziet in 
periodieke evaluaties van specifieke 
instrumenten die ze zal verrichten.

2. Het effect van de in de eerste alinea 
bedoelde maatregelen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt 
getoetst aan de volgende doelstellingen:

2. Het effect van de in de eerste alinea 
bedoelde maatregelen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt 
getoetst aan de volgende doelstellingen:

a) rendabele voedselproductie, met de 
klemtoon op landbouwinkomen, 
productiviteit van de landbouw en 
prijsstabiliteit;

a) rendabele voedselproductie, met de 
klemtoon op de prijs van 
productiemiddelen, landbouwinkomen, 
productiviteit van de landbouw en 
prijsstabiliteit;

b) duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen en klimaatactie, met de 
klemtoon op uitstoot van broeikasgassen, 
biodiversiteit, bodem en water;

b) duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen en klimaatactie, met de 
klemtoon op uitstoot van broeikasgassen, 
biodiversiteit, bodem en water;

c) evenwichtige territoriale ontwikkeling, 
met de klemtoon op werkgelegenheid op 
het platteland, groei en armoede in 
plattelandsgebieden.

c) evenwichtige territoriale ontwikkeling, 
met de klemtoon op werkgelegenheid op 
het platteland, groei en armoede in 
plattelandsgebieden.

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de indicatoren 
voor de in de eerste alinea genoemde 
doelstellingen vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
112, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

Met het oog op de doeltreffende 
toepassing van dit lid wordt de Commissie 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 
111 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de inhoud en de 
opzet van het monitoring- en 
evaluatiekader, met inbegrip van de reeks 
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indicatoren en de methoden voor de 
berekening ervan.

3. De lidstaten verstrekken de Commissie 
alle informatie die nodig is voor de 
monitoring en evaluatie van de betrokken 
maatregelen. De Commissie houdt 
rekening met de gegevensbehoeften en de 
synergieën tussen potentiële 
gegevensbronnen, en met name met het 
eventuele gebruik ervan voor statistische 
doeleinden.

3. De lidstaten verstrekken de Commissie 
alle informatie die nodig is voor de 
monitoring en evaluatie van de betrokken 
maatregelen. In de mate van het mogelijke 
wordt dergelijke informatie gebaseerd op 
bestaande gegevensbronnen zoals het 
Informatienet inzake 
landbouwbedrijfsboekhoudingen en 
Eurostat. De Commissie houdt rekening 
met de gegevensbehoeften en de 
synergieën tussen potentiële 
gegevensbronnen, en met name met het 
eventuele gebruik ervan voor statistische 
doeleinden.

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de door de lidstaten te verstrekken 
informatie en voor de gegevensbehoeften 
en de synergieën tussen potentiële 
gegevensbronnen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
112, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de door de lidstaten te verstrekken 
informatie, zonder hen te belasten met 
overmatige bureaucratische rompslomp,
en voor de gegevensbehoeften en de 
synergieën tussen potentiële 
gegevensbronnen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
112, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

4. De Commissie brengt om de vier jaar 
aan het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. Het eerste verslag wordt 
uiterlijk op 31 december 2017 ingediend.

4. De Commissie brengt om de vier jaar
aan het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. Het eerste verslag wordt 
uiterlijk op 31 december 2017 ingediend.

Or. en

Amendement 19
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 723 - 725, 770

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Voorraden koolstof in de bodem" – GLMC 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Handhaving van organisch Handhaving van organisch bodemmateriaal 
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bodemmateriaal, inclusief een verbod op 
de verbranding van stoppels

aan de hand van gepaste praktijken, 
inclusief een verbod op de verbranding van 
stoppels, behalve verbranding ten behoeve 
van de plantgezondheid of van snoeiafval.

Or. en

Amendement 20
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 733 - 738, 771

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Biodiversiteit" – RBE 2 – laatste kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 21
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 739 -744, 772

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Biodiversiteit" – RBE 3 – laatste kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6, leden 1 en 2 Artikel 6, leden 1 en 2 en artikel 13, lid 1, 
onder a)

Or. en

Amendement 22
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 102 en 748 
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Aspect "Landschap: minimaal onderhoud" – GLMC 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Instandhouding van landschapselementen, 
inclusief, in voorkomend geval, heggen, 
vijvers, greppels, bomenrijen, 
bomengroepen of geïsoleerde bomen, 
akkerranden en terrassen en inclusief het 
verbod op het knippen van heggen en het 
snoeien van bomen in het 
vogelbroedperiode en mogelijke 
maatregelen om ziekten en een invasie 
van soorten te voorkomen

Instandhouding van landschapselementen, 
inclusief, in voorkomend geval, 
seminatuurlijke habitats heggen, vijvers, 
greppels, bomenrijen, bomengroepen of 
geïsoleerde bomen, akkerranden en 
terrassen en inclusief het verbod op het 
knippen van heggen en het snoeien van 
bomen in de vogelbroedperiode.

Or. en

Amendement 23
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van amendement 112

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 
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.

(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 
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 
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controle.

Or. en

Amendement 24
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 113 -116, 20 - 25, 213, 214, 
228, 240, 256, 257, 258

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 
landbouwbeleid. 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 op 
landbouwbedrijfsniveau. 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 
landbouwbeleid. Bovendien 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, de milieuprestaties 
en op de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van 
landbouwbedrijven, met inbegrip van 
maatregelen voor de modernisering van 
landbouwbedrijven, de verbetering van 
het concurrentievermogen, 
sectorintegratie, innovatie en 
marktoriëntatie, evenals de bevordering 
en toepassing van boekhoudregels, 



AM\921692NL.doc 29/31 PE501.971v01-00

NL

ondernemerschap en duurzaam beheer 
van financiële middelen Tot slot kunnen 
lidstaten in hun systeem het bevorderen 
van de omschakeling van 
landbouwbedrijven, de diversificatie van 
hun economische activiteiten en de 
invoering van passende preventieve 
maatregelen in geval van natuurrampen 
en dier- en plantenziekten opnemen, 
evenals advies over een geïntegreerde 
plaagbestrijding en het gebruik van niet-
chemische alternatieven.

Or. en

Amendement 25
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van amendement 276 

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Begunstigden moeten de mogelijkheid 
hebben zich vrijwillig aan te sluiten bij het 
bedrijfsadviseringssysteem. Het moet alle 
begunstigden, dus ook degenen die geen 
steun ontvangen in het kader van het GLB, 
worden toegestaan om deel te nemen aan 
het systeem. Dit neemt niet weg dat de 
lidstaten een rangorde mogen opstellen.
Gezien de aard van het systeem moet de 
tijdens de adviseringsactiviteit verkregen 
informatie als vertrouwelijk worden 
behandeld tenzij ernstige inbreuken op het 
nationale of het EU-recht worden 
geconstateerd. Om de efficiëntie van het 
systeem te waarborgen, moeten de 
adviseurs voldoende gekwalificeerd zijn en 
regelmatig worden bijgeschoold.

(12) Begunstigden moeten de mogelijkheid 
hebben zich vrijwillig aan te sluiten bij het 
bedrijfsadviseringssysteem. Het moet alle 
begunstigden, dus ook degenen die geen 
steun ontvangen in het kader van het GLB, 
worden toegestaan om deel te nemen aan 
het systeem. De lidstaten moeten evenwel 
op basis van ecologische, economische en 
sociale criteria kunnen bepalen welke 
categorieën begunstigden in welke
rangorde toegang tot het 
bedrijfsadviseringssysteem krijgen. Gezien 
de aard van het systeem moet de tijdens de 
adviseringsactiviteit verkregen informatie 
als vertrouwelijk worden behandeld tenzij 
ernstige inbreuken op het nationale of het 
EU-recht worden geconstateerd. Om de 
efficiëntie van het systeem te waarborgen, 
moeten de adviseurs voldoende 
gekwalificeerd zijn en regelmatig worden 
bijgeschoold.
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Or. en

Amendement 26
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 132 - 135, 516

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. 
Het is nodig een krachtige stimulans te 
voorzien voor lidstaten om het aantal 
controles ter plaatste te verminderen 
wanneer de foutenpercentages op een 
aanvaardbaar niveau liggen, en om op 
basis van de gebruikelijke normen in de 
betrokken lidstaten of regio's flexibiliteit 
te verschaffen, zodat uitzonderingen die 
zijn gerechtvaardigd op grond van 
agronomische, ecologische of 
milieuredenen, mogelijk zijn.

Or. en
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Amendement 27
Giovanni La Via
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 138 - 140

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 gebruiken passende technologie 
bij het opzetten van deze systemen, om de 
administratieve lasten te verminderen en 
efficiënte en effectieve controles te 
waarborgen.

Or. en


