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14.10.2020 A8-0199/208

Amendement 208
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 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 van 
29 november 2017 met als titel "De 
toekomst van voeding en landbouw" wordt 
geconcludeerd dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna "GLB" genoemd) 
nog sterker moet gaan inspelen op 
toekomstige uitdagingen en kansen, met 
name op het vlak van het bevorderen van 
werkgelegenheid, groei en investeringen, 
de strijd tegen en de aanpassing aan 
klimaatverandering en het brengen van 
onderzoek en innovatie van de laboratoria 
naar het veld en de markt. Voorts moet het 
GLB tegemoetkomen aan de zorgen en 
wensen van burgers inzake een duurzame 
landbouwproductie.

(1) 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 van 
29 november 2017 met als titel "De 
toekomst van voeding en landbouw" wordt 
geconcludeerd dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna "GLB" genoemd) 
nog sterker moet gaan inspelen op 
toekomstige uitdagingen en kansen, met 
name op het vlak van het bevorderen van 
werkgelegenheid, groei en investeringen, 
het verhogen van de arbeidsnormen, de 
strijd tegen en de aanpassing aan 
klimaatverandering, en het aanpassen van 
onderzoek en innovatie en het 
overbrengen van onderzoek en innovatie 
van de laboratoria naar het veld en de 
markt. Voorts moet het GLB 
tegemoetkomen aan de zorgen en wensen 
van burgers inzake een duurzame 
landbouwproductie en 
plattelandsontwikkeling.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Amendement 209
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49 bis) In de mededeling van de 
Commissie van 20 mei 2020, getiteld “Een 
“van boer tot bord”-strategie voor een 
eerlijk, gezond en milieuvriendelijk 
voedselsysteem” wordt onderstreept hoe 
belangrijk het is de eerbiediging van de in 
de Europese pijler van sociale rechten 
verankerde kernbeginselen te 
waarborgen. De overwegingen wat betreft 
de sociale, arbeids- en 
huisvestingsvoorwaarden van de 
werknemers en de bescherming van hun 
gezondheid en veiligheid zullen bij het tot 
stand brengen van eerlijke, sterke en 
duurzame voedselsystemen een grote rol 
spelen. Het GLB moet een van de 
instrumenten zijn om de doelstellingen 
van de Europese pijler van sociale rechten 
te verwezenlijken.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/210

Amendement 210
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Conditionaliteit is een belangrijk 
onderdeel van het GLB, met name wat de 
milieu- en klimaatelementen van dit beleid 
betreft, maar ook in het kader van de 
volksgezondheid en diergerelateerde 
aangelegenheden. Dit impliceert dat 
controles moeten worden verricht en zo 
nodig sancties moeten worden toegepast 
om de doeltreffendheid van het 
conditionaliteitssysteem te waarborgen. 
Voor een gelijk speelveld tussen 
begunstigden in verschillende lidstaten is 
het noodzakelijk dat bepaalde algemene 
regels voor conditionaliteitscontroles en -
sancties op Unieniveau worden ingevoerd.

(55) Conditionaliteit is een belangrijk 
onderdeel van het GLB, dat ervoor zorgt 
dat betalingen een hoge mate van 
duurzaamheid bevorderen en een gelijk 
speelveld garanderen voor landbouwers 
binnen en tussen de lidstaten, met name 
wat de sociale, milieu- en 
klimaatelementen van dit beleid betreft, 
maar ook in het kader van de 
volksgezondheid en het dierenwelzijn. Dit 
impliceert dat controles moeten worden 
verricht en zo nodig sancties moeten 
worden toegepast om de doeltreffendheid 
van het conditionaliteitssysteem te 
waarborgen. Om dit gelijk speelveld tussen 
begunstigden in verschillende lidstaten te 
garanderen, is het noodzakelijk dat 
bepaalde algemene regels voor 
conditionaliteit, en controles en sancties in 
verband met niet-naleving, op Unieniveau 
worden ingevoerd.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/211

Amendement 211
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

84 Controlesysteem voor de 
conditionaliteit

84 Controlesysteem voor de 
conditionaliteit

1. 1.

De lidstaten zetten een controlesysteem op 
dat ervoor zorgt dat begunstigden van de 
steun als bedoeld in artikel 11 van 
Verordening (EU) .../... (verordening 
inzake de strategische GLB-plannen) en 
in hoofdstuk IV van Verordening (EU) nr. 
228/2013 en in hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 229/2013, voldoen 
aan de verplichtingen als bedoeld in titel 
III, hoofdstuk 1, afdeling 2, van 
Verordening (EU) .../... (verordening 
inzake de strategische GLB-plannen).

De lidstaten beschikken over een 
controlesysteem om ervoor te zorgen dat 
de volgende begunstigden voldoen aan de 
verplichtingen als bedoeld in titel III, 
hoofdstuk 1, afdeling 2, van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen]:

(a) begunstigden die rechtstreekse 
betalingen ontvangen uit hoofde van 
titel III, hoofdstuk II, van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen];
(b) begunstigden die de jaarlijkse 
premies ontvangen uit hoofde van de 
artikelen 65, 66 en 67 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen];
(c) begunstigden die steun ontvangen 
uit hoofde van en in hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 228/2013 en 
hoofdstuk IV van Verordening (EU) 
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nr. 229/2013.
De lidstaten kunnen gebruikmaken van hun 
bestaande controlesystemen en 
administratie om ervoor te zorgen dat de 
conditionaliteitsregels worden nageleefd.

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

Die systemen zijn compatibel met het 
controlesysteem als bedoeld in de eerste 
alinea.

Die systemen zijn compatibel met het 
controlesysteem als bedoeld in de eerste 
alinea.

Ter waarborging van de naleving van de 
toepasselijke arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden die voortvloeien uit de 
relevante collectieve 
arbeidsovereenkomsten en sociale en 
arbeidswetgeving op nationaal, Unie- en 
internationaal niveau zorgen de lidstaten 
voor samenwerking tussen de bevoegde 
nationale instanties die verantwoordelijk 
zijn voor arbeidsinspecties en het in de 
eerste alinea bedoelde controlesysteem. In 
grensoverschrijdende situaties worden de 
coördinatie en samenwerking tevens 
waargenomen door de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) waarvan de 
werking is geregeld in Verordening (EU) 
2019/1149 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 juni 2019.

De lidstaten verrichten een jaarlijkse 
evaluatie van het in de eerste alinea 
bedoelde controlesysteem in het licht van 
de bereikte resultaten.

De lidstaten verrichten een jaarlijkse 
evaluatie van het in de eerste alinea 
bedoelde controlesysteem in het licht van 
de bereikte resultaten.

2. Voor de toepassing van dit 
hoofdstuk wordt verstaan onder:

2. Voor de toepassing van dit 
hoofdstuk wordt verstaan onder:

(a) “eis”: elke afzonderlijke uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseis in 
een bepaalde handeling waarnaar verwezen 
wordt in het in artikel 11 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] genoemde 
Unierecht en die inhoudelijk verschilt van 
de andere in diezelfde handeling gestelde 
eisen;

(a) “eis”: elke afzonderlijke uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseis in 
een bepaalde handeling waarnaar verwezen 
wordt in het in artikel 11 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] genoemde 
Unierecht en die inhoudelijk verschilt van 
de andere in diezelfde handeling gestelde 
eisen;

(b) “handeling”: elk van de richtlijnen 
en verordeningen als bedoeld in artikel 11 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

(b) “handeling”: elk van de richtlijnen 
en verordeningen als bedoeld in artikel 11 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].
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(b bis) “herhaling van een niet-
naleving”: een meer dan eenmaal 
geconstateerde niet-naleving van dezelfde 
eis of norm, mits de begunstigde in kennis 
is gesteld van een eerdere niet-naleving 
en, naargelang van het geval, de 
mogelijkheid heeft gehad de nodige 
maatregelen te nemen om die eerdere 
niet-naleving te corrigeren.

3. In hun in lid 1 bedoelde 
controlesysteem:

3. Teneinde te voldoen aan hun 
controleverplichtingen als vastgesteld in 
lid 1:

(a) nemen de lidstaten controles ter 
plaatse op waarbij wordt nagegaan of de 
begunstigden voldoen aan de 
verplichtingen van titel III, hoofdstuk 1, 
afdeling 2, van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen];

(a) nemen de lidstaten controles ter 
plaatse op waarbij wordt nagegaan of de 
begunstigden voldoen aan de 
verplichtingen van titel III, hoofdstuk 1, 
afdeling 2, van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen];

(b) kunnen de lidstaten, afhankelijk van 
de betrokken eisen, normen, handelingen 
of conditionaliteitsgebieden, besluiten om 
gebruik te maken van de controles die in 
het kader van de controlesystemen voor de 
eis, de norm, de handeling of het 
conditionaliteitsgebied in kwestie zijn 
verricht, mits die controles ten minste even 
doeltreffend zijn als de onder a) bedoelde 
controles ter plaatse;

(b) kunnen de lidstaten, afhankelijk van 
de betrokken eisen, normen, handelingen 
of conditionaliteitsgebieden, besluiten om 
gebruik te maken van de controles die in 
het kader van de controlesystemen voor de 
eis, de norm, de handeling of het 
conditionaliteitsgebied in kwestie zijn 
verricht, mits die controles ten minste even 
doeltreffend zijn als de onder a) bedoelde 
controles ter plaatse;

(c) kunnen de lidstaten, in voorkomend 
geval, gebruikmaken van teledetectie of het 
areaalmonitoringsysteem om de onder a) 
bedoelde controles ter plaatse uit te voeren;

(c) kunnen de lidstaten, in voorkomend 
geval en voor zover haalbaar, 
gebruikmaken van teledetectie of het 
areaalmonitoring- en controlesysteem om 
de onder a) bedoelde controles ter plaatse 
uit te voeren; alsmede
(c bis) zetten de lidstaten een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing op;

(d) stellen de lidstaten jaarlijks de 
controlesteekproef voor de onder a) 
bedoelde controles op basis van een 
risicoanalyse vast en nemen zij daarin ook 
een aselecte component op en bepalen zij 
dat de controlesteekproef ten minste 1 % 
van de begunstigden van de steun omvat 
waarin titel III, hoofdstuk 1, afdeling 2, 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
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inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet.

(d bis) Voor controles op de naleving door 
de begunstigden van de toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden en ‑omstandigheden 
die voortvloeien uit relevante collectieve 
overeenkomsten en sociale en 
arbeidswetgeving op nationaal, Unie- en 
internationaal niveau die naar 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] verwijzen, moet de onder (d) 
bedoelde controlesteekproef betrekking 
hebben op ten minste 10 % van de 
begunstigden die de steun als bedoeld in 
titel III, hoofdstuk 1, afdeling 2, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
ontvangen.
3 bis. De lidstaten stellen jaarlijks de 
controlesteekproef voor de in lid 3, 
onder (a), van dit artikel bedoelde 
controles vast op basis van een 
risicoanalyse, waarbij zij wegingsfactoren 
en een aselecte component mogen 
toepassen, en zij garanderen dat de 
controlesteekproef ten minste 1 % van de 
begunstigden van de steun omvat waarin 
titel III, hoofdstuk 1, afdeling 2, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB plannen] 
voorziet.
3 ter. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels inzake 
vereenvoudigde controles voor 
landbouwers die deelnemen aan de in 
artikel 25 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde regelingen.
3 quater. De Commissie stelt door 
middel van uitvoeringshandelingen regels 
vast inzake het verrichten van de in dit 
artikel bedoelde controles, met inbegrip 
van regels die garanderen dat bij de 
risicoanalyse rekening wordt gehouden 
met de volgende factoren:
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(a) de deelname van landbouwers aan 
de bedrijfsadviesdiensten als bedoeld in 
artikel 13 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen];
(b) de deelname van landbouwers aan 
een certificeringsysteem als bedoeld in 
artikel 12, lid 3 bis, van Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen], zodra in deze verordening 
de eisen en normen in kwestie afgedekt 
zijn.
Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld. [Am. 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Amendement 212
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 1.

De lidstaten zetten een systeem op dat 
voorziet in de toepassing van 
administratieve sancties op begunstigden 
als bedoeld in artikel 11 van Verordening 
(EU) .../... (verordening inzake de 
strategische GLB-plannen), die op enig 
moment in het betrokken kalenderjaar niet 
voldoen aan de conditionaliteitsregels van 
titel III, hoofdstuk 1, afdeling 2, van die 
verordening ("sanctiesysteem").

De lidstaten zetten een systeem op dat 
voorziet in de toepassing van 
administratieve sancties op begunstigden 
als bedoeld in artikel 11 van Verordening 
(EU) .../... (verordening inzake de 
strategische GLB-plannen), die op enig 
moment in het betrokken kalenderjaar niet 
voldoen aan de conditionaliteitsregels van 
titel III, hoofdstuk 1, afdeling 2, van die 
verordening ("sanctiesysteem").

In dat systeem gelden de in de eerste alinea 
bedoelde administratieve sancties alleen 
wanneer de niet-naleving het gevolg is van 
een handelen of nalaten dat rechtstreeks 
aan de betrokken begunstigde kan worden 
toegeschreven, en aan één of beide van de 
volgende voorwaarden is voldaan:

In dat systeem gelden de in de eerste alinea 
bedoelde administratieve sancties alleen 
wanneer de niet-naleving het gevolg is van 
een handelen of nalaten dat rechtstreeks 
aan de betrokken begunstigde kan worden 
toegeschreven, en aan één, twee of alle van 
de volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de niet-naleving houdt verband met 
de landbouwactiviteit van de begunstigde;

(a) de niet-naleving houdt verband met 
de landbouwactiviteit van de begunstigde;

(b) het gaat om het areaal van het 
bedrijf van de begunstigde.

(b) het gaat om het areaal van het 
bedrijf van de begunstigde.

(b bis) de niet-naleving heeft gevolgen 
voor de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van de werknemers in 
dienst van de begunstigde;

Wat bosarealen betreft, geldt de in de 
eerste alinea bedoelde administratieve 
sanctie echter niet wanneer voor het areaal 

Wat bosarealen betreft, geldt de in de 
eerste alinea bedoelde administratieve 
sanctie echter niet wanneer voor het areaal 
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in kwestie geen steun wordt geclaimd 
overeenkomstig de artikelen 65 en 66 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

in kwestie geen steun wordt geclaimd 
overeenkomstig de artikelen 65 en 66 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Amendement 213
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 2 – letter a – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit punt geldt niet voor de verplichtingen 
van de werkgever uit hoofde van artikel 
XX van Verordening (EU) 
.../...[verordening strategische GLB-
plannen].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Amendement
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

86 Berekening van de sanctie 86 Berekening van de sanctie

1. 1.

De administratieve sancties waarin in titel 
III, hoofdstuk 1, afdeling 2, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet, wordt toegepast in de vorm van 
een verlaging of uitsluiting van het totale 
bedrag van de in die afdeling van die 
verordening bedoelde betalingen die aan 
de desbetreffende begunstigde zijn 
toegekend of moeten worden toegekend 
voor steunaanvragen die hij in het 
kalenderjaar van de bevinding heeft 
ingediend of zal indienen.

De administratieve sancties worden 
toegepast in de vorm van een verlaging of 
uitsluiting van het totale bedrag van de in 
artikel 84, lid 1, bedoelde betalingen die 
aan de desbetreffende begunstigde zijn 
toegekend of moeten worden toegekend 
voor steunaanvragen die hij in het 
kalenderjaar van de bevinding heeft 
ingediend of zal indienen.

Voor de berekening van die verlagingen en 
uitsluitingen wordt rekening gehouden met 
de ernst, de omvang, het permanente 
karakter, de herhaling en de opzettelijkheid 
van de geconstateerde niet-naleving. De 
opgelegde sancties zijn afschrikkend en 
evenredig en voldoen aan de criteria van de 
leden 2 en 3.

Voor de berekening van die verlagingen en 
uitsluitingen wordt rekening gehouden met 
de ernst, de omvang, het permanente 
karakter, de herhaling en de opzettelijkheid 
van de geconstateerde niet-naleving. De 
opgelegde sancties zijn doeltreffend, 
afschrikkend en evenredig en voldoen aan 
de criteria van de leden 2 en 3.

2. 2.

In het geval van niet-naleving die aan 
nalatigheid te wijten is, bedraagt het 
verlagingspercentage in de regel 3 % van 
het totale bedrag van de in lid 1 bedoelde 
betalingen.

In het geval van niet-naleving die aan 
nalatigheid te wijten is, bedraagt het 
verlagingspercentage in de regel 3 % van 
het totale bedrag van de in lid 1 bedoelde 
betalingen. De verlaging wordt bepaald op 
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basis van de beoordeling van de aard en 
ernst van de niet-naleving, aan de hand 
van de criteria als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel.

De lidstaten kunnen een systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing opzetten voor 
individuele gevallen van niet-naleving die 
zich voor het eerst voordoen en gelet op de 
geringe ernst, geringe omvang en het 
geringe permanente karakter ervan geen 
aanleiding geven tot een verlaging of 
uitsluiting. Wanneer bij een latere controle 
binnen drie opeenvolgende kalenderjaren 
wordt vastgesteld dat de niet-naleving niet 
is verholpen, wordt de verlaging uit hoofde 
van de eerste alinea met terugwerkende 
kracht toegepast.

De lidstaten zetten het systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing als bedoeld in 
artikel 84, lid 3, op voor individuele 
gevallen van niet-naleving die zich voor 
het eerst voordoen en gelet op de geringe 
ernst, geringe omvang en het geringe 
permanente karakter ervan geen aanleiding 
geven tot een verlaging of uitsluiting, en 
gebruiken dit systeem. De relevante 
autoriteit brengt de begunstigde op de 
hoogte van de verplichting om 
corrigerende actie te ondernemen en 
corrigerende maatregelen voor te stellen 
die moeten worden genomen om de niet-
naleving te corrigeren. Wanneer bij een 
latere controle binnen drie opeenvolgende 
kalenderjaren wordt vastgesteld dat de niet-
naleving niet is verholpen, wordt de 
verlaging uit hoofde van de eerste alinea 
met terugwerkende kracht toegepast.

Gevallen van niet-naleving die een 
rechtstreeks gevaar voor de 
volksgezondheid of de gezondheid van 
dieren vormen, geven altijd aanleiding tot 
een verlaging of uitsluiting.

Gevallen van niet-naleving die een 
rechtstreeks gevaar voor de 
volksgezondheid of de gezondheid van 
dieren vormen, geven altijd aanleiding tot 
een verlaging of uitsluiting.

De lidstaten kunnen de begunstigden die 
een vroegtijdige waarschuwing hebben 
gekregen, een verplichte opleiding 
aanbieden in het kader van de 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
waarin titel III, hoofdstuk 1, afdeling 3, 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet.

De lidstaten kunnen de begunstigden die 
een vroegtijdige waarschuwing hebben 
gekregen, een verplichte opleiding 
aanbieden in het kader van de 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
waarin titel III, hoofdstuk 1, afdeling 3, 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet.

2 bis. Onverminderd lid 2 moeten 
werkgevers in gevallen van niet-naleving 
van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden 
en ‑omstandigheden die voortvloeien uit 
relevante collectieve overeenkomsten en 
sociale en arbeidswetgeving op nationaal, 
Unie- en internationaal niveau zoals 
bedoeld in (EU).../... [verordening inzake 
de strategische GLB-plannen] die te 
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wijten zijn aan nalatigheid, de inbreuk zo 
spoedig mogelijk herstellen 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
praktijk om een verlaging van ten minste 
20 % van het totale bedrag van de 
betalingen bedoeld in lid 1 van dit artikel 
te vermijden. De sanctie wordt de 
volgende kalenderjaren voortgezet totdat 
de inbreuk is gecorrigeerd en hersteld.

3. In het geval van herhaling valt het 
verlagingspercentage hoger uit dan het 
percentage dat moet worden toegepast bij 
niet-naleving die het gevolg is van 
nalatigheid en voor de eerste maal is 
gesanctioneerd.

3. In het geval van herhaling van een 
niet-naleving bedraagt het 
verlagingspercentage in de regel 10 % van 
het totale bedrag van de in lid 1 bedoelde 
betalingen.

In het geval van verdere herhalingen 
wordt de begunstigde, wanneer geen 
gegronde reden wordt opgegeven, geacht 
opzettelijk te hebben gehandeld in de zin 
van lid 4.

4. In geval van opzettelijke niet-
naleving valt het verlagingspercentage 
hoger uit dan het percentage dat 
krachtens lid 3 in geval van herhaling 
moet worden toegepast, en kan het oplopen 
tot de volledige uitsluiting van betalingen 
en kan dit gelden voor één of meer 
kalenderjaren.

4. In geval van opzettelijke niet-
naleving bedraagt het 
verlagingspercentage ten minste 15 % van 
het totale bedrag van de betalingen 
bedoeld in lid 1, en kan het oplopen tot de 
volledige uitsluiting van betalingen en kan 
dit gelden voor één of meer kalenderjaren. 
In gevallen van opzettelijke niet-naleving 
van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden 
en ‑omstandigheden die voortvloeien uit 
relevante collectieve overeenkomsten en 
sociale en arbeidswetgeving op nationaal, 
Unie- en internationaal niveau zoals 
bedoeld in (EU).../... [verordening inzake 
de strategische GLB-plannen], moeten de 
lidstaten ten minste 50 % van het totale 
bedrag van de betalingen in mindering 
brengen. Afhankelijk van de ernst van de 
opzettelijke niet-naleving kan dit 
percentage hoger uitvallen en oplopen tot 
de volledige uitsluiting van betalingen. De 
sanctie kan worden toegepast voor één of 
meer kalenderjaren totdat de inbreuk is 
gecorrigeerd en hersteld.

5. Om te zorgen voor een gelijk 
speelveld tussen de lidstaten en voor de 
doeltreffendheid en een afschrikkend effect 

5. Om te zorgen voor een gelijk 
speelveld tussen de lidstaten en voor de 
doeltreffendheid en een afschrikkend effect 
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van het sanctiesysteem, is de Commissie 
bevoegd om overeenkomstig artikel 100 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die deze verordening aanvullen met 
verdere regels voor de toepassing en 
berekening van sancties.

van het sanctiesysteem, is de Commissie 
bevoegd om overeenkomstig artikel 100 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die deze verordening aanvullen met 
verdere regels voor de toepassing en 
berekening van sancties.

Or. en


