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BEKNOPTE MOTIVERING

De vereenvoudiging van de vaak ingewikkelde administratie van het GLB is een punt dat de 
hoogste prioriteit moet krijgen, maar daarbij dient wel te worden bedacht dat er ook aandacht 
moet zijn voor de absolute noodzaak een doeltreffende bescherming van de financiële 
belangen van de Unie te garanderen. 

Een betere regelgeving en een vermindering van de bureaucratie waarmee landbouwers te 
maken hebben, moeten belangrijke onderdelen van het toekomstige GLB zijn. Ook moeten 
ongerechtvaardigde administratieve lasten en kosten voor nationale instanties worden 
vermeden, vooral in het licht van een fiscale consolidatie door de lidstaten en de steeds 
schaarser wordende financiële bronnen. Een verdeling van het beheer onder Commissie en 
lidstaten is vereist om te zorgen voor een gezond, doelgericht beheer van de fondsen van de
Unie opdat het multifunctionele GLB goederen kan produceren die voor het publiek van 
levensbelang zijn. 

Het Commissievoorstel beoogt in één enkele (horizontale) verordening de financiële 
bepalingen van het GLB betreffende randvoorwaarden, controles en sancties alsmede het 
bedrijfsadviseringssysteem vast te leggen en het treedt daarmee in de plaats van Verordening 
van de Raad (EG) nr. 1290/2005.

Kort gezegd stelt de Commissie voor het aantal betaaloorganen te beperken tot een per 
lidstaat of een per regio.  Zij geeft de certificerende instanties meer bevoegdheden, waaronder 
de controle van de wettigheid en rechtmatigheid van de onderliggende verrichtingen, die 
thans bij de Commissie berusten. Verder wordt het terrein waarop het 
bedrijfsadviseringssysteem in de lidstaten een verplicht karakter heeft, uitgebreid. Ten 
aanzien van de randvoorwaarden voert de Commissie een aantal wijzigingen op de GLMC-
en RBE-vereisten in. De Commissie stelt een gemeenschappelijk evaluatiekader voor beide 
GLB-pijlers voor. Om te waarborgen dat het jaarlijkse begrotingsmaximum niet wordt 
overschreden, past de Commissie een alarmsysteem toe waarbij de landbouwuitgaven per 
maand worden gevolgd. 

Op het punt van de terugvorderingen is het voorstel van de Commissie om niet-geïnde 
bedragen in hun geheel ten laste te laten komen van de nationale begrotingen van de lidstaten, 
en ze niet te verdelen over de EU-begroting en de nationale budgets, zoals thans gebeurt. Uw 
rapporteur voor advies stelt echter voor, de thans toegepaste regel dat de financiële 
consequenties van niet-inning van bedragen die worden teruggevorderd worden gedeeld, 
opnieuw in de verordening op te nemen, evenals de percentages van de teruggevorderde 
bedragen die de lidstaten kunnen behouden (artikelen 57, lid 2, en 100). Het gaat hier immers 
om een soort vergoeding voor de administratiekosten die voor rekening van de lidstaten 
komen, zodat hier uiteindelijk een bijdrage aan een effectiever controlesysteem wordt 
geleverd. 

Het is van wezenlijk belang te zorgen voor naleving van de vereisten van openbaar belang in 
verband met de toekenning van betalingen. Tevens hebben landbouwers behoefte aan 
doelgericht advies over de eisen waaraan voldaan moet worden. Controles en financiële 
correcties moeten effectief en ontmoedigend, maar ook proportioneel zijn. 
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Dit advies is gebaseerd op de totale bedragen die de Commissie in het komende meerjarig 
financieel kader voor het GLB heeft bestemd. Het zou moeten worden herzien als 
bovengenoemde voorstellen fundamentele veranderingen zouden ondergaan.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

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, 

(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 
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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 de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

van de randvoorwaarden worden toegepast, 
inzake de instandhouding van blijvend 
grasland en weideland, 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 de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen 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 weideland", zijn van 
toepassing op de gehele tekst; bij 
aanneming van dit amendement moet deze 
wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)

Motivering

De term "sancties"wordt vervangen door "administratieve sancties", in de zin van de 
artikelen 4 en 5 van Verordening (EG, Euratom) nr.2988/95 betreffende de bescherming van 
de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In deze verordening moeten, waar 
nodig, uitzonderingen worden opgenomen 
voor gevallen van overmacht en 
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uitzonderlijke omstandigheden. Voor 
landbouwverordeningen moet het begrip 
"overmacht" worden geïnterpreteerd 
volgens de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 4

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 

Schrappen
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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.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Titel IV – Hoofdstuk II – Afdeling 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 4 schrappen

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De term "Sectorale landbouwwetgeving": 
alle toepasselijke handelingen die in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid zijn aangenomen op basis 
van artikel 43 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) alsmede, in voorkomend 
geval, alle op grond van deze handelingen 
aangenomen gedelegeerde handelingen of 
uitvoeringshandelingen.

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De term "Onregelmatigheid": een 
onregelmatigheid in de zin van artikel 1, 
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lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 
2988/95 van de Raad van 18 december 
1995 betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen1;
_______________
1 PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1.

Amendement 8

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 
publieke of particuliere auditorganisatie die
geselecteerd is door middel van een
openbare aanbesteding van een lidstaat en 
die een overeenkomstig de auditnormen 
van de Unie tot stand gekomen 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.

Amendement 9

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 het Europees Parlement en de 
Raad de aanpassing uiterlijk op 30 juni van 
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hetzelfde kalenderjaar vast.

Motivering

Dit amendement strookt met het standpunt dat het Parlement op 4 juli 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) in het kader van het proces van aanpassing aan het Verdrag van Lissabon 
heeft ingenomen.

Amendement 10

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.

Motivering

Dit amendement strookt met het standpunt dat het Parlement op 4 juli 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) in het kader van het proces van aanpassing aan het Verdrag van Lissabon 
heeft ingenomen.

Amendement 11

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 

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 
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situatie te corrigeren, andere maatregelen 
voor die ervoor zorgen dat dit bedrag 
alsnog in acht wordt genomen. Deze 
maatregelen worden door de Raad op basis 
van artikel 43, lid 3, van het Verdrag of 
door het Europees Parlement en de Raad 
op basis van artikel 43, lid 2, van het 
Verdrag aangenomen.

situatie te corrigeren, andere maatregelen 
voor die ervoor zorgen dat dit bedrag 
alsnog in acht wordt genomen. Deze 
maatregelen worden door het Europees 
Parlement en de Raad op basis van artikel 
43, lid 2, van het Verdrag aangenomen.

Motivering

Dit amendement strookt met het standpunt dat het Parlement op 4 juli 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) in het kader van het proces van aanpassing aan het Verdrag van Lissabon 
heeft ingenomen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 58, lid 4, van Verordening 
(EU) nr. PO/xxx bedoelde besluit van de 
Commissie tot vaststelling van de lijst van 
projecten waaraan de prijs voor 
innovatieve plaatselijke samenwerking 
wordt toegekend, vormt een 
financieringsbesluit in de zin van artikel 
[75, lid 2,] van Verordening (EU) nr. 
FR/xxx.

Schrappen

Na de vaststelling van het in de eerste 
alinea bedoelde besluit verricht de 
Commissie binnen de in artikel 51, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. PO/xxx 
genoemde limiet een vastlegging per 
lidstaat voor het totale bedrag aan prijzen 
dat aan de projecten in deze lidstaat is 
toegekend.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verricht, in het kader 
van de in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
betalingen en binnen de grenzen van de 
voor de betrokken lidstaten beschikbare 
vastleggingen, de betalingen ter 
vergoeding van de uitgaven die de 
erkende betaalorganen hebben gedaan in 
verband met de toekenning van de in deze 
afdeling bedoelde prijzen.

Schrappen

2. Elke betaling wordt pas verricht nadat 
overeenkomstig artikel 102, lid 1, onder 
c), een door het erkende betaalorgaan 
ondertekende uitgavendeclaratie is 
ingediend bij de Commissie.
3. De erkende betaalorganen stellen de 
uitgavendeclaraties voor de prijs voor 
innovatieve plaatselijke samenwerking op 
en doen deze via de coördinerende 
instantie dan wel rechtstreeks, als deze 
instantie niet is aangewezen, aan de 
Commissie toekomen binnen de termijnen 
die de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen heeft 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
112, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.
Deze uitgavendeclaraties hebben 
betrekking op de uitgaven die de 
betaalorganen in elk van de betrokken 
tijdvakken hebben gedaan.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie haalt de in artikel 38, 
tweede alinea, bedoelde bedragen 
ambtshalve door die uiterlijk op 31 
december van het tweede jaar na het jaar 
van de vastlegging niet zijn gebruikt voor 
de vergoeding van de uitgaven van de 
lidstaten op grond van artikel 39 of 
waarvoor uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend 
die voldoet aan de voorwaarden van dat 
artikel.

Schrappen

Artikel 37, leden 3, 4 en 5, is van 
overeenkomstige toepassing.

Amendement 15

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 verrichte 
controles en de resultaten ervan moeten 
indienen overeenkomstig artikel 61 en de 
lidstaten deze termijn overschrijden, kan de 
Commissie, overeenkomstig het 
proportionaliteitsbeginsel, 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.
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Amendement 16

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 die zo veel 
mogelijk gelijktijdig moeten worden 
uitgevoerd, zoals beschreven in artikel 61, 
lid 4, van deze Verordening. Ambtenaren 
van de betrokken lidstaat kunnen aan deze 
controle deelnemen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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.

1. 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 
ook in elektronische vorm worden 
bewaard.

Motivering

Strookt met de uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 375/2012 van 2 mei 2012 
(PB L 118, 3.5.2012, blz. 4-5). 
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Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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.

3. 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.

Motivering

Het resultaat van de bemiddelingsprocedure moet meer invloed hebben op de procedure voor 
de conformiteitsgoedkeuring. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De term "eerste indicatie" is te vaag, terwijl juridische precisie in verband met de 
terugvorderingsprocedure juist van essentieel belang is.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bestaande controle- en 
sanctiesystemen worden in verband met 
eventuele aanvullende 
betalingsprogramma's toegepast, zodat 
extra administratieve lasten en/of kosten 
worden vermeden;

Amendement 21

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 in 
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.

Motivering

De huidige EU-wetgeving schrijft reeds voor dat de ter zake bevoegde autoriteit de 
landbouwers vooraf opgestelde formulieren verstrekt die zijn gebaseerd op eerdere gegevens, 
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en waarop de landbouwer uitsluitend de veranderingen aangeeft. Wel moet de landbouwer 
elk jaar een aanvraag indienen. 

Amendement 22

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 
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.

Schrappen

Motivering

Een doeltreffend watermanagement in de gehele EU is van het allergrootste belang. De 
Commissie dient echter niet te worden gemachtigd om gedelegeerde handelingen aan te 
nemen, maar voor de opneming van de kaderrichtlijn waterbeleid (2000/60/EG) bij de 
randvoorwaarden dient de gewone wetgevingsprocedure te worden toegepast nadat de 
richtlijn door de lidstaten ten uitvoer is gelegd. 

Amendement 23

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 

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