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14.10.2020 A8-0199/215

Amendement 215
Ulrike Müller
namens de Renew-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie
Chris MacManus
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) Om te zorgen voor meer 
verantwoordingsplicht en transparantie 
met betrekking tot steun uit het Elfpo en 
het ELGF, moeten de lidstaten via het 
geïntegreerd beheers- en controlesysteem 
aanvullende informatie over de 
eigendomsstructuren verzamelen. Om het 
toezicht op grondconcentratie en 
eigendomsstructuren en het onderzoek 
naar mogelijke belangenconflicten, 
corruptie en frauduleus gedrag te 
vergemakkelijken, moeten begunstigden 
waar toepasselijk de identiteit van hun 
moederonderneming of 
moederondernemingen vermelden. 
Administratieve lasten moeten tot een 
minimum worden beperkt, bijvoorbeeld 
middels vooraf ingevulde 
aanvraagformulieren en de 
beschikbaarheid van adequate gegevens, 
om aanvragers te helpen.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/216

Amendement 216
Ulrike Müller
namens de Renew-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie
Chris MacManus
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 66 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66 bis) Naar aanleiding van 
verzoeken van het Europees Parlement1 
bis om meer transparantie over de 
verdeling van landbouwgrond en 
grondconcentratie die van invloed is op de 
toegang tot land voor landbouwers, en 
naar aanleiding van adviezen van de 
Ombudsman1 ter en de Rekenkamer over 
de nood aan meer duidelijkheid over 
eigendomsstructuren in verband met 
GLB-begunstigden, in de context van 
mogelijke fraude met en mogelijk 
misbruik van EU-middelen, en gezien het 
feit dat de beschikbare statistieken1 
quater een onvolledig beeld geven van de 
eigendom van en zeggenschap over 
landbouwbedrijven; Om het toezicht door 
overheidsinstanties op landroof en 
grondconcentratie te vergemakkelijken en 
voor meer verantwoordingsplicht en 
transparantie te zorgen met betrekking tot 
steun uit het Elfpo en het ELGF, moet 
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daarom ook informatie over 
eigendomsstructuren beschikbaar worden 
gemaakt voor het publiek. De lijst van 
begunstigden van GLB-middelen, die 
achteraf per lidstaat wordt gepubliceerd, 
moet, indien van toepassing, ook de 
identificatie van moederondernemingen 
mogelijk maken. Dit zou aanzienlijk 
bijdragen tot het toezicht op 
eigendomsstructuren en het onderzoek 
naar mogelijke belangenconflicten, 
corruptie en frauduleus gedrag 
vergemakkelijken.
__________________
1 bis Verslag van het EP over de stand 
van zaken in verband met de concentratie 
van landbouwgrond in de EU 
(2016/2141(INI))
1 ter Besluit van de Europese 
Ombudsman in zaak 1782/2019/EWM
1 quater Verordening (EU) 2018/1091 
inzake geïntegreerde landbouwstatistieken

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/217

Amendement 217
Ulrike Müller
namens de Renew-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie
Chris MacManus

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “basisvereisten van de Unie”: de 
vereisten van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] en van deze verordening.

(c) “basisvereisten van de Unie”: de 
vereisten van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen], van deze verordening, van 
Verordening (EU) 2018/1046 (Financieel 
Reglement) en van Richtlijn 2014/24/EU 
(richtlijn overheidsopdrachten).

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/218

Amendement 218
Ulrike Müller
namens de Renew-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie
Chris MacManus

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat beperkt het aantal van zijn 
geaccrediteerde betaalorganen:

Elke lidstaat beperkt het aantal van zijn 
geaccrediteerde betaalorganen, rekening 
houdend met zijn grondwettelijke 
bepalingen:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/219

Amendement 219
Ulrike Müller
namens de Renew-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie
Chris MacManus

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) tot één orgaan voor het beheer van 
zowel de ELGF- als de Elfpo-uitgaven.

(b) tot één orgaan voor het beheer van 
zowel de ELGF- als de Elfpo-uitgaven, 
indien er slechts een nationaal orgaan 
bestaat.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/220

Amendement 220
Ulrike Müller
namens de Renew-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Chris MacManus

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 63, leden 5 
en 6, van Verordening (EU, Euratom) 
2018/... [het nieuwe Financieel 
Reglement] (hierna “het Financieel 
Reglement” genoemd) wordt door de 
persoon die verantwoordelijk is voor het 
geaccrediteerde betaalorgaan, uiterlijk op 
15 februari van het jaar dat volgt op het 
betrokken begrotingsjaar, het volgende 
opgesteld en bij de Commissie ingediend:

Voor de toepassing van artikel 63, leden 5 
en 6, van Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 (hierna “het Financieel 
Reglement” genoemd), en om voor 
wettigheid en regelmatigheid te zorgen, 
wordt door de persoon die 
verantwoordelijk is voor het 
geaccrediteerde betaalorgaan, uiterlijk op 
15 februari van het jaar dat volgt op het 
betrokken begrotingsjaar, de volgende 
informatie opgesteld en bij de Commissie 
ingediend:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/221

Amendement 221
Ulrike Müller
namens de Renew-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Chris MacManus

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een jaarlijkse samenvatting van de 
definitieve auditverslagen en van de 
verrichte controles, met inbegrip van de 
resultaten hiervan;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/222

Amendement 222
Ulrike Müller
namens de Renew-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie
Chris MacManus

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Coördinerende instanties

1. Wanneer in een lidstaat meer dan 
één geaccrediteerd betaalorgaan bestaat, 
wijst die lidstaat een publieke 
coördinerende instantie aan, die hij met 
de volgende taken belast:
(a) collationeren van de aan de 
Commissie te verstrekken documenten, 
gegevens en informatie en toezending van 
die informatie aan de Commissie;
(b) uitvoering of coördinatie van 
acties om tekortkomingen van 
gemeenschappelijke aard te verhelpen, en 
de Commissie op de hoogte houden van 
deze acties en van alle eventuele follow-
up;
(c) waarborging van de 
geharmoniseerde toepassing van de 
Unieregelgeving.
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De coördinerende instantie wordt 
onderworpen aan een specifieke door de 
lidstaat uit te voeren accreditatie voor de 
verwerking van de in de eerste alinea, 
onder a), bedoelde financiële informatie.
De documenten, gegevens en informatie 
waarvan sprake is in artikel 8, leden 3 en 
3 bis, die worden ingediend door de 
betaalorganen en die worden verstrekt 
door de coördinerende instantie, vallen 
onder het in artikel 11, lid 1, bedoelde 
oordeel van de coördinerende instantie en 
worden ingediend samen met een 
beheersverklaring die alle onderdelen van 
die documenten bestrijkt.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/223

Amendement 223
Ulrike Müller
namens de Renew-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Chris MacManus

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Artikel 39

Schorsing van betalingen in het kader van 
de meerjarige prestatiemonitoring

Schorsing en verlaging van betalingen in 
het kader van de meerjarige 

prestatiemonitoring

1. Bij te trage of onvoldoende 
vooruitgang richting de streefcijfers als 
vermeld in het nationale strategisch GLB-
plan en gemonitord overeenkomstig de 
artikelen 115 en 116 van Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen], kan de Commissie de 
betrokken lidstaat verzoeken de nodige 
corrigerende acties uit te voeren op basis 
van een actieplan met duidelijke 
voortgangsindicatoren dat is opgesteld in 
overleg met de Commissie.

1. Bij te trage of onvoldoende 
vooruitgang richting de mijlpalen voor 
resultaatindicatoren en indien de 
gerapporteerde waarde van een of meer 
van de resultaatindicatoren als vermeld in 
het nationale strategisch GLB-plan en 
gemonitord overeenkomstig de artikelen 
115 en 116 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] voor het verslagjaar in kwestie 
een kloof van meer dan 25 % vertoont, 
verstrekt de betrokken lidstaat 
voorafgaand aan de evaluatievergadering 
als bedoeld in artikel 122 van die 
verordening een verklaring voor deze 
kloof.
Als de betrokken lidstaat de kloof niet kan 
verklaren, kan de Commissie de 
betrokken lidstaat tijdens de 
evaluatievergadering verzoeken om in 
overleg met de Commissie een actieplan te 
ontwikkelen en vast te stellen en dit 
actieplan uit te voeren.
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De betrokken lidstaat dient het in de 
tweede alinea genoemde actieplan binnen 
drie maanden nadat de Commissie 
daarom heeft verzocht bij de Commissie 
in, en vermeldt daarbij tevens de nodige 
herstelmaatregelen en het verwachte 
tijdschema voor de uitvoering ervan. In 
het actieplan worden duidelijk de 
interventies vermeld met betrekking tot de 
resultaatindicatoren in verband waarmee 
een kloof is vastgesteld. De Commissie 
deelt de betrokken lidstaat schriftelijk mee 
dat zij het actieplan accepteert of verzoekt 
zij de betrokken lidstaat om wijzigingen in 
het actieplan aan te brengen. De 
betrokken lidstaat houdt zich aan het 
actieplan en volgt het verwachte 
tijdschema, zoals door de Commissie 
geaccepteerd.

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van 
actieplannen en voor de procedure voor 
het opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Met het oog op de vaststelling van de in 
dit lid bedoelde actieplannen stelt de 
Commissie overeenkomstig artikel 100 
gedelegeerde handelingen vast tot 
aanvulling van deze verordening met 
verdere regels voor de elementen van deze 
actieplannen, waaronder met name de 
vaststelling van voortgangsindicatoren en 
de procedure voor de vaststelling van 
dergelijke actieplannen.

2. Wanneer de lidstaat het in lid 1 
bedoelde actieplan niet indient of uitvoert 
of indien dat actieplan duidelijk 
tekortschiet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

2. Wanneer de betrokken lidstaat het 
in lid 1 bedoelde actieplan niet indient of 
uitvoert of indien het door de betrokken 
lidstaat ingediende actieplan duidelijk 
tekortschiet, kan de Commissie, na de 
lidstaat in kwestie te hebben geraadpleegd 
en gelegenheid te hebben geboden om 
binnen een periode van ten minste 30 
dagen te reageren, uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst. Als de betrokken 
lidstaat heeft geantwoord en zijn 
opmerkingen heeft ingediend, maar de 
Commissie deze opmerkingen 
ontoereikend acht, licht de Commissie 
waar nodig en ten laatste als de 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld, 
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toe waarom zij van mening is dat de 
ingediende opmerkingen ontoereikend 
zijn. Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 101, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.
De Commissie houdt rekening met het 
tijdsbestek dat is aangegeven voor de 
uitvoering van het actieplan alvorens 
krachtens dit artikel een 
schorsingsprocedure in gang wordt gezet. 
De Commissie houdt ook rekening met 
gevallen van overmacht en ernstige 
sociaal-economische crises die de lidstaat 
hebben kunnen beletten zijn actieplan, 
inclusief het bereiken van de betrokken 
mijlpalen, naar behoren uit te voeren.

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven die verband houden met 
de interventies die onder dat actieplan 
zouden vallen. De Commissie vergoedt de 
geschorste uitgaven alsnog wanneer uit de 
in artikel 121 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde prestatie-evaluatie blijkt 
dat bevredigende vooruitgang richting de 
streefcijfers wordt geboekt. Indien de 
situatie bij afsluiting van het nationale 
strategisch GLB-plan nog niet is 
gecorrigeerd, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het geschorste bedrag definitief wordt 
verlaagd voor de betrokken lidstaat.

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven die verband houden met 
de interventies die onder dat actieplan 
zouden vallen. De Commissie vergoedt de 
geschorste uitgaven alsnog wanneer uit de 
in artikel 121 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde prestatie-evaluatie blijkt 
dat er bevredigende vooruitgang wordt 
geboekt richting de mijlpalen voor 
resultaatindicatoren en de gerapporteerde 
waarde van de resultaatindicatoren. Voor 
de toepassing van dit artikel wordt 
“bevredigende vooruitgang” aangemerkt 
als de situatie waarin de betrokken 
lidstaat het actieplan heeft uitgevoerd en 
de bereikte mijlpalen en gerapporteerde 
waarde van de betrokken 
resultaatindicatoren met betrekking tot 
het verslagjaar in kwestie een kloof laten 
zien van minder dan 25 %.
De betrokken lidstaat kan de Commissie 
in de loop van het begrotingsjaar 
vrijwillig in kennis stellen van de 
voortgang van het actieplan om de 
Commissie in staat te stellen de 
vooruitgang bij het bereiken van de 
mijlpalen te beoordelen. Als een lidstaten 
kan aantonen dat de kloof die tot de 
schorsing heeft geleid tijdens het 
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begrotingsjaar is verkleind tot minder dan 
25 %, worden de geschorste uitgaven 
alsnog vergoed.
Indien de situatie bij afsluiting van het 
nationale strategisch GLB-plan nog niet 
is gecorrigeerd, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het geschorste bedrag definitief wordt 
verlaagd voor de betrokken lidstaat.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage en de duur van de schorsing van 
betalingen en voor de voorwaarde om die 
bedragen te verlagen of alsnog te 
vergoeden in het kader van de meerjarige 
prestatiemonitoring.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage en de duur van de schorsing van 
betalingen en voor de voorwaarde om die 
bedragen te verlagen of alsnog te 
vergoeden in het kader van de meerjarige 
prestatiemonitoring.

3. De uitvoeringshandelingen waarin 
de leden 1 en 2 voorzien, worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

3. De uitvoeringshandelingen waarin 
de leden 1 en 2 voorzien, worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en vraagt zij de lidstaat om te 
reageren binnen een periode die niet korter 
mag zijn dan dertig dagen.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en vraagt zij de lidstaat om te 
reageren binnen een periode die niet korter 
mag zijn dan dertig dagen.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/224

Amendement 224
Ulrike Müller
namens de Renew-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie
Chris MacManus

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 Artikel 40

Schorsing van betalingen in verband met 
tekortkomingen in de governancesystemen

Schorsing van betalingen in verband met 
tekortkomingen in de governancesystemen

1. Bij ernstige tekortkomingen in de 
werking van de governancesystemen kan 
de Commissie de betrokken lidstaat vragen 
om de nodige corrigerende acties uit te 
voeren op basis van een actieplan met 
duidelijke voortgangsindicatoren dat is 
opgesteld in overleg met de Commissie.

1. Wanneer er ernstige 
tekortkomingen in de werking van de 
governancesystemen worden 
geconstateerd en genoemd in de 
beheersverklaring van een betaalorgaan, 
conform het oordeel van de certificerende 
instantie of uit hoofde van de controles 
van de Commissie krachtens artikel 47, 
verzoekt de Commissie de betrokken 
lidstaat om binnen een termijn van twee 
maanden te rekenen vanaf dit verzoek te 
reageren en opmerkingen te geven bij de 
bevindingen, teneinde de noodzaak van 
corrigerende maatregelen en, indien 
nodig, een actieplan te beoordelen. Na het 
verstrijken van die periode vraagt de 
Commissie de betrokken lidstaat indien 
nodig om de nodige corrigerende acties uit 
te voeren op basis van een actieplan met 
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duidelijke voortgangsindicatoren dat is 
opgesteld in overleg met de Commissie.

De betrokken lidstaat dient het in de 
eerste alinea genoemde actieplan binnen 
drie maanden nadat de Commissie 
daarom heeft verzocht bij de Commissie 
in, en vermeldt daarbij tevens de nodige 
herstelmaatregelen en het verwachte 
tijdschema voor de uitvoering ervan. De 
Commissie deelt de betrokken lidstaat 
schriftelijk mee dat zij het actieplan 
accepteert of verzoekt zij de betrokken 
lidstaat om wijzigingen in het actieplan 
aan te brengen. De betrokken lidstaat 
houdt zich aan het actieplan en volgt het 
verwachte tijdschema, zoals door de 
Commissie geaccepteerd.

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van de 
actieplannen en voor de procedure voor het 
opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

De Commissie kan overeenkomstig artikel 
100 gedelegeerde handelingen vaststellen 
tot aanvulling van deze verordening met 
verdere regels voor de elementen van de in 
dit lid bedoelde actieplannen en voor de 
procedure voor de opstelling van deze 
actieplannen.

2. Wanneer de lidstaat het in lid 1 
bedoelde actieplan niet indient of uitvoert 
of indien dat actieplan duidelijk 
tekortschiet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

2. Wanneer de lidstaat het in lid 1 van 
dit artikel bedoelde actieplan niet indient 
of niet uitvoert, indien dat actieplan 
duidelijk tekortschiet, of indien het 
actieplan niet is uitgevoerd in 
overeenstemming met het in dat lid 
bedoelde schriftelijke verzoek van de 
Commissie, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst. Deze uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven van de lidstaat waar de 
tekortkomingen bestaan, en wel voor een 
periode die in de in de eerste alinea 

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven van de lidstaat waar de 
tekortkomingen bestaan, en wel voor een 
periode die in de in de eerste alinea 
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bedoelde uitvoeringshandelingen wordt 
bepaald en niet langer mag zijn dan twaalf 
maanden. Indien de 
schorsingsvoorwaarden daarna nog steeds 
geldig zijn, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
die periode verder wordt verlengd met 
telkens maximaal twaalf maanden. Bij de 
vaststelling van de in artikel 53 bedoelde 
uitvoeringshandelingen wordt rekening 
gehouden met de geschorste bedragen.

bedoelde uitvoeringshandelingen wordt 
bepaald en niet langer mag zijn dan twaalf 
maanden. Indien de 
schorsingsvoorwaarden daarna nog steeds 
geldig zijn, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
die periode verder wordt verlengd met 
telkens maximaal twaalf maanden. Bij de 
vaststelling van de in artikel 53 bedoelde 
uitvoeringshandelingen wordt rekening 
gehouden met de geschorste bedragen.

3. De uitvoeringshandelingen waarin 
dit artikel voorziet, worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.
Voordat de in lid 2 bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en vraagt zij de lidstaat om te 
reageren binnen een periode die niet korter 
mag zijn dan dertig dagen.

3. Voordat de in lid 2 bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en vraagt zij de lidstaat om te 
reageren binnen een periode die niet korter 
mag zijn dan dertig dagen. Als de 
betrokken lidstaat heeft geantwoord en 
zijn opmerkingen heeft ingediend, maar 
de Commissie deze opmerkingen 
ontoereikend acht, licht de Commissie 
waar nodig en ten laatste als de 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld, 
toe waarom zij van mening is dat de 
ingediende opmerkingen ontoereikend 
zijn.

In de uitvoeringshandelingen waarin de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 30 bedoelde 
tussentijdse betalingen worden bepaald, 
wordt rekening gehouden met de 
uitvoeringshandelingen die in het kader 
van de eerste alinea van dit lid zijn 
vastgesteld.

In de uitvoeringshandelingen waarin de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 30 bedoelde 
tussentijdse betalingen worden bepaald, 
wordt rekening gehouden met de 
gedelegeerde handelingen die in het kader 
van de derde alinea van lid 1 zijn 
vastgesteld.

Or. en


