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Amendement 21
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze verordening moet waar nodig 
voorzien in uitzonderingen in geval van 
overmacht, in buitengewone 
omstandigheden en wanneer er sprake is 
van programmeringsfouten van de 
regionale wetgever die de begunstigden 
niet kunnen worden aangerekend. Met 
betrekking tot de landbouwwetgeving 
moet het begrip "overmacht" worden 
geïnterpreteerd in het licht van de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Or. it

Amendement 22
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om ervoor te zorgen dat begunstigden 
zich meer bewust worden van de relatie 
tussen landbouwpraktijken en het beheer 
van bedrijven enerzijds en normen op het 
gebied van milieu, klimaatverandering, een 
goede landbouwconditie van grond, 
voedselveiligheid, volksgezondheid, de 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn anderzijds is het 
noodzakelijk dat de lidstaten een uitgebreid 
systeem van advisering ten behoeve van de 
begunstigden opzetten. Dit 
bedrijfsadviseringssysteem mag op geen 
enkele wijze afdoen aan de verplichting en 

(10) Om ervoor te zorgen dat begunstigden 
zich meer bewust worden van de relatie 
tussen landbouwpraktijken en het beheer 
van bedrijven enerzijds en normen op het 
gebied van milieu, klimaatverandering, een 
goede landbouwconditie van grond, 
voedselveiligheid, volksgezondheid, de 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn anderzijds is het 
noodzakelijk dat de lidstaten een uitgebreid 
systeem van advisering ten behoeve van de 
begunstigden opzetten. Dit 
bedrijfsadviseringssysteem mag op geen 
enkele wijze afdoen aan de verplichting en 
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verantwoordelijkheid van de begunstigden 
om deze normen in acht te nemen. Ook 
moeten de lidstaten zorgen voor een 
duidelijke scheiding tussen advies en 
controle.

verantwoordelijkheid van de begunstigden 
om deze normen in acht te nemen. Ook 
moeten de lidstaten de begunstigden ertoe 
aanmoedigen gebruik te maken van het 
bedrijfsadviseringssysteem en moeten zij
zorgen voor een duidelijke scheiding 
tussen advies en controle.

Or. ro

Amendement 23
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Hoewel aansluiting bij het 
bedrijfsadviseringssysteem voor de 
begunstigden facultatief moet zijn, moet 
dit systeem intensief worden bevorderd om 
de begunstigden bewust te maken van alle 
voordelen die zij genieten wanneer zij 
gebruik maken van dat systeem. Het moet 
alle begunstigden, dus ook degenen die
geen steun ontvangen in het kader van het 
GLB, worden toegestaan om deel te nemen 
aan het systeem. Dit neemt niet weg dat de 
lidstaten een rangorde mogen opstellen.
Gezien de aard van het systeem moet de 
tijdens de adviseringsactiviteit verkregen 
informatie als vertrouwelijk worden 
behandeld tenzij ernstige inbreuken op het 
nationale of het EU-recht worden 
geconstateerd. Om de efficiëntie van het 
systeem te waarborgen, moeten de 
adviseurs voldoende gekwalificeerd zijn en 
regelmatig worden bijgeschoold.

Or. ro

Amendement 24
Giommaria Uggias
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Commissie moet de kredieten ter 
dekking van de uitgaven van de erkende 
betaalorganen ten laste van het ELGF aan 
de lidstaten beschikbaar stellen in de vorm 
van vergoedingen op basis van de boeking 
van de door deze betaalorganen verrichte 
uitgaven. In afwachting van de 
vergoedingen in de vorm van maandelijkse 
betalingen moeten de lidstaten de nodige 
middelen verschaffen naargelang van de 
behoeften van hun erkende betaalorganen.
De personeels- en administratieve kosten 
die de lidstaten en de bij de uitvoering van 
het GLB betrokken begunstigden maken,
zijn voor hun rekening.

(13) De Commissie moet de kredieten ter 
dekking van de uitgaven van de erkende 
betaalorganen ten laste van het ELGF aan 
de lidstaten beschikbaar stellen in de vorm 
van vergoedingen op basis van de boeking 
van de door deze betaalorganen verrichte 
uitgaven. In afwachting van de 
vergoedingen in de vorm van maandelijkse 
betalingen moeten de lidstaten de nodige 
middelen verschaffen naargelang van de 
behoeften van hun erkende betaalorganen.
Om de betaalorganen doeltreffender te 
doen functioneren, moeten de personeels-
en administratieve kosten die de lidstaten 
en de bij de uitvoering van het GLB 
betrokken begunstigden maken, voor 
rekening van die betaalorganen komen.

Or. it

Amendement 25
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De gebruikmaking van het 
agrometeorologische systeem en de 
verwerving en verbetering van 
satellietbeelden moeten de Commissie de 
middelen verschaffen om de 
landbouwmarkten te beheren, de 
monitoring van de landbouwuitgaven te 
bevorderen en bij natuurrampen de 
situatie te kunnen beoordelen en tijdig 
hulp te kunnen bieden.

Or. en



PE496.479v01-00 6/22 AM\913502NL.doc

NL

Amendement 26
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Ter bescherming van de financiële 
belangen van de EU-begroting moeten de 
lidstaten maatregelen nemen om zich ervan 
te vergewissen dat de door het ELGF en 
het ELFPO gefinancierde verrichtingen 
daadwerkelijk plaatsvinden en correct 
worden uitgevoerd. Ook moeten de 
lidstaten het nodige doen om 
onregelmatigheden of niet-naleving van 
verplichtingen door begunstigden te 

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

voorkomen, op te sporen en doeltreffend 
aan te pakken. In dit verband is 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen van toepassing.

Or. en

Amendement 28
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 29
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(41) De voornaamste bestanddelen van dit 
geïntegreerd systeem moeten op een 
passend niveau worden gehandhaafd, met 
name de bepalingen inzake een 
geautomatiseerde gegevensbank, een 
systeem voor de identificatie van de 
landbouwpercelen, steunaanvragen of 
betalingsaanvragen, en een systeem voor 
de identificatie en registratie van de 
betalingsrechten, waarbij naar behoren 
rekening wordt gehouden met de 
noodzaak geen onnodige administratieve 
lasten op te leggen aan de landbouwers en 
de bestuurlijke instanties.

Or. en

Amendement 30
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Krachtens Verordening (EG) nr. 
485/2008 moeten de lidstaten de nodige 
maatregelen treffen om een doeltreffende 
bescherming van de financiële belangen 
van de EU-begroting te waarborgen, en 
met name om zich te vergewissen van de 
realiteit en de regelmatigheid van de door 
het ELGF gefinancierde verrichtingen.
Omwille van de duidelijkheid en 
rationaliteit moeten de desbetreffende 
bepalingen worden opgenomen in één 
besluit. Derhalve moet Verordening (EG) 
nr. 485/2008 worden ingetrokken.

(44) Krachtens Verordening (EG) nr. 
485/2008 moeten de lidstaten de nodige 
maatregelen treffen om een doeltreffende 
bescherming van de financiële belangen 
van de EU-begroting te waarborgen, en 
met name om zich te vergewissen van de 
realiteit en de regelmatigheid van de door 
het ELGF gefinancierde verrichtingen.
Omwille van de eenvoud, de duidelijkheid 
en de rationaliteit moeten de 
desbetreffende bepalingen worden 
opgenomen in één besluit. Derhalve moet 
Verordening (EG) nr. 485/2008 worden 



AM\913502NL.doc 9/22 PE496.479v01-00

NL

ingetrokken.

Or. en

Amendement 31
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 32
Seán Kelly

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 33
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gehouden, zwaarder wegen dan de 
voordelen ervan. Daarom moeten deze 
landbouwers omwille van de eenvoud 
worden vrijgesteld van toepassing van de 
randvoorwaarden, en met name van het 
daaraan gekoppelde controlesysteem, en 
van de kans op een sanctie bij niet-naleving 
van de randvoorwaarden.

Or. en

Motivering

Kleine landbouwbedrijven zijn van nature "groener" dan grote. De overheid moet in alle 
gevallen streven naar vermindering van de administratieve lasten voor kleine landbouwers en 
familiebedrijven, gezien de sociale en culturele voordelen die zij de plattelandsgebieden 
bieden.

Amendement 34
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(60) Voor een effectieve toepassing van de 
randvoorwaarden is het nodig dat op het 
niveau van de begunstigden wordt 
geverifieerd of de verplichtingen worden 
nagekomen. Wanneer een lidstaat besluit 
gebruik te maken van de mogelijkheid om 
geen verlaging of uitsluiting toe te passen 
op bedragen van minder dan 100 euro moet 
de bevoegde controleautoriteit in het 
daaropvolgende jaar voor een steekproef 
van begunstigden nagaan of de 
geconstateerde niet-naleving in kwestie is 
gecorrigeerd. De lidstaten kunnen 
bovendien een systeem van vroegtijdige 
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waarschuwing invoeren dat wordt 
toegepast bij de eerste niet-ernstige 
gevallen van niet-naleving, met als doel 
het randvoorwaardenstelsel 
aanvaardbaarder te maken voor de 
landbouwgemeenschappen en ervoor te 
zorgen dat de landbouwers zich meer 
betrokken voelen bij de uitvoering van de 
voorschriften. Dit waarschuwingssysteem 
moet de vorm aannemen van een 
waarschuwingsbrief, naar aanleiding 
waarvan de betrokken begunstigde 
correctiemaatregelen moet nemen die de 
lidstaat in de loop van het volgende jaar 
moet controleren.

Or. it

Amendement 35
Giommaria Uggias

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 bedrijvigheid van 
landbouwbedrijven, in overeenstemming 
met alle in de programma's voor 
plattelandsontwikkeling opgenomen 
maatregelen, met inbegrip van
bedrijfsmodernisering, verbetering van 
het concurrentievermogen, sectorale 
integratie, innovatie en marktgerichtheid;

Or. it

Amendement 36
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3
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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 hoofdzakelijk langs 
elektronische weg een passende lijst van
geselecteerde instanties toekomen.

Or. it

Amendement 37
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De begunstigden worden dankzij 
intensieve bevordering van het 
bedrijfsadviseringssysteem bewust 
gemaakt van alle voordelen die het 
gebruik van dat systeem hun biedt.

Or. ro

Amendement 38
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

Or. pt

Amendement 39
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten die 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 voor andere programma's voor 
plattelandsontwikkeling uitgegeven 
bedragen. 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. pt

Amendement 40
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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verrichte controles en de resultaten ervan 
moeten indienen en de lidstaten deze 
termijn overschrijden, kan de Commissie 
overgaan tot schorsing van de in artikel 
18 bedoelde maandelijkse betalingen of de 
in artikel 35 bedoelde tussentijdse 
betalingen waarvoor de desbetreffende 
statistische informatie niet op tijd is 
verzonden.

Or. pt

Amendement 41
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de controles die de 
lidstaten verrichten op grond van hun 
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen of artikel 287 van het Verdrag, 
en onverminderd controles die op grond 
van artikel 322 van het Verdrag of op basis 
van Verordening (EG) nr. 2185/9639 van 
de Raad worden georganiseerd, kan de 
Commissie controles ter plaatse in de 
lidstaten organiseren om met name na te 
gaan:

1. Onverminderd de controles die de 
lidstaten verrichten op grond van hun 
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen of artikel 287 van het Verdrag, 
en onverminderd controles die op grond 
van artikel 322 van het Verdrag of op basis 
van Verordening (EG) nr. 2185/9639 van 
de Raad worden georganiseerd, kan de 
Commissie in uitzonderlijke 
omstandigheden controles ter plaatse in de 
lidstaten organiseren om met name na te 
gaan:

Or. en

Amendement 42
Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verlaagt de frequentie van 
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de controles ter plaatse in de lidstaten 
wanneer uit het advies van de 
certificerende instantie inzake de 
wettigheid en rechtmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen blijkt dat het 
foutenpercentage op een aanvaardbaar 
niveau ligt.

Or. en

Motivering

De controles ter plaatse door de Commissie moeten worden verminderd als de wettigheids- en 
rechtmatigheidsaudit blijkt dat het foutenpercentage op een aanvaardbaar niveau ligt.
Daarmee zullen de aan dergelijke inspecties verbonden kosten hopelijk dalen.

Amendement 43
Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 44
Luís Paulo Alves

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

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

1. Binnen 24 maanden nadat de bevoegde 
nationale autoriteit op grond van een 
laatste controleverslag of een soortgelijk 
document, overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving, de terug te 
vorderen bedragen heeft vastgesteld, 
vorderen de lidstaten onverschuldigde 
betalingen die verband houden met 
onregelmatigheden of nalatigheden, , terug 
van de begunstigde en nemen de 
desbetreffende bedragen op in het 
debiteurenboek van het betaalorgaan

Or. pt

Amendement 45
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 46
Giommaria Uggias



PE496.479v01-00 18/22 AM\913502NL.doc

NL

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 soepel kunnen 
worden afgestemd op de specifieke 
behoeften aan de regio's waarvoor ze 
bestemd zijn en ervoor zorgen dat de 
wetgeving inzake EU-steunregelingen in 
acht wordt genomen. De lidstaten moeten 
via de nationale coördinatie-instantie het 
beheers- en controlesysteem aanpassen 
aan de specifieke regionale kenmerken, 
op basis van de stukken die de 
betaalorganen overeenkomstig artikel 7, 
lid 3, opstelt.

Or. it

Amendement 47
Seán Kelly

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 het hoogste foutenrisico. Het 
aantal controles ter plaatse wordt 
verminderd naar gelang van het risico en 
met als doel de administratieve lasten voor 
zowel de overheidsinstanties als de 
landbouwers te verlichten.
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Or. en

Amendement 48
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover van toepassing, omvat het 
geïntegreerd systeem een systeem voor de 
identificatie en de registratie van dieren 
dat is opgezet overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad42 en 
Verordening (EG) nr. 21/200443 van de 
Raad43.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gezien de complicaties bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 21/2004 dient dit 
geen deel uit te maken van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem.

Amendement 49
Giommaria Uggias

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 xxxx/yyyy 
(Rechtstreekse betalingen) bedoelde 
betaling en 75 % van de steun toegekend 
voor plattelandsontwikkeling zoals 
bedoeld in artikel 68, lid 2. Het percentage 
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is voor alle begunstigden van de 
maatregel of groep van concrete acties 
hetzelfde.

Or. it

Amendement 50
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen een 
waarschuwingssysteem instellen om de 
begunstigden in staat te stellen 
onregelmatigheden recht te zetten voordat 
er een administratieve sanctie wordt 
opgelegd. Indien een lidstaat besluit 
gebruik te maken van deze mogelijkheid, 
stuurt de bevoegde autoriteit eerst een 
waarschuwingsbrief aan de begunstigde, 
waarin deze in kennis wordt gesteld van 
de constatering en van de verplichting om 
de onregelmatigheid recht te zetten. In het 
daarop volgende jaar neemt de bevoegde 
autoriteit ook de nodige maatregelen om 
te controleren of de begunstigde de 
desbetreffende onregelmatigheden heeft 
rechtgezet.
Dit waarschuwingssysteem wordt alleen 
toegepast in het geval van een eerste niet-
naleving die niet als "ernstig" beschouwd 
wordt en waarvan de "omvang" strikt 
beperkt is tot het landbouwbedrijf van de 
begunstigde die verantwoordelijk is voor 
de niet-naleving, overeenkomstig de 
criteria van artikel 99 bis.

Or. it

Amendement 51
Seán Kelly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze systemen, en met name het systeem 
voor de identificatie en de registratie van 
dieren dat is opgezet overeenkomstig 
Richtlijn 2008/71/EG van de Raad van 
15 juli 2008 met betrekking tot de 
identificatie en de registratie van 
varkens46, en overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1760/2000 en 
Verordening (EG) nr. 21/2004, zijn 
compatibel met het in titel V, hoofdstuk II, 
van de onderhavige verordening bedoelde 
geïntegreerd systeem.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gezien de complicaties bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 21/2004 dient dit 
geen deel uit te maken van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem.

Amendement 52
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat besluit gebruik te 
maken van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, neemt de bevoegde 
autoriteit in het daaropvolgende jaar voor 
een steekproef van begunstigden de 
nodige maatregelen om na te gaan of de 
begunstigde de geconstateerde niet-
naleving heeft gecorrigeerd. De 
constatering van de niet-naleving en de 
verplichting corrigerende actie te 
ondernemen worden aan de begunstigde 
gemeld.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Volgens mij heeft de Europese Commissie een goede oplossing voorgesteld, namelijk om 
follow-upcontroles voor kleine inbreuken af te schaffen. Wat het beperken van de controles 
die onder de "de minimis"-regel vallen voor een bepaalde groep begunstigden (steekproef) 
betreft, zijn we van mening dat de vereenvoudiging een volledige afschaffing van herhaalde 
controles op inbreuken die onder de "de minimis"-regel vallen dient te behelzen.

Amendement 53
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen 10 % van de bedragen 
die voortvloeien uit de toepassing van de in 
artikel 99 bedoelde verlagingen en 
uitsluitingen, behouden.

De lidstaten mogen 25 % van de bedragen 
die voortvloeien uit de toepassing van de in 
artikel 99 bedoelde verlagingen en 
uitsluitingen, behouden.

Or. en

Motivering

Ik begrijp niet waarom de Commissie deze verandering heeft aangebracht (10% in plaats van 
25%). Bij de huidige verordening (artikel 25 van Verordening 73/2009) kunnen lidstaten 25% 
van de bedragen die voortvloeien uit de toepassing van de verlagingen behouden.


