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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0628),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0341/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 20121,

– gezien het advies van de Rekenkamer van 8 maart 20122,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 4 mei 20123,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen 
van de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie begrotingscontrole, de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. wijst erop dat de in het wetgevingsvoorstel genoemde financiële middelen enkel een 
indicatie voor de wetgevingsautoriteit vormen en dat zij niet kunnen worden vastgesteld 
zolang er geen overeenstemming is bereikt over het voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020;

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 (Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.)
2 (Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd)
3 (Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.)
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Amendement 1

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 
gemeenschappelijk evaluatiekader voor de 
maatregelen die in het kader van het GLB 
zijn vastgesteld. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen uitvoert, ook op het niveau 
van deskundigen. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 

(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 administratieve
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 en weiden, inzake de 
ontstaansfeiten en de wisselkoersen die 
gehanteerd moeten worden door de 
lidstaten die de euro niet hebben ingevoerd, 
en inzake het gemeenschappelijk 
evaluatiekader voor de maatregelen die in 
het kader van het GLB zijn vastgesteld. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
uitvoert, ook op het niveau van 



PR\894822NL.doc 7/63 PE483.834v01-00

NL

dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

deskundigen. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

(Deze twee amendementen, die "sancties" 
vervangen door "administratieve 
sancties" en "blijvend grasland" door 
"blijvend grasland en weiden", zijn van 
toepassing op de gehele tekst. Bij 
aanneming van deze amendementen 
moeten deze wijziging in de gehele tekst 
worden doorgevoerd.)

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze verordening moet waar nodig 
vrijstellingen opnemen voor gevallen van 
overmacht en uitzonderlijke 
omstandigheden. Voor 
landbouwverordeningen moet het begrip 
"overmacht" worden geïnterpreteerd 
volgens de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Naast Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2988/55 moeten meer 
gedetailleerde bepalingen worden 
opgenomen in deze verordening over 
onregelmatigheden in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Van 
een begunstigde die steun ontvangt zonder 
te voldoen aan de subsidiabiliteitscriteria 
of de verbintenissen voor de toekenning 
van die steun, wordt geacht dat hij 
wederrechtelijk een voordeel heeft 
ontvangen. Dergelijke voordelen moeten 
worden ingetrokken krachtens artikel 4 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
2988/95. Om begunstigden te weren van 
niet-overeenstemming moeten 
administratieve sancties in de zin van 
artikel 5 van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/95 worden toegepast, met name 
een vermindering of uitsluiting van steun, 
in het bijzonder in situaties waarin sprake 
is van opzettelijke onregelmatigheden of 
onregelmatigheden uit nalatigheid. Deze 
administratieve sancties kunnen gevolgen 
hebben op steun waarvoor aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden of -
verplichtingen voldaan is. Het is evenwel 
belangrijk dat bij onregelmatigheden met 
betrekking op titel III van hoofdstuk 2 van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxx 
(Rechtstreekse betalingen), de som van 
alle intrekkingen en verminderingen van 
steun niet meer bedraagt dan de in dat 
hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. en

Motivering

Het verband tussen Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 en artikel 65 van deze 
verordening moet worden uitgelegd.
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Amendement 4

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 over de 
interpretatie van de regels betreffende de 
identificatie en de registratie van dieren 
ter verduidelijking van de 
randvoorwaarden, met name bij 
herhaalde defecten van de gebruikte 
technologie. Deze regels moeten, in 
voorkomend geval, op 
landbouwbedrijfsniveau voor flexibiliteit 
zorgen zodat enerzijds de geest van de 
wetgeving wordt behouden en anderzijds 
evenredige administratieve sancties alleen 
maar worden toegepast in gevallen van 
niet-naleving die rechtstreeks en 
ontegensprekelijk toegeschreven kunnen 
worden aan de begunstigden.

Or. en

Amendement 5

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 

Schrappen
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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.

Or. it

Amendement 6

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 
beginselen van geïntegreerde 
gewasbescherming uiterlijk op 1 januari 
2014 toegepast.

Schrappen

Or. it
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Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De definities van "landbouwer", 
"landbouwactiviteiten", "landbouwareaal" 
en "bedrijf" in artikel 4 van Verordening 
(EU) xxx/xxx [RB] zijn ook in het kader 
van de onderhavige verordening van 
toepassing, tenzij in de onderhavige 
verordening anders is bepaald.

1. De definities van "landbouwer", 
"landbouwactiviteiten" en
"landbouwareaal" in artikel 4 van 
Verordening (EU) xxx/xxx [RB] zijn ook 
in het kader van de onderhavige 
verordening van toepassing.

Or. it

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve voor de toepassing van titel VI, 
zoals bepaald in artikel 91, lid 3, is de 
definitie van "bedrijf", zoals vastgesteld 
in artikel 4 van Verordening (EU) 
xxx/xxx[RB], van toepassing voor de
toepassing van deze verordening.

Or. en

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
wordt onder "sectorale 
landbouwwetgeving" verstaan alle 
toepasselijke handelingen die in het kader 
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van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid zijn aangenomen op basis 
van artikel 43 van het Verdrag alsmede, 
in voorkomend geval, alle op grond van 
deze handelingen aangenomen 
gedelegeerde of uitvoeringshandelingen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overmacht en uitzonderlijke 
omstandigheden, zoals gebruikt in deze 
verordening met betrekking tot 
Verordening (EU) xxx/xxx [RB], 
Verordening (EU) xxx/xxx [iGMO] en 
Verordening (EU) xxx/xxx [PO], kunnen 
met name worden erkend in de volgende 
gevallen:

2. Overmacht en uitzonderlijke 
omstandigheden, zoals gebruikt in deze 
verordening met betrekking tot 
Verordening (EU) xxx/xxx [RB], 
Verordening (EU) xxx/xxx [iGMO] en 
Verordening (EU) xxx/xxx [PO], kunnen 
bijvoorbeeld worden erkend in onder 
andere de volgende gevallen:

Or. it

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) alle landbouwgewassen van de 
begunstigde of een gedeelte ervan zijn 
getroffen door een plantenziekte;

Or. it

Motivering

Ofschoon wordt voorgesteld om een zogenaamde open lijst op te stellen waarbij elk geval 
apart moet worden beoordeeld, wordt nergens naar een dergelijke mogelijkheid verwezen, 
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hoewel een landbouwbedrijf helaas herhaaldelijk met dergelijke gevallen te maken krijgt. 

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – 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 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:
Noot van de vertaler: De Italiaanse versie 
en de Nederlandse versie in de linkerkolom 
kwamen niet met elkaar overeen, hetgeen 
nu met het Italiaans amendement in de 
rechterkolom wel het geval is. 

Or. it

Amendement 13

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. it

Motivering

Een erkend betaalorgaan moet zich bezighouden met het beheer van beide pijlers. Met het 
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huidige beheerssysteem is het systeem voor uitbetaling van de steun niet doeltreffender 
geworden. 

Amendement 14

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 uitgaande van 
meetbare prestatiecriteria, de wettigheid 
en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen en de naleving van het 
beginsel van een goed financieel beheer;

Or. it

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2 – 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 
belast:

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

Noot van de vertaler: de tweede wijzing in 
dit amendement is van taalkundige aard en 
niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. it
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Amendement 16

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. it

Motivering

De verplichtingen van de betaalorganen en de inhoud van hun verantwoordelijkheden moeten 
worden vastgesteld middels gedelegeerde handelingen en niet middels 
uitvoeringshandelingen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Motivering

De verplichtingen van de betaalorganen en de inhoud van hun verantwoordelijkheden moeten 
worden vastgesteld middels gedelegeerde handelingen en niet middels 
uitvoeringshandelingen.
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Amendement 18

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 via een openbare 
aanbestedingsprocedure geselecteerde 
publieke of particuliere auditorganisatie die 
een op internationaal aanvaarde 
auditnormen gebaseerd oordeel geeft over 
de volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de jaarrekeningen van 
het betaalorgaan, over de goede werking 
van de opgezette internecontrolesystemen, 
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

Amendement 19

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

2. De Commissie is gemachtigd 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
overeenkomstig artikel 111 om 
voorschriften 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 vast te stellen.

Or. it
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Motivering

Dit amendement strookt met het standpunt dat de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (A7-0209/2011 van 25.5.2011) heeft ingenomen bij het proces van 
aanpassing aan het Verdrag van Lissabon.

Amendement 20

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 
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 bedrijfsbeheer (hierna het 
"bedrijfsadviseringssysteem" genoemd), 
dat wordt beheerd door een of meer 
geselecteerde instanties. De geselecteerde 
instanties mogen publieke en/of
particuliere organisaties zijn.

Or. it

Motivering

Particuliere organisaties die in het kader van een horizontale subsidiariteitsregeling 
overheidsgerelateerde werkzaamheden verrichten op het gebied van GLB-steun mogen ook 
adviseringsactiviteiten verrichten.

Amendement 21

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
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Or. it

Motivering

Dit onderdeel zou facultatief moeten zijn en wordt daarom overgeheveld naar lid 3.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van 
landbouwbedrijven, in overeenstemming 
met alle in de programma's voor 
plattelandsontwikkeling opgenomen 
maatregelen, met inbegrip van 
bedrijfsmodernisering, verbetering van 
het concurrentievermogen, 
sectorintegratie, innovatie en 
marktoriëntatie;

Or. it

Motivering

De adviseringsactiviteiten moeten worden versterkt. Zij zijn namelijk noodzakelijk om de 
doelstellingen van het GLB en met name de doelstellingen van de programma's voor 
plattelandsontwikkeling te verwezenlijken. De ontwikkeling van adviseringsactiviteiten moet 
deel gaan uitmaken van de inspanningen tot uitbreiding van de zogenaamde kenniseconomie 
(onderzoek – advisering – opleiding – markt) en mag niet langer beheerst worden door de 
opvatting dat er een nauwe band moet bestaan met de conditionaliteit en de verplichte acties. 
Veeleer moeten daarmee de ambitieuze en innovatieve doelstellingen van het GLB worden 
nagestreefd. 

Amendement 23

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 

d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van de 
landbouwbedrijven als omschreven door de 
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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.

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.

Or. it

Motivering

Dit onderdeel zou facultatief moeten zijn en wordt daarom overgeheveld naar lid 3.

Amendement 24

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);

Schrappen

Or. it

Amendement 25

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. it
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
adviseurs in het bedrijfsadviseringssysteem 
voldoende gekwalificeerd zijn en 
regelmatig worden bijgeschoold.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde nationale autoriteit doet de 
begunstigde, zo mogelijk langs 
elektronische weg, een passende lijst van 
aangewezen instanties toekomen.

3. De bevoegde nationale autoriteit doet de 
potentiële begunstigde, zo mogelijk langs 
elektronische weg, een passende lijst van 
geselecteerde instanties toekomen.

Or. it

Amendement 28

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.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Or. it

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften 
vaststellen voor een uniforme toepassing 
van het bedrijfsadviseringssysteem. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
112, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. it

Motivering

Het toepassingsgebied is te ruim. Er zou verwarring kunnen ontstaan met de in artikel 8, lid 1 
bedoelde gedelegeerde handelingen. 

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 

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

Or. it
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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.

1. 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 
follow-up van het agrometeorologische 
systeem.

Or. it

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle door de Commissie voorgestelde 
en door het Europees Parlement en de 
Raad, de Raad of de Commissie 
goedgekeurde wetgevingsinstrumenten die 
gevolgen hebben voor de ELGF-begroting, 
wordt het in artikel 16 bedoelde bedrag in 
acht genomen.

Bij alle door de Commissie voorgestelde 
en door het Europees Parlement en de 
Raad, de Raad of de Commissie 
goedgekeurde wetgevingsinstrumenten die 
gevolgen hebben voor de ELGF-begroting, 
moet het in artikel 16 bedoelde bedrag in 
acht worden genomen.

Or. it
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van een voorstel dat de 
Commissie uiterlijk op 31 maart van het 
kalenderjaar waarop de in lid 1 bedoelde 
aanpassing van toepassing is indient, stelt
de Raad de aanpassing uiterlijk op 30 juni 
van hetzelfde kalenderjaar vast.

2. Op basis van een voorstel dat de 
Commissie uiterlijk op 31 maart van het 
kalenderjaar waarop de in lid 1 bedoelde 
aanpassing van toepassing is indient, 
stellen de Raad en het Europees 
Parlement de aanpassing uiterlijk op 30 
juni van hetzelfde kalenderjaar vast.

Or. it

Motivering

Dit amendement strookt met het standpunt dat de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (A7-0209/2011 van 25.5.2011) heeft ingenomen bij het proces van 
aanpassing aan het Verdrag van Lissabon.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de aanpassingscoëfficiënt op 30 
juni van een jaar nog niet is vastgesteld, 
stelt de Commissie deze middels een 
uitvoeringshandeling vast en stelt zij de 
Raad daar onmiddellijk van in kennis. Een 
dergelijke uitvoeringshandeling wordt 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
112, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

3. Indien de aanpassingscoëfficiënt op 30 
juni van een jaar nog niet is vastgesteld, 
stelt de Commissie deze middels een 
uitvoeringshandeling vast en stelt zij de 
Raad en het Europees Parlement daar 
onmiddellijk van in kennis. Een dergelijke 
uitvoeringshandeling wordt aangenomen 
overeenkomstig de in artikel 112, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. it

Motivering

Dit amendement strookt met het standpunt dat de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (A7-0209/2011 van 25.5.2011) heeft ingenomen bij het proces van 
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aanpassing aan het Verdrag van Lissabon.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 1 december kan de Raad, 
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.

4. Indien belangrijke nieuwe informatie 
beschikbaar komt 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. it

Amendement 36

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.

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. it
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Motivering

Dit amendement heeft tot doel ervoor te zorgen 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 37

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, stelt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad de 
maatregelen voor die nodig zijn om dit 
bedrag alsnog in acht te nemen.

Or. it

Motivering

Dit amendement strookt met het standpunt dat de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (A7-0209/2011 van 25.5.2011) heeft ingenomen bij het proces van 
aanpassing aan het Verdrag van Lissabon.

Amendement 38

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 

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 
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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.

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. it

Motivering

Dit amendement strookt met het standpunt dat de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (A7-0209/2011 van 25.5.2011) heeft ingenomen bij het proces van 
aanpassing aan het Verdrag van Lissabon. 

Amendement 39

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 en 30 van Verordening 
(EU) nr. PO/xxx wordt voor de uit het 
ELFPO gefinancierde uitgaven geen 
andere financiering uit de EU-begroting 
verleend.

Or. it

Amendement 40

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 

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 
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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.

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. it

Amendement 41

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 
federalistische 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, na die 
tijdslimiet uitgegeven bedragen door 
andere programma's voor 
plattelandsontwikkeling. Indien er na de 
verrekening nog te annuleren bedragen 
overblijven, komen deze naar 
evenredigheid ten laste van de 
programma's voor 
plattelandsontwikkeling met een 
bestedingsachterstand. 

Or. it

Motivering

Dit amendement strookt met het standpunt dat de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (A7-0209/2011 van 25.5.2011) heeft ingenomen bij het proces van 
aanpassing aan het Verdrag van Lissabon. Dit is een fundamenteel beginsel dat tot doel heeft 
te voorkomen dat de lidstaten met een grondwettelijk vastgelegd federalistisch bestuur 
worden bestraft. Deze landen krijgen hiermee de mogelijkheid om de annuleringsregel toe te 
passen en de termijnen en de procedures te vereenvoudigen. 
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

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 
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.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zowel binnen als buiten de EU wordt een 
coherente, objectieve en uitgebreide 
voorlichting gegeven die erop gericht is 
een breed beeld van dit beleid te schetsen.

Zowel binnen als buiten de EU dient een 
coherente, objectieve en uitgebreide 
voorlichting te worden gegeven die erop 
gericht is een breed en getrouw beeld van 
dit beleid te schetsen.

Or. it
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Amendement 44

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

6. De Commissie is gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
overeenkomstig artikel 111 om nadere 
invulling aan de verplichting van artikel 46
te geven en de specifieke voorwaarden vast 
te stellen voor de gegevens die in de 
rekeningen van de betaalorganen moeten 
worden geboekt.

Or. it

Motivering

Aan de in artikel 46 genoemde verplichting moet nadere invulling worden gegeven middels 
gedelegeerde handelingen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie is gemachtigd 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
overeenkomstig artikel 111 om nadere 
voorschriften vast te stellen voor de door 
de lidstaten aan de begunstigden te 
betalen achterstandsrente als bedoeld in 
artikel 42, lid 2.

Or. it

Motivering

Aan de in artikel 46 genoemde verplichting moet nadere invulling worden gegeven middels 
gedelegeerde handelingen.
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 7 – 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. it

Motivering

Aan de in artikel 46 genoemde verplichting moet nadere invulling worden gegeven middels 
gedelegeerde handelingen. Dit punt is overgeheveld naar artikel 48, lid 6 bis (nieuw) –
gedelegeerde handelingen. 

Amendement 47

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 
en coördineert ze de controles om de 
negatieve gevolgen op de betaalorganen te 
beperken. Ambtenaren van de betrokken 
lidstaat kunnen aan deze controle 
deelnemen. 

Or. en
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Amendement 48

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.

Or. it

Amendement 49

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. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de voorwaarden volgens dewelke de 
in de eerste alinea van artikel 51 bedoelde 
bewijsstukken elektronisch moeten 
worden bewaard, met inbegrip van het 
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formaat en de duur. 

Or. en

Amendement 51

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. it

Amendement 52

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.

Or. it



PR\894822NL.doc 33/63 PE483.834v01-00

NL

Amendement 53

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. De Commissie 
houdt hier rekening mee voordat zij een 
besluit neemt over een eventuele weigering 
van financiering.

Or. it

Motivering

Op deze manier wordt in het kader van de procedure voor de conformiteitsgoedkeuring meer 
gewicht toegekend aan het bemiddelingsorgaan. 

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor:

De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 111 gemachtigd gedelegeerde 
handelingen aan te nemen die de 
doelstellingen vaststellen voor de 
verschillende fasen van de goedkeuring 
van de rekeningen, de respectieve rollen 
en verantwoordelijkheden van de 
verschillende betrokken partijen, evenals 
de voorschriften inzake:

Or. en
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – 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. it

Amendement 56

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 
eerste documentatie ervan in een 
controleverslag of in een soortgelijk 
document, of, in voorkomend geval, vanaf 
de ontvangst van dat verslag of soortgelijk 
document door het betaalorgaan of de 
voor de vordering verantwoordelijke 
instantie. De desbetreffende bedragen 
worden tegelijk opgenomen in het 
debiteurenboek van het betaalorgaan.

Or. en

Motivering

De term “eerste indicatie” is te algemeen en riskeert toepassingsmoeilijkheden met zich mee 
te brengen.
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Amendement 57

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. it

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zetten efficiënte beheers- en 
controlesystemen op die ervoor zorgen dat 
de wetgeving inzake EU-steunregelingen 
in acht wordt genomen.

2. De lidstaten zetten efficiënte, evenredige 
en op risico gebaseerde beheers- en 
controlesystemen op die ervoor zorgen dat 
de wetgeving inzake EU-steunregelingen 
in acht wordt genomen.

Or. en

Amendement 59

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. Om de doelstellingen van de leden 1 en 
2 van dit artikel op een correcte en 
efficiënte wijze te verwezenlijken wordt de 
Commissie gemachtigd om 
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overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen die specifieke 
verplichtingen voor de lidstaten 
vaststellen.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 — lid 4 — alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

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 
systematische administratieve controles 
van alle steun- en betalingsaanvragen, 
aangevuld met controles ter plaatse.

Or. it
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Amendement 62

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 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 betrouwbaarheid van de met de 
controle belaste nationale autoriteiten; 
- de vrijwillige deelname aan 
certificaatbeheerssystemen op grond van 
internationaal erkende normen.

Or. it

Motivering

Het is van fundamenteel belang een aantal relevante factoren vast te stellen aan de hand 
waarvan de noodzakelijke basis kan worden gelegd voor het waarborgen van evenredigheid 
bij de controle. 
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten kunnen het aantal 
controles ter plaatse verminderen 
wanneer de foutenpercentages op een 
aanvaardbaar niveau liggen en de 
ingestelde beheers- en controlesystemen 
goed functioneren. De Commissie neemt 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan die de precieze 
voorwaarden en voorschriften vastleggen 
die de lidstaten moeten toepassen. 
Daarnaast wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 
111 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen die de voorschriften vaststellen 
over 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.

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1

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 

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 
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inzake de situaties waarin begunstigden of 
hun vertegenwoordigers controles 
verhinderen.

het bijzonder inzake het volgende:

a) de voorschriften inzake situaties waarin 
begunstigden of hun vertegenwoordigers 
beletten dat controles worden uitgevoerd;
b) de voorschriften inzake de 
administratieve controles en controles ter
plaatse die de lidstaten moeten verrichten 
om met een geschikte en evenredige, op 
risico gebaseerde aanpak na te gaan of 
voldaan wordt aan de verplichtingen, 
verbintenissen en subsidiabiliteitscriteria 
die uit de toepassing van de EU-wetgeving 
voortvloeien;
c) de voorschriften en methodes inzake de 
rapportage over de verrichte controles en 
verificaties en de resultaten daarvan;
d) de voorschriften betreffende de 
aanduiding van de autoriteiten 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 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];
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 voorschriften inzake de meting van 
oppervlakten, de controles en de 
specifieke financiële procedures voor de 
verbetering van controles in geval van 
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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 voor beide.

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 — lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 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;
(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;
(c) de rapportage over de verrichte 
controles en verificaties en de resultaten 
daarvan;
(d) de instanties die voor het verrichten 

Schrappen
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van de nalevingscontroles 
verantwoordelijk zijn, en de inhoud, de 
frequentie en het afzetstadium waarop 
deze 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;
(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];
(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.
De uitvoeringshandelingen waarin de 
eerste alinea voorziet, worden 
aangenomen 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
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1

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 gedeelte van de steun dat niet aan de 
regels voldoet, geheel ingetrokken. 

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Waar steun in verband staat met het 
vervullen van specifieke verbintenissen en 
ontdekt wordt dat een begunstigde deze 
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verbintenissen niet naleeft, wordt de 
overeenkomstige steun geheel of 
gedeeltelijk worden ingetrokken. 

Or. en

Motivering

Lid 1 is opgesplitst in twee leden, een over het niet naleven van “subsidiabiliteitscriteria”en 
een over het niet naleven van “verbintenissen”, omdat de gevolgen in elk van deze gevallen 
anders moeten zijn.

Amendement 69

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
verbintenissen zijn nagekomen.

2. In de in de wetgevingsbesluiten in de 
zin van artikel 289, lid 3, van het Verdrag
voorgeschreven gevallen - die, in 
voorkomend geval, verder zijn 
gespecificeerd in gedelegeerde 
handelingen - leggen de lidstaten ook een 
administratieve 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 verbintenissen zijn nagekomen. 

Or. en

Motivering

Het moet worden gespecificeerd dat het beginsel van het toepassen van sancties alleen kan 
worden vastgelegd in wetgevingsbesluiten (een term die volgens artikel 289, lid 3, VWEU 
alleen besluiten omvat die aangenomen zijn via de gewone of bijzondere 
wetgevingsprocedure) en dat meer details over de toepassing van deze sancties daarna 
kunnen worden vastgesteld in uitvoeringshandelingen of gedelegeerde handelingen.
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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. 

2. Deze administratieve sancties kunnen
oplopen tot een volledige uitsluiting van 
een of meer steunregelingen of 
steunmaatregelen voor een of meer 
kalenderjaren.

Or. en

Motivering

Het evenredigheidsbeginsel (sanctie die gelijkloopt met bijvoorbeeld de ernst) mag niet alleen 
worden toegepast op de in overeenstemming met lid 2 opgelegde sancties, maar geldt ook 
voor de in lid 1 bis bedoelde intrekking. 

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bedragen die overeenkomstig lid 
1 bis zijn ingetrokken en die welke 
overeenkomstig lid 2 als administratieve 
sanctie zijn opgelegd, staan in verhouding 
tot de ernst, de omvang, de duur en de 
herhaling van de geconstateerde niet-
naleving.

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 65 bis
Intrekking en vermindering van de 

betaling voor landbouwpraktijken die 
gunstig zijn voor klimaat en milieu

Onverminderd artikel 65 ligt de som van 
de bedragen van intrekkingen en 
verminderingen die in overeenstemming 
met dat artikel zijn toegepast als gevolg 
van de niet-naleving van de in titel III van 
hoofdstuk 2 van Verordening … 
(Rechtstreekse betalingen) bedoelde 
verplichtingen, niet hoger dan het bedrag 
van de in dat hoofdstuk bedoelde betaling.

Or. en

Motivering

De in titel III, hoofdstuk 2 van de verordening inzake rechtstreekse betalingen bedoelde 
betaling voor vergroening moet duidelijk worden onderscheiden van de basisbetaling. De 
gedetailleerde voorschriften inzake vermindering of intrekking voor betalingen voor 
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vergroening mogen niet leiden tot een stijging de facto van het percentage van de voor die 
betaling aangewende financiering. Daarom mag het niet naleven van de 
vergroeningsvereisten geen effect hebben op de basisbetaling.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1– letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de schorsing van het recht om aan een 
steunregeling deel te nemen, de uitsluiting 
en de schorsing van betalingen, de 
vaststelling van een op steun, betalingen of 
restituties toe te passen 
verlagingspercentage, en andere sancties, 
met name wanneer de termijnen niet in 
acht zijn genomen, wanneer het product, 
het volume of de hoeveelheid niet 
overeenstemt met de aanvraag, wanneer 
geen evaluatie van een regeling heeft 
plaatsgevonden of wanneer informatie niet 
of niet tijdig is gemeld of onjuist is;

a) de schorsing van het recht om aan een 
steunregeling deel te nemen, de uitsluiting 
en de schorsing van betalingen, de 
vaststelling van een op steun, betalingen of 
restituties toe te passen 
verlagingspercentage, wanneer de 
termijnen niet in acht zijn genomen, 
wanneer het product, het volume of de 
hoeveelheid niet overeenstemt met de 
aanvraag, wanneer geen evaluatie van een 
regeling heeft plaatsgevonden of wanneer 
informatie niet of niet tijdig is gemeld of 
onjuist is;

Or. en

Motivering

De betreffende soorten toepasbare sancties en soorten inbreuken moeten worden vastgelegd 
in wetgevingsbesluiten en de in de gedelegeerde handelingen opgenomen lijst moet 
vastomlijnd zijn. 

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de intrekking of de schorsing van een 
erkenning, met name wanneer een
marktdeelnemer, een 
producentenorganisatie, een unie van 
producentenorganisaties, een 
producentengroepering of een 

g) de intrekking of de schorsing van een 
erkenning, wanneer een marktdeelnemer, 
een producentenorganisatie, een unie van 
producentenorganisaties, een 
producentengroepering of een 
brancheorganisatie niet meer voldoet aan 



PR\894822NL.doc 47/63 PE483.834v01-00

NL

brancheorganisatie niet meer voldoet aan 
de gestelde eisen, onder meer door geen 
informatie te melden;

de gestelde eisen, onder meer door geen 
informatie te melden;

Or. en

Motivering

De betreffende soorten toepasbare sancties en soorten inbreuken moeten worden vastgelegd 
in wetgevingsbesluiten en de in de gedelegeerde handelingen opgenomen lijst moet 
vastomlijnd zijn. 

Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de procedures en de technische criteria
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde 
maatregelen en sancties die moeten worden 
toegepast wanneer wordt geconstateerd dat 
een uit de toepassing van de desbetreffende 
wetgeving voortvloeiende verplichting niet 
wordt nageleefd;

a) de procedures met betrekking tot de in 
lid 1 bedoelde maatregelen en sancties die 
moeten worden toegepast wanneer wordt 
geconstateerd dat een uit de toepassing van 
de desbetreffende wetgeving 
voortvloeiende verplichting niet wordt 
nageleefd;

Or. en

Amendement 77

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorschriften en procedures voor de 
terugvordering van onverschuldigde 
betalingen in verband met de toepassing 
van de desbetreffende wetgeving.

b) de procedures voor de terugvordering 
van onverschuldigde betalingen in verband 
met de toepassing van de desbetreffende 
wetgeving.

Or. en
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Motivering

De reikwijdte van de uitvoeringshandelingen moet precies worden gedefinieerd om een 
overlapping te voorkomen met de volgens het eerste lid aangenomen gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Lidstaten moeten maximaal 
gebruikmaken van technologie bij het 
opstellen van hun geïntegreerd systeem, 
in het bijzonder voor de controles van de 
randvoorwaarden.

Or. en

Amendement 79

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 1

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 het niveau 
van het inherente risico te controleren en 
die in aantal zijn afgestemd op de 
inherente en controlerisico's.

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 lukraak geselecteerde begunstigden, 
waardoor de grootste aandacht kan gaan 
naar de verzoeken met een hoog risico.

Or. en

Motivering

Het is verkieslijk om uitsluitend te verwijzen naar het steekproefplan in verband met de 
begunstigden, in plaats van “landbouwbedrijven en/of begunstigden”, omdat zij al werden 
gedefinieerd in het voorgaande artikel 74.
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Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van lid 2 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 van de in titel III van 
hoofdstuk 2 van Verordening ...
(Rechtstreekse betalingen) bedoelde 
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. 

Or. en

Motivering

In veel landen moeten landbouwers vaak wegens de weersomstandigheden nog laat 
veranderingen aanbrengen in hun zaaiprogramma's. Dit betekent dat de controles pas laat 
kunnen worden gestart en ze ook pas laat kunnen worden beëindigd. Voor de begunstigden 
kunnen late betalingen leiden tot ernstige moeilijkheden. 

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. it
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Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) voorschriften over het gebruik van 
technologie bij het opstellen van het 
geïntegreerde systeem voor de 
optimalisering van de systemen; 

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 2– letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de niet-naleving het gevolg is van een 
handelen of nalaten dat rechtstreeks aan de 
begunstigde kan worden toegeschreven;

a) de niet-naleving het gevolg is van een 
handelen of nalaten dat rechtstreeks en 
ontegensprekelijk aan de begunstigde kan 
worden toegeschreven;

Or. en

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Lidstaten kunnen een 
waarschuwingssysteem instellen waarbij 
de betrokken begunstigden een eerste 
waarschuwingsbrief krijgen waardoor ze 
een onregelmatigheid kunnen rechtzetten 
voor er een administratieve sanctie wordt 
opgelegd. Dit waarschuwingssysteem is 
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alleen van toepassing op gevallen van een 
eerste niet-naleving die niet als ernstig 
worden beschouwd. Dit systeem heeft als 
enig effect dat de begunstigde 
verantwoordelijk wordt gehouden voor de 
niet-naleving. Waarschuwingsbrieven 
worden systematisch gevolgd door gepaste 
controles om na te gaan of de niet-
naleving werd rechtgezet.

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 93 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 97 worden de 
technische defecten van de systemen voor 
de identificatie en registratie van dieren 
als bedoeld in bijlage II, RBE 7 en RBE 8, 
niet beschouwd als een aan de 
begunstigde toeschrijfbare niet-naleving 
en leiden ze niet tot het opleggen van een 
administratieve sanctie. 

Or. en

Motivering

Omdat het elektronische identificatiesysteem fouten kan veroorzaken, moet hiermee rekening 
worden gehouden bij het opleggen van sancties aan de landbouwers. Landbouwers mogen 
niet worden bestraft voor technische defecten, omdat zij hierover geen controle hebben.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 93 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 

Schrappen
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communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid zal worden beschouwd als 
onderdeel van bijlage II, zodra alle 
lidstaten deze richtlijn hebben omgezet en 
de verplichtingen zijn vastgesteld die 
rechtstreeks op de landbouwers van 
toepassing zijn. Om rekening te houden 
met deze elementen, wordt de Commissie 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 
111 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen tot wijziging van bijlage II, en wel 
binnen twaalf maanden vanaf het moment 
waarop de laatste lidstaat de omzetting 
van de richtlijn aan de Commissie heeft 
gemeld.

Or. it

Motivering

Afgezien van de door de lidstaten toegepaste dwingende bepalingen is het, wat dit vraagstuk 
betreft, noodzakelijk om in de toekomst maatregelen te nemen ter harmonisatie van de 
regelingen op Europees niveau via de tenuitvoerlegging van de gewone procedure. 

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 93 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
zal worden beschouwd als onderdeel van 
bijlage II, zodra alle lidstaten deze 
richtlijn hebben omgezet en de 
verplichtingen zijn vastgesteld die 
rechtstreeks op de landbouwers van 
toepassing zijn. Om rekening te houden 
met deze elementen, wordt de Commissie 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 
111 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen tot wijziging van bijlage II, en wel 
binnen twaalf maanden vanaf het moment 

Schrappen
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waarop de laatste lidstaat de omzetting 
van de richtlijn aan de Commissie heeft 
gemeld, waaronder de verplichtingen 
inzake een geïntegreerde 
gewasbescherming.

Or. it

Motivering

Afgezien van de door de lidstaten toegepaste dwingende bepalingen is het, wat dit vraagstuk 
betreft, noodzakelijk om in de toekomst maatregelen te nemen ter harmonisatie van de 
regelingen op Europees niveau via de tenuitvoerlegging van de gewone procedure. 

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 93 – alinea 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts stelt de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen vast hoe moet 
worden bepaald welke verhouding moet 
worden aangehouden tussen blijvend 
grasland en de totale oppervlakte
landbouwgrond. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
112, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

De Commissie is gemachtigd gedelegeerde 
handelingen aan te nemen 
overeenkomstig artikel 111 om vast te 
stellen hoe moet worden bepaald welke 
verhouding moet worden aangehouden 
tussen blijvend grasland en de totale 
oppervlakte landbouwgrond.

Or. it

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat het gehele 
landbouwareaal, waaronder de grond die 
niet meer wordt gebruikt voor 
productiedoeleinden, in een goede 
landbouw- en milieuconditie wordt 

De lidstaten zorgen ervoor dat het gehele 
landbouwareaal in een goede landbouw- en 
milieuconditie wordt gehouden. De 
lidstaten stellen op nationaal of op 
regionaal niveau de door de begunstigden 
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gehouden. De lidstaten stellen op nationaal 
of op regionaal niveau de door de 
begunstigden na te leven minimumnormen 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie van de grond vast op basis 
van bijlage II, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van de betrokken gebieden, met inbegrip 
van de bodem- en de klimaatgesteldheid, 
de bestaande landbouwsystemen, het 
grondgebruik, de vruchtwisseling, de 
landbouwpraktijken en de structuur van de 
landbouwbedrijven. De lidstaten stellen 
geen minimumeisen vast waarin niet in 
bijlage II is voorzien.

na te leven minimumnormen voor een 
goede landbouw- en milieuconditie van de 
grond vast op basis van bijlage II, waarbij 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
kenmerken van de betrokken gebieden, met 
inbegrip van de bodem- en de 
klimaatgesteldheid, de bestaande 
landbouwsystemen, het grondgebruik, de 
vruchtwisseling, de landbouwpraktijken en 
de structuur van de landbouwbedrijven. De 
lidstaten stellen geen minimumeisen vast 
waarin niet in bijlage II is voorzien.

Or. it

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen gebruikmaken van hun 
bestaande administratie- en 
controlesystemen om ervoor te zorgen dat 
de randvoorwaarden worden nageleefd.

De lidstaten kunnen gebruikmaken van hun 
bestaande administratie- en 
controlesystemen om ervoor te zorgen dat 
de randvoorwaarden worden nageleefd en 
bepalen een reeks van controleerbare 
vereisten en normen die op 
landbouwbedrijfsniveau moeten worden 
toegepast.

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verrichten controles ter 3. De lidstaten verrichten controles ter 
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plaatse om na te gaan of een begunstigde 
de verplichtingen van deze titel nakomt.

plaatse om na te gaan of een begunstigde 
de verplichtingen van deze titel nakomt. 
Lidstaten richten zich hierbij 
voornamelijk op verzoeken met de hoogste 
risico's volgens het 
evenredigheidsbeginsel. 

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 91 bedoelde sanctie wordt 
toegepast wanneer de randvoorwaarden op 
enig moment in een bepaald kalenderjaar 
(hierna het "betrokken kalenderjaar" 
genoemd) niet worden nageleefd en de 
niet-naleving in kwestie kan worden 
toegeschreven aan de begunstigde die de 
steunaanvraag of de betalingsaanvraag in 
het betrokken kalenderjaar heeft ingediend.

1. De in artikel 91 bedoelde sanctie wordt
toegepast wanneer de randvoorwaarden op 
enig moment in een bepaald kalenderjaar 
(hierna het "betrokken kalenderjaar" 
genoemd) niet worden nageleefd en de 
niet-naleving in kwestie kan rechtstreeks 
en ontegensprekelijk worden 
toegeschreven aan de begunstigde die de 
steunaanvraag of de betalingsaanvraag in 
het betrokken kalenderjaar heeft ingediend.

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 99 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 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.

Or. it
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Motivering

De handhaving van de term 'opzettelijke niet-naleving' doet problemen rijzen bij de toetsing 
van de niet-naleving, daar 'opzet' niet objectief vast te stellen is. 

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Or. en

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 107 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen maatregelen
vaststellen om de toepassing van de EU-
wetgeving te vrijwaren indien monetaire 
praktijken van uitzonderlijke aard met 
betrekking tot een nationale munteenheid 
deze in gevaar kunnen brengen. Deze 
maatregelen kunnen zo nodig afwijken van 
de bestaande regels.

1. De Commissie is gemachtigd 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
overeenkomstig artikel 111 om
maatregelen vast te stellen om de 
toepassing van de EU-wetgeving te 
vrijwaren indien monetaire praktijken van 
uitzonderlijke aard met betrekking tot een 
nationale munteenheid deze in gevaar 
kunnen brengen. Deze maatregelen kunnen 
zo nodig afwijken van de bestaande regels.

Or. it
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Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 1 – alinea 1

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:

1. Er wordt een gemeenschappelijk 
monitoring- en evaluatiekader voor de 
meting van de resultaten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opgezet, en met name voor: 

de in Verordening (EU) nr. DP/xxx 
bepaalde rechtstreekse betalingen,

a) de in Verordening (EU) nr. DP/xxx 
bepaalde rechtstreekse betalingen, 

de in Verordening (EU) nr. CMO/xxx 
bepaalde marktmaatregelen,

b) de in Verordening (EU) nr. CMO/xxx 
bepaalde marktmaatregelen,

de in Verordening (EU) nr. RD/xxx 
bepaalde 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en 
van,

c) de in Verordening (EU) nr. RD/xxx 
bepaalde 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en 
van,

de toepassing van de in deze Verordening 
bepaalde randvoorwaarden.

d) de toepassing van de in deze 
Verordening bepaalde randvoorwaarden. 

Het effect van de in het eerste lid 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;
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.
Met het oog op een doeltreffende 
toepassing van dit lid wordt de Commissie 
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ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 
111 gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de inhoud en de 
opzet van dit kader, met inbegrip van de 
reeks indicatoren en de methoden voor de 
berekening ervan. 

Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op een effectieve meting van 
de prestatie wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 111 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de inhoud en de opzet 
van dit kader.

Schrappen

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) rendabele voedselproductie, met de 
klemtoon op landbouwinkomen, 
productiviteit van de landbouw en 
prijsstabiliteit;
b) duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen en klimaatactie, met de 
klemtoon op uitstoot van broeikasgassen, 
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biodiversiteit, bodem en water;
c) evenwichtige territoriale ontwikkeling, 
met de klemtoon op werkgelegenheid op 
het platteland, groei en armoede in 
plattelandsgebieden.

Or. en

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen 

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – 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, 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.
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Or. en

Motivering

Het voorkomen van uitheemse soorten vergt goed geplande, meerjarige inspanningen die zeer 
duur zijn. Het voorkomen van uitheemse soorten moet in aanmerking komen voor steun in het 
kader van plattelandsontwikkelingsmaatregelen. Het is belangrijk om dat toe te laten, want de 
kosten voor het voorkomen van uitheemse soorten zijn erg hoog en steun is nodig om ze te 
compenseren. Daarom mag het voorkomen van uitheemse soorten niet worden opgenomen in 
de vereisten voor de randvoorwaarden.
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TOELICHTING

Het Europees Parlement heeft reeds in mei 2010 met zijn initiatiefverslag over de 
vereenvoudiging van het GLB (A7-0051/2010) duidelijk gemaakt dat het leven van 
landbouwers dringend gemakkelijker moet worden gemaakt. Het heeft deze eis daarna nog 
diverse keren naar voren gebracht, zoals in zijn verslag van juli 2010 over de toekomst van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 (A7-0204/2010) en zijn verslag van mei 2011 
over het GLB tot 2020: inspelen op de uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, 
natuurlijke hulpbronnen en territoriale evenwichten (A7-0202/2011). Daarin bevestigde het 
EP vast van plan te zijn zich in te zetten voor de vereenvoudiging van de ingewikkelde 
administratieve molen en de verlichting van de lasten die ook in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 op de schouders van de landbouwers zullen 
komen te liggen. In wezen is het doel hiervan de maatregelen doeltreffender te maken en de 
daarbij benodigde hulpmiddelen efficiënter in te zetten, en aldus de Europese 
landbouweconomie concurrentiekrachtiger te maken, banen te behouden en nieuwe banen te 
scheppen en bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van het platteland. 

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze met veel ambitie gepaard gaande, maar niet te 
omzeilen uitdagingen moeten de landbouwbedrijven worden geholpen met veelomvattende 
steunmaatregelen waarin ook markt- en innovatievraagstukken aan bod komen, en moeten zij 
in staat worden gesteld te achterhalen met welke instrumenten zij hun concurrentiekracht 
kunnen verhogen en hoe zij deze instrumenten kunnen gebruiken. 

Er is synergie nodig tussen de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het 
beheer en de monitoring ervan. Daarbij moet de mogelijkheid worden geboden de 
doelstellingen af te bakenen en de ontwikkelingen op de voet te volgen met behulp van 
concrete instrumenten waar niet alleen landbouwondernemers gemakkelijk gebruik van 
kunnen maken, maar ook de burgers en de Europese consumenten duidelijk baat bij hebben. 

Het lijdt geen twijfel dat een systeem dat op soepele wijze kan inspelen op de marktvereisten 
van de markt en op de hinderpalen die een vlotte toepassing van de procedures in de weg 
staan, een systeem is dat dicht bij de landbouwers staat. Een dergelijk systeem biedt namelijk 
de mogelijkheid om eventuele verantwoordelijkheden of storingen van te voren op te sporen 
en te voorkomen dat altijd alleen de eindbegunstigden het gelag betalen. 

In onderhavig voorstel wordt meerdere malen gewezen op het evenredigheidsbeginsel, dat 
ook wordt toegepast in het kader van de sanctie- en controleregeling en dat als een rode draad 
door de nieuwe aanpak loopt. Op grond van dit beginsel moet het aan overtredingen gegeven
gevolg evenredig zijn met niet alleen de begane overtreding, maar ook met de omvang van de 
achterstand en de mate waarin de landbouwer hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. 

Tot slot, maar niet in het minst, wordt erop gewezen dat de grondslag voor de onderhavige 
ontwerpresolutie wordt gevormd door de plafonds voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid die de Commissie heeft aangegeven in haar voorstel voor het meerjarig 
financieel kader (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 
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Europa 2020, COM(2011) 500 definitief, van 29.6.2011). Als hierin belangrijke wijzigingen 
worden aangebracht zal de inhoud van dit voorstel moeten worden herzien. 


