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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het terugdringen van 
bureaucratische rompslomp is een van de 
hoofddoelen en belangrijkste vereisten 
van de GLB-hervorming. Door 
realistische tolerantiedrempels en de-
minimisbeperkingen in te voeren en een 
evenwicht tot stand te brengen tussen 
vertrouwen en controle moeten de 
bureaucratische formaliteiten voor 
lidstaten en ontvangers in de toekomst tot 
een redelijk niveau worden beperkt. 

Amendement 2

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 

(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 
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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. 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.

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. 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. De Rekenkamer kan op 
verzoek van het Europees Parlement of de 
Raad krachtens artikel 287, lid 4, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie advies uitbrengen over 
deze gedelegeerde handelingen.

Motivering

Dit zal het Parlement en de Raad in staat stellen hun respectieve visies gestalte te geven op 
basis van de technische deskundigheid van de Rekenkamer.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De steeds zwaardere eisen die aan 
certificerende instanties en betaalorganen 
worden gesteld mogen niet gepaard gaan 
met een nog verdere verzwaring van de 
bureaucratische rompslomp in de 
lidstaten en moeten vooral in 
overeenstemming zijn met de 
internationale controlenormen. Bij de 
opzet en invulling van het 
certificatieproces moet een 
uitgebalanceerde kosten/batenverhouding 
worden gehandhaafd en moeten de 
bijkomende rapportageverplichtingen een 
duidelijke toegevoegde waarde opleveren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Elke GLB-maatregel moet worden 
gemonitord en geëvalueerd om de kwaliteit 
ervan te verbeteren en de resultaten ervan 
aan te tonen. In dit verband moet een lijst 
van indicatoren worden vastgesteld en 
moet het effect van het GLB-beleid door de 
Commissie worden getoetst aan specifieke 
doelstellingen. De Commissie moet een 
kader voor een gemeenschappelijke 
monitoring en evaluatie opzetten dat er 
onder meer voor zorgt dat de 
desbetreffende gegevens, onder meer 
afkomstig van de lidstaten, tijdig 
beschikbaar zijn. De Commissie houdt 
daarbij rekening met de gegevensbehoeften 
en de synergieën tussen potentiële 
gegevensbronnen. Bovendien staat in de 
Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's: Een begroting voor 
Europa 2020 – Deel II dat het aandeel van 
de klimaatgerelateerde uitgaven in de totale 

(68) Elke GLB-maatregel moet worden 
gemonitord en geëvalueerd om de kwaliteit 
ervan te verbeteren en de resultaten ervan 
aan te tonen. In dit verband moet een lijst 
van indicatoren met basis- en doelniveaus
worden vastgesteld en moet het effect van 
het GLB-beleid door de Commissie 
worden getoetst aan specifieke 
doelstellingen. De Commissie moet een 
kader voor een gemeenschappelijke 
monitoring en evaluatie opzetten dat er 
onder meer voor zorgt dat de 
desbetreffende gegevens, onder meer 
afkomstig van de lidstaten, tijdig 
beschikbaar zijn. De Commissie houdt 
daarbij rekening met de gegevensbehoeften 
en de synergieën tussen potentiële 
gegevensbronnen en maakt daarbij zoveel 
mogelijk gebruik van reeds beschikbare 
gegevensbronnen. Daarnaast moet in het 
monitoring- en evaluatiekader de 
structuur van het GLB adequaat worden 
weerspiegeld en moet er afdoende 
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EU-begroting tot ten minste 20% moet 
oplopen en dat verschillende 
beleidsgebieden hiertoe moeten bijdragen. 
Tegen deze achtergrond moet de 
Commissie kunnen beoordelen welk effect 
de in het kader van het GLB verleende EU-
steun heeft op de klimaatdoelstellingen.

rekening mee worden gehouden.
Bovendien staat in de Mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's: Een 
begroting voor Europa 2020 – Deel II dat 
het aandeel van de klimaatgerelateerde 
uitgaven in de totale EU-begroting tot ten 
minste 20% moet oplopen en dat 
verschillende beleidsgebieden hiertoe 
moeten bijdragen. Tegen deze achtergrond 
moet de Commissie kunnen beoordelen 
welk effect de in het kader van het GLB 
verleende EU-steun heeft op de 
klimaatdoelstellingen.

Motivering

Voor de beoordeling van de resultaten moeten basis- en doelniveaus van de indicatoren 
worden vastgesteld.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie controleert aan de hand 
van een risicobeoordeling de 
bewijsstukken die de lidstaten voorleggen 
en evalueert de werking van de systemen 
om zich ervan te vergewissen dat de 
beheers- en controle-instanties aan de 
nationale erkenningsvoorwaarden 
voldoen.

Motivering

Om minder risico te lopen dat men zich voor de opsporing van eventuele manco's op latere 
controles moet verlaten – hetgeen kan leiden tot frequentere controles en financiële correcties 
– moet de Commissie als eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de begroting een 
toezichthoudende rol vervullen in het erkenningsproces. Door de problemen met betrekking 
tot financiële correcties – belastingbetalers die tweemaal moeten betalen en een te intensief 
gebruik van forfaitaire correcties – is het van het grootste belang te zorgen voor een 
betrouwbaar preventief controlesysteem. Een dergelijk systeem kan niet doeltreffend zijn als 
de Commissie geen toezichthoudende rol krijgt in het nationale erkenningsproces.
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Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een samenvatting van de resultaten van 
alle beschikbare verrichte audits en 
controles, waaronder een analyse van de 
vastgestelde tekortkomingen met een 
systematisch of repetitief karakter en met 
de voorgenomen of reeds genomen 
corrigerende maatregelen.

c) een samenvatting van:

(i) de resultaten van alle beschikbare audits 
en controles, waaronder een analyse van de 
vastgestelde tekortkomingen met een 
systematisch en repetitief karakter en met 
de voorgenomen of reeds genomen 
corrigerende maatregelen,

(ii) de overeenkomstig artikel 102, lid 1, 
onder c) en v), gerapporteerde 
controlestatistieken, en 
iii) andere relevant geachte controles.

Motivering

Ter wille van de concordantie met het Financieel Reglement.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een erkend betaalorgaan niet of 
niet meer aan een of meer van de in lid 2 
bedoelde erkenningscriteria voldoet, trekt 
de lidstaat de erkenning ervan in tenzij het 
betaalorgaan binnen een naargelang van de 
ernst van het probleem vast te stellen 
termijn de nodige aanpassingen verricht.

5. Wanneer een erkend betaalorgaan niet of 
niet meer aan een of meer van de in lid 2 
bedoelde erkenningscriteria voldoet, trekt 
de lidstaat (op eigen initiatief of op 
verzoek van de Commissie) de erkenning 
ervan in tenzij het betaalorgaan binnen een 
naargelang van de ernst van het probleem 
vast te stellen termijn de nodige 
aanpassingen verricht.
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Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) regels inzake de opzet en de 
werkzaamheden die ten grondslag liggen 
aan de beheersverklaring van de 
betaalorganen;

Motivering

De Commissie moet door middel van gedelegeerde handelingen duidelijk omschrijven welke 
opzet en werkzaamheden ten grondslag moeten liggen aan de verklaringen van de 
betaalorganen.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een
oordeel geeft dat is opgesteld conform 
internationaal erkende auditnormen en 
aan de hand van aselecte en op 
risicoanalyse gebaseerde controles, met 
inaanmerkingneming van reeds eerder 
door de lidstaten behaalde resultaten, over 
de beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de jaarrekeningen van 
het betaalorgaan, over de goede werking 
van de controlesystemen, over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer. Dit oordeel vermeldt 
onder andere of het onderzoek twijfels 
doet rijzen omtrent de verklaringen die 
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zijn vervat in de in artikel 7, lid 3, onder 
b), bedoelde beheersverklaring.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De adviezen van de certificerende 
instanties worden op passende wijze 
openbaar gemaakt.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van
landbouwbedrijven, met inbegrip van 
bedrijfsmodernisering, verbetering van 
het concurrentievermogen, 
sectorintegratie, innovatie en 
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marktoriëntatie;

Amendement 13

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 duur van het uitstel en 
conform de gedetailleerde regels die zij op 
basis van artikel 48, lid 5, heeft 
vastgesteld, overgaan tot schorsing van de 
in artikel 18 bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 35 bedoelde 
tussentijdse betalingen waarvoor de 
desbetreffende statistische informatie niet 
op tijd is verzonden, mits de Commissie de 
lidstaten tijdig vóór de aanvang van de 
referentieperiode alle informatie, 
formulieren en uitleg die zij nodig hebben 
om de relevante statistieken te kunnen 
opstellen ter beschikking heeft gesteld.

Motivering

De Commissie moet de lidstaten tijdig voor het begin van de referentieperiode de vereiste 
formulieren en uitleg verstrekken. 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) of een betaalorgaan voldoet aan de 
in artikel 7, lid 2, vastgelegde 
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erkenningscriteria en of de lidstaat de 
bepalingen van artikel 7, lid 5, correct 
toepast;

Motivering

De Commissie kan controles ter plaatse organiseren in lidstaten en verifieert of de 
betaalorganen voldoen aan de erkenningscriteria. Indien een erkend orgaan niet langer aan 
een of meer van de erkenningscriteria voldoet trekt de lidstaat de erkenning in.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de werkzaamheden die de 
certificerende instanties moeten 
verrichten overeenkomstig artikel 9;

Motivering

De Commissie kan bezoeken ter plaatse organiseren voor het controleren van de 
werkzaamheden die de certificerende instanties uit hoofde van artikel 9 moeten verrichten.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – alinea 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) naleving van de verplichtingen 
van artikel 56, lid 1.

Motivering

De Commissie controleert of de lidstaat terugvordering van de begunstigde heeft geëist voor 
onverschuldigde betalingen na de vaststelling van onregelmatigheden of nalatigheden.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 zij de controles.
Ambtenaren van de betrokken lidstaat 
kunnen aan deze controle deelnemen. De 
Commissie stelt een helpdesk voor lokale 
en regionale autoriteiten in om hun 
klachten over de administratieve 
formaliteiten die zijn verbonden aan 
controles ter plaatse bij landbouwers te 
helpen oplossen.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie baseert haar 
financiële correcties op geconstateerde 
afzonderlijke onregelmatigheden of door 
af te gaan op het systematische karakter 
van de onregelmatigheid om te bepalen of 
er een geëxtrapoleerde dan wel een 
forfaitaire correctie moet worden 
toegepast.
Forfaitaire correcties worden alleen 
toegepast indien het vanwege de aard van 
het geval onmogelijk is de omvang en het 
bedrag van de geconstateerde 
onregelmatigheid te bepalen dan wel om 
het te corrigeren bedrag te extrapoleren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat een besluit tot weigering van 
financiering wordt vastgesteld, doet de 
Commissie schriftelijk melding van de 
resultaten van haar inspectie, en de 
betrokken lidstaat van zijn antwoorden 
daarop, waarna beide partijen pogen 
overeenstemming te bereiken over de te 
ondernemen actie.

Voordat een besluit tot weigering van 
financiering wordt vastgesteld, doet de 
Commissie schriftelijk melding van de 
resultaten van haar inspectie, en de 
betrokken lidstaat van zijn antwoorden 
daarop, waarna beide partijen pogen 
overeenstemming te bereiken over de te 
ondernemen actie. In dat geval worden de 
lidstaten in de gelegenheid gesteld om, 
door onderzoek van de betrokken 
documentatie, aan te tonen dat de 
werkelijke omvang van de 
onregelmatigheid geringer is dan de 
Commissie in haar beoordeling aangeeft.

Motivering

Het voor financiële correcties voorgestelde systeem moet in overeenstemming worden 
gebracht met de andere programma's met gedeeld beheer, zoals het EFRO, het ESF en het 
CB.

Amendement 20

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.

Motivering

Ter wille van de concordantie met het Financieel Reglement.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nationale steun of inbreuken waarvoor 
de procedure van respectievelijk 
artikel 108 en artikel 258 van het Verdrag
is ingeleid;

b) nationale steun waarvoor de procedure 
van artikel 108, lid 2, van het Verdrag is 
ingeleid door de Commissie of inbreuken 
waarvoor de Commissie een 
aanmaningsbrief aan de lidstaat heeft 
gezonden overeenkomstig artikel 258 van 
het Verdrag;

Motivering

Overeenstemming met Financieel Reglement.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten vorderen onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, binnen 
een jaar na de eerste indicatie dat zo'n 
onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, 
terug van de begunstigde en nemen de 
desbetreffende bedragen op in het 
debiteurenboek van het betaalorgaan. De 
Commissie treft de nodige voorzieningen 
om ervoor te zorgen dat alle schulden 
worden geregistreerd.

Motivering
De Commissie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de begroting en het is 
ook de Commissie die erop moet toezien dat de in "haar" rekeningen opgenomen bedragen 
alle verrichtingen weergeven en dat zij correct zijn.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 3 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het totaal van de reeds gemaakte en de 
nog te verwachten terugvorderingskosten is 
hoger dan het te innen bedrag;

a) indien het totaal van de reeds gemaakte 
en de nog te verwachten 
terugvorderingskosten hoger is dan het te 
innen bedrag; daarom stelt de Commissie 
in samenwerking met de betrokken 
lidstaten een de-minimislimiet vast die is 
aangepast aan de situatie van de 
respectieve lidstaten;

Motivering

Aan de terugvordering van zeer kleine bedragen zijn substantiële administratiekosten 
verbonden. Bedragen onder een bepaalde zeer lage drempel moeten daarom niet worden 
teruggevorderd, om een redelijke kosten/batenverhouding te kunnen handhaven.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een correcte en efficiënte toepassing 
van de terugvorderingsbepalingen van 
deze afdeling te waarborgen, wordt de 
Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen inzake de 
specifieke verplichtingen waaraan de 
lidstaten moeten voldoen.

Om een correcte en efficiënte toepassing 
van de bepalingen betreffende de 
voorwaarden en procedures voor de 
terugvordering van schulden en 
achterstandsrente daarop van deze 
afdeling te waarborgen, wordt de 
Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 111 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen inzake de 
specifieke verplichtingen waaraan de 
lidstaten moeten voldoen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een doeltreffende fraudepreventie te
bieden, met name op de gebieden met een 
hoger risiconiveau, die zorgt voor een 

b) een doeltreffende fraudepreventie te
waarborgen, met name op de gebieden met 
een hoger risiconiveau, die zorgt voor een 
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afschrikkende werking en waarbij rekening 
wordt gehouden met de kosten en baten en 
met de evenredigheid van de maatregelen;

afschrikkende werking en waarbij rekening 
wordt gehouden met de kosten en baten en 
met de evenredigheid van de maatregelen;

Motivering

De oorspronkelijke formulering lijkt te zwak en moet daarom worden aangescherpt.

Amendement 26

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 steun- en betalingsaanvragen door 
een op risicoanalyse gebaseerde aanpak 
overeenkomstig het vereiste niveau van 
zekerheid, aangevuld met controles ter 
plaatse die tot doel hebben het niveau van 
het inherente risico te controleren en die 
vaker of minder vaak worden uitgevoerd 
al naargelang de inherente en 
controlegerelateerde risico's.

Amendement 27

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.
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Om te waarborgen dat de controles 
evenredig zijn dient rekening te worden 
gehouden met een aantal factoren, zoals
- de hoogte van de betrokken bedragen;
- de uitslag van de vorige audits van de 
beheers- en controlesystemen;
- de vrijwillige deelname aan op grond 
van internationaal erkende normen 
gecertificeerde beheerssystemen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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; 

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. Het staat de 
Europese Rekenkamer vrij de door de 
Commissie ter rechtvaardiging van 
minder intensieve controles gehanteerde 
criteria te toetsen. 

Motivering

De expertise van de Rekenkamer kan de wetgever goed van pas komen en zal helpen bij de 
verduidelijking van de door de Commissie gehanteerde criteria voor het verminderen van de 
controles.

Amendement 29

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 

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

overeenkomstig lid 2 als sanctie zijn 
opgelegd, worden volledig teruggevorderd, 
onverminderd artikel 56, lid 3.

Motivering

Aan de terugvordering van zeer kleine bedragen zijn substantiële administratiekosten 
verbonden. Bedragen onder een bepaalde zeer lage drempel moeten daarom niet worden 
teruggevorderd, om een redelijke kosten/batenverhouding te kunnen handhaven.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 91 is echter niet van toepassing op 
begunstigden die deelnemen aan de in 
titel V, van Verordening (EU) nr. xxx/xxx 
[RB] bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers, noch op de begunstigden 
die op het gebied van artikel 29, lid 9, van 
Verordening (EU) nr. PO/xxx steun 
ontvangen.

Schrappen

Motivering

Kleine landbouwers mogen niet worden vrijgesteld van verplichtingen inzake naleving van de 
randvoorwaarden.

Amendement 31

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 
gehouden. De lidstaten stellen op nationaal 
of op regionaal niveau de door de 
begunstigden na te leven minimumnormen 
voor een goede landbouw- en 

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 
gehouden. De lidstaten stellen op nationaal 
of op regionaal niveau de door de 
begunstigden na te leven minimumnormen 
voor een goede landbouw- en 
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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.

milieuconditie van de grond vast – hetgeen 
effectieve en regelmatige bewerking of het 
zich onthouden van bepaalde activiteiten 
impliceert – 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.

Motivering

Om te garanderen dat EU-steun daadwerkelijk wordt besteed aan bewerkingsactiviteiten, 
moeten de minimumeisen voor een GLMC ook effectieve en regelmatige bewerking omvatten.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 99 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor de berekening van deze verlagingen 
en uitsluitingen wordt rekening gehouden 
met de ernst, de consequenties, de 
omvang, het permanente karakter en de 
herhaling van de geconstateerde niet-
naleving en met de in de leden 2, 3 en 4 
beschreven criteria. Als algemene regel 
moet de sanctie in verhouding staan tot of 
gerelateerd zijn aan de ernst en de 
gevolgen van de inbreuk op de 
verplichtingen inzake naleving van de 
randvoorwaarden.

Motivering

Het amendement brengt de verordening in overeenstemming met de bepalingen van het 
Verdrag, die voorschrijven dat milieuschade eerst aan de bron moet worden hersteld en dat 
de vervuiler moet betalen. Daarom moeten de sancties in de sfeer van inbreuken op de 
randvoorwaarden in verhouding staan tot hun aandeel in de geconstateerde milieueffecten.

Amendement 33
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Voorstel voor een verordening
Artikel 99 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer een niet-naleving te wijten is aan 
nalatigheid, bedraagt het 
verlagingspercentage ten minste 1 % en bij 
herhaalde niet-naleving ten minste 10 %.

Motivering

Deze wijziging is bedoeld om de effectiviteit van dit beleidsinstrument te waarborgen en de 
begunstigden ertoe aan te zetten niet nalatig te zijn.

Amendement 34

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 opzettelijke niet-naleving is 
het verlagingspercentage in principe niet 
lager dan 25% en kan de sanctie oplopen 
tot de volledige uitsluiting van een of meer 
steunregelingen gedurende één of meer 
kalenderjaren.

Motivering

Deze wijziging heeft ten doel de begunstigden ertoe aan te zetten alles in het werk te stellen 
om opzettelijke niet-naleving tegen te gaan.

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een gemeenschappelijk 
monitoring- en evaluatiekader voor de 
meting van de resultaten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opgezet. Het omvat alle instrumenten die 

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

verband houden met de monitoring en 
evaluatie van de maatregelen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, en 
met name de monitoring en evaluatie van 
de rechtstreekse betalingen waarin 
Verordening (EU) nr. RB/xxx voorziet, van 
de marktmaatregelen waarin Verordening 
(EU) nr. GMO/xxx voorziet, van de 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen 
waarin Verordening (EU) nr. PO/xxx 
voorziet, en van de toepassing van de 
randvoorwaarden waarin de onderhavige 
verordening voorziet. Hierbij benut de 
Commissie synergieën en maakt zij zoveel 
mogelijk gebruik van bestaande gegevens 
en gegevensbronnen.

Motivering

Monitoring en evaluaties mogen de bestaande bureaucratische formaliteiten voor lidstaten en 
begunstigden niet nog verder verzwaren. Daarom dient de Commissie gebruik te maken van 
reeds bestaande gegevensbronnen en synergie-effecten te creëren.

Amendement 36

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.

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de indicatoren en 
doelniveaus voor de in de eerste alinea 
genoemde doelstellingen vast en verplicht 
de lidstaten ertoe de basis- en doelniveaus 
voor deze indicatoren vast te stellen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in 
artikel 112, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Motivering

De Commissie moet de doelniveaus van de indicatoren vaststellen om vast te kunnen stellen in 
hoeverre de doelstellingen zijn bereikt.

Amendement 37
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Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast
voor de door de lidstaten te verstrekken 
informatie en voor de gegevensbehoeften 
en de synergieën tussen potentiële 
gegevensbronnen. Deze 
uitvoeringshandelingen mogen niet tot 
een verdere verhoging van de 
administratieve lasten voor de lidstaten en 
de begunstigden leiden. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in 
artikel 112, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.
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