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Amendement 225
Ulrike Müller
namens de Renew-FractieTilly 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
Article 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 47 Artikel 47

Controles door de Commissie Controles door de Commissie

1. Onverminderd de controles die de 
lidstaten verrichten krachtens hun nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen of krachtens artikel 287 van het 
Verdrag, en onverminderd de controles die 
krachtens artikel 322 van het Verdrag of 
op basis van Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad worden 
georganiseerd, kan de Commissie controles 
in de lidstaten organiseren om met name na 
te gaan of:

1. Onverminderd de controles die de 
lidstaten verrichten krachtens hun nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen of krachtens 
artikel 287 VWEU, en onverminderd 
controles die krachtens artikel 322 VWEU 
of op basis van Verordening (EG,Euratom) 
nr. 2185/96 van de Raad worden 
georganiseerd, kan de Commissie controles 
ter plaatse in de lidstaten organiseren om 
met name na te gaan:

(a) de administratieve praktijken in 
overeenstemming zijn met de 
Unievoorschriften;

(a) de administratieve praktijken in 
overeenstemming zijn met de 
Unievoorschriften;

(b) de uitgaven die onder artikel 5, lid 
2, en artikel 6 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] vallen, een corresponderende 
output hebben zoals gerapporteerd in het 
jaarlijkse prestatieverslag;

(b) de uitgaven die onder artikel 5, lid 
2, en artikel 6 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] vallen, een corresponderende 
output hebben zoals gerapporteerd in het 
jaarlijkse verslag inzake de financiële 
goedkeuring;

(c) het werk van de certificerende 
instantie is verricht overeenkomstig artikel 
11 en voor de toepassing van afdeling 2 
van dit hoofdstuk;

(c) het werk van de certificerende 
instantie is verricht overeenkomstig artikel 
11 en voor de toepassing van afdeling 2 
van dit hoofdstuk;

(d) een betaalorgaan voldoet aan de (d) een betaalorgaan voldoet aan de 



AM\1215877NL.docx PE658.379v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

accreditatiecriteria van artikel 8, lid 2, en 
of de lidstaat de bepalingen van artikel 8, 
lid 5, correct toepast.

accreditatiecriteria van artikel 8, lid 2, en 
of de lidstaat de bepalingen van artikel 8, 
lid 5, correct toepast.
(d bis) de overeenkomstig artikel 39 of 
artikel 40 opgestelde actieplannen op 
correcte wijze ten uitvoer worden gelegd.
Om de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie overeenkomstig 
artikel 57 van deze verordening te 
waarborgen, breidt de Commissie haar in 
de eerste alinea van dit lid bedoelde 
controles uit tot alle interventies waarin in 
Verordening (EU) .../... [verordening 
strategische GLB-plannen] is voorzien, 
indien ernstige tekortkomingen in de 
beheers- en controlesystemen van de 
lidstaat worden vastgesteld of wanneer uit 
de informatie die de Commissie 
overeenkomstig de artikelen 8, lid 3, en 11 
heeft verkregen, blijkt dat de resultaten 
van de controles van de lidstaat 
overeenkomstig artikel 57, lid 1, van deze 
verordening aanzienlijke 
onregelmatigheden vertonen. Deze 
uitgebreide controles worden door de 
Commissie uitgevoerd om na te gaan 
onder welke voorwaarden de uit de 
fondsen gefinancierde verrichtingen zijn 
uitgevoerd en gecontroleerd om de 
naleving van het toepasselijke recht van 
de Unie te waarborgen, en zolang de 
ernstige tekortkomingen in de beheers- en 
controlesystemen of aanzienlijke 
onregelmatigheden blijven bestaan.

De personen die door de Commissie zijn 
gemachtigd om namens haar controles uit 
te voeren, of de personeelsleden van de 
Commissie die handelen binnen de aan hen 
verleende bevoegdheden, hebben toegang 
tot de boeken en alle andere documenten, 
met inbegrip van de op een elektronische 
informatiedrager opgestelde of ontvangen 
en bewaarde documenten en metagegevens 
die betrekking hebben op de uit het ELGF 
of het Elfpo gefinancierde uitgaven.

De personen die door de Commissie zijn 
gemachtigd om namens haar de in dit lid 
bedoelde controles uit te voeren, of de 
personeelsleden van de Commissie die 
handelen binnen de aan hen verleende 
bevoegdheden, hebben toegang tot de 
boeken en alle andere documenten, met 
inbegrip van de op een elektronische 
informatiedrager opgestelde of ontvangen 
en bewaarde documenten en metagegevens 
die betrekking hebben op de uit het ELGF 
of het Elfpo gefinancierde uitgaven.

De bevoegdheden om controles te De bevoegdheden om de in dit lid bedoelde 
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verrichten, doen niet af aan de toepassing 
van nationale bepalingen op grond waarvan 
bepaalde handelingen alleen mogen 
worden verricht door personeel dat daartoe 
specifiek in het nationaal recht is 
aangewezen. Onverminderd Verordening 
(EU, Euratom) nr. 883/2013 en 
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
nemen de personen die door de Commissie 
zijn gemachtigd namens haar te handelen 
onder meer niet deel aan bezoeken thuis of 
aan formele ondervragingen van personen 
op basis van het recht van de betrokken 
lidstaat. Wel hebben zij toegang tot de 
aldus verkregen informatie.

controles te verrichten, doen niet af aan de 
toepassing van nationale bepalingen op 
grond waarvan bepaalde handelingen 
alleen mogen worden verricht door 
personeel dat daartoe specifiek in het 
nationaal recht is aangewezen. 
Onverminderd Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 en Verordening (Euratom, 
EG) nr. 2185/96 nemen de personen die 
door de Commissie zijn gemachtigd 
namens haar te handelen onder meer niet 
deel aan bezoeken thuis of aan formele 
ondervragingen van personen op basis van 
het recht van de betrokken lidstaat. Wel 
hebben zij toegang tot de aldus verkregen 
informatie.

2. Vóór een controle stelt de 
Commissie de betrokken lidstaat of de 
lidstaat op wiens grondgebied de controle 
moet plaatsvinden, tijdig daarvan in kennis, 
en wanneer zij controles organiseert houdt 
zij rekening met de administratieve 
gevolgen voor de betaalorganen. Personeel 
van de betrokken lidstaat kan aan 
dergelijke controles deelnemen.

2. Vóór een controle stelt de 
Commissie de betrokken lidstaat of de 
lidstaat op wiens grondgebied de controle 
moet plaatsvinden, tijdig daarvan in kennis, 
en wanneer zij controles organiseert houdt 
zij rekening met de administratieve 
gevolgen voor de betaalorganen. Personeel 
van de betrokken lidstaat kan aan 
dergelijke controles deelnemen.

Op verzoek van de Commissie en met 
instemming van de lidstaat voeren de 
bevoegde instanties van deze lidstaat 
aanvullende controles of onderzoeken uit 
met betrekking tot de verrichtingen die 
onder deze verordening vallen. 
Personeelsleden van de Commissie of de 
personen die door de Commissie zijn 
gemachtigd om namens haar te handelen, 
kunnen aan dergelijke controles 
deelnemen.

Op verzoek van de Commissie en met 
instemming van de lidstaat voeren de 
bevoegde instanties van deze lidstaat 
aanvullende controles of onderzoeken uit 
met betrekking tot de verrichtingen die 
onder deze verordening vallen. 
Personeelsleden van de Commissie of de 
personen die door de Commissie zijn 
gemachtigd om namens haar te handelen, 
kunnen aan dergelijke controles 
deelnemen.

Ter verbetering van de controles kan de 
Commissie met instemming van de 
betrokken lidstaten overheidsdiensten van 
deze lidstaten bij bepaalde controles of 
onderzoeken betrekken.

Ter verbetering van de controles kan de 
Commissie met instemming van de 
betrokken lidstaten overheidsdiensten van 
deze lidstaten bij bepaalde controles of 
onderzoeken betrekken.

Or. en
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Amendement 226
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
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 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 57 Artikel 57

Bescherming van de financiële belangen 
van de Unie

Bescherming van de financiële belangen 
van de Unie

1. De lidstaten stellen in het kader 
van het GLB alle wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
maatregelen vast die nodig zijn om een 
doeltreffende bescherming van de 
financiële belangen van de Unie te 
waarborgen. Daarbij gaat het met name om 
bepalingen en maatregelen om:

1. In het kader van het GLB 
eerbiedigen de lidstaten de toepasselijke 
goverancesystemen en stellen zij alle 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en andere maatregelen vast die 
nodig zijn om een doeltreffende 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie te waarborgen, inclusief 
toepassing van de subsidiabiliteitscriteria 
die zijn vastgesteld in artikel 35. Daarbij 
gaat het met name om bepalingen en 
maatregelen om:

(a) de wettigheid en regelmatigheid 
van de uit de fondsen gefinancierde 
verrichtingen te controleren;

(a) de wettigheid en regelmatigheid 
van de uit de fondsen gefinancierde 
verrichtingen te controleren, inclusief op 
het niveau van de begunstigden;

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

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

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

(c) onregelmatigheden en fraude te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren;

(c) onregelmatigheden en fraude te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren;

(d) overeenkomstig het Unierecht of, 
bij ontstentenis daarvan, nationaal recht 
sancties op te leggen die doeltreffend, 
afschrikkend en evenredig zijn, en daartoe 
gerechtelijke procedures in te leiden indien 
nodig;

(d) overeenkomstig het Unierecht of, 
bij ontstentenis daarvan, nationaal recht 
sancties op te leggen die doeltreffend, 
afschrikkend en evenredig zijn, en daartoe 
gerechtelijke procedures in te leiden indien 
nodig;

(e) onverschuldigd betaalde bedragen 
met rente terug te vorderen en daartoe 
gerechtelijke procedures in te leiden indien 
nodig.

(e) onverschuldigd betaalde bedragen 
met rente terug te vorderen en daartoe 
gerechtelijke procedures in te leiden indien 
nodig.

2. De lidstaten zetten efficiënte 
beheers- en controlesystemen op die ervoor 
zorgen dat de Uniewetgeving inzake 
interventies van de Unie in acht wordt 
genomen.

2. De lidstaten zetten efficiënte 
beheers- en controlesystemen op die ervoor 
zorgen dat de Uniewetgeving inzake 
interventies van de Unie in acht wordt 
genomen.

3. De lidstaten nemen passende 
voorzorgsmaatregelen die ervoor zorgen 
dat de toegepaste sancties als bedoeld in lid 
1, onder d), in verhouding staan tot de 
ernst, de omvang, de duur en de herhaling 
van de geconstateerde niet-naleving.

3. De lidstaten nemen passende 
voorzorgsmaatregelen die ervoor zorgen 
dat de toegepaste sancties als bedoeld in lid 
1, onder d), in verhouding staan tot de 
ernst, de omvang, de duur en de herhaling 
van de geconstateerde niet-naleving.

De regelingen van de lidstaten zorgen er 
met name voor dat geen sancties worden 
opgelegd in de volgende gevallen:

De regelingen van de lidstaten zorgen er 
met name voor dat geen sancties worden 
opgelegd in de volgende gevallen:

(a) de niet-naleving is te wijten aan 
overmacht;

(a) de niet-naleving is te wijten aan 
overmacht;

(b) de niet-naleving is te wijten aan een 
fout van de bevoegde autoriteit of van een 
andere autoriteit, en de fout kon door de 
persoon aan wie de administratieve sanctie 
is opgelegd is, redelijkerwijs niet worden 
geconstateerd;

(b) de niet-naleving is te wijten aan een 
fout van de bevoegde autoriteit of van een 
andere autoriteit, en de fout kon door de 
persoon aan wie de administratieve sanctie 
is opgelegd is, redelijkerwijs niet worden 
geconstateerd;

(c) de betrokkene kan ten genoegen 
van de bevoegde autoriteit aantonen dat hij 
geen schuld heeft aan de niet-naleving van 
de in lid 1 genoemde verplichtingen, of de 
bevoegde autoriteit oordeelt anderszins dat 
de betrokkene geen schuld treft.

(c) de betrokkene kan ten genoegen 
van de bevoegde autoriteit aantonen dat hij 
geen schuld heeft aan de niet-naleving van 
de in lid 1 genoemde verplichtingen, of de 
bevoegde autoriteit oordeelt anderszins dat 
de betrokkene geen schuld treft.
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Wanneer de niet-naleving van de 
voorwaarden voor de verlening van de 
steun te wijten is aan overmacht, behoudt 
de begunstigde het recht op steun.

Wanneer de niet-naleving van de 
voorwaarden voor de verlening van de 
steun te wijten is aan overmacht, behoudt 
de begunstigde het recht op steun.

4. De lidstaten voeren regelingen in 
die ervoor zorgen dat klachten over de 
fondsen op doeltreffende wijze worden 
onderzocht, en onderzoeken op verzoek 
van de Commissie klachten die bij de 
Commissie zijn ingediend en onder hun 
strategisch GLB-plan vallen. De lidstaten 
lichten de Commissie in over de resultaten 
van die onderzoeken.

4. De lidstaten voeren regelingen in 
die ervoor zorgen dat klachten over de 
fondsen op doeltreffende wijze worden 
onderzocht, en onderzoeken op verzoek 
van de Commissie klachten die bij de 
Commissie zijn ingediend en onder hun 
strategisch GLB-plan vallen. De lidstaten 
lichten de Commissie in over de resultaten 
van die onderzoeken.

Wanneer in een lidstaat tekortkomingen 
in het onderzoek en de behandeling van 
klachten zijn geconstateerd, stelt de 
Commissie een klachtenmechanisme in 
waarbij begunstigden die worden 
geconfronteerd met een oneerlijke 
behandeling of een behandeling die hen 
benadeelt ten aanzien van de vastlegging 
of uitbetaling van overheidsmiddelen 
onder direct of gedeeld beheer, met 
inbegrip van besluiten inzake openbare 
aanbestedingen, rechtstreeks bij de 
Commissie een klacht kunnen indienen. 
De Commissie zorgt ervoor dat een 
adequate bescherming van natuurlijke of 
rechtspersonen na het indienen van een 
klacht wordt gewaarborgd.

5. De lidstaten stellen de Commissie 
in kennis van de bepalingen en 
maatregelen die in het kader van de leden 1 
en 2 zijn vastgesteld.

5. De lidstaten stellen de Commissie 
in kennis van de bepalingen en 
maatregelen die in het kader van de leden 1 
en 2 zijn vastgesteld.

6. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met de 
regels die nodig zijn voor een uniforme 
toepassing van dit artikel wat betreft:

6. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met de 
regels die nodig zijn voor een uniforme 
toepassing van dit artikel wat betreft:

(a) de procedures, de termijnen en de 
uitwisseling van informatie in verband met 
de in de leden 1 en 2 genoemde 
verplichtingen;

(a) de procedures, de termijnen en de 
uitwisseling van informatie in verband met 
de in de leden 1 en 2 genoemde 
verplichtingen;

(b) de informatie die de lidstaten aan 
de Commissie moeten verstrekken in 
verband met de in de leden 3 en 4 bedoelde 
verplichtingen.

(b) de informatie die de lidstaten aan 
de Commissie moeten verstrekken in 
verband met de in de leden 3 en 4 bedoelde 
verplichtingen.
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Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en
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Amendement 227
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
Artikel 69 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het systeem voor de registratie van de 
identiteit van alle begunstigden van de 
interventies en maatregelen als bedoeld in 
artikel 63, lid 2, waarborgt dat alle 
aanvragen die door een en dezelfde 
begunstigde worden ingediend, als zodanig 
kunnen worden geïdentificeerd.

Het systeem voor de registratie van de 
identiteit van alle begunstigden van de 
interventies en maatregelen als bedoeld in 
artikel 63, lid 2, waarborgt dat alle 
aanvragen die door een en dezelfde 
begunstigde worden ingediend, als zodanig 
kunnen worden geïdentificeerd. Het zorgt 
er ook voor dat, wanneer begunstigden 
deel uitmaken van een groep in de zin van 
artikel 2, lid 1, punt 11, van Richtlijn 
2013/34/EU, die groep kan worden 
geïdentificeerd.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/228

Amendement 228
Ulrike Müller
namens de Renew-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 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 85 Artikel 85

Systeem van administratieve sancties in het 
kader van de conditionaliteit

Systeem van administratieve sancties in het 
kader van de conditionaliteit

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”).

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”).

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

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

2. In hun in lid 1 bedoelde 
sanctiesystemen:

2. In hun in lid 1 bedoelde 
sanctiesystemen:

(a) nemen de lidstaten regels op over 
de toepassing van administratieve sancties 
wanneer de grond in het betrokken 
kalenderjaar of de betrokken jaren wordt 
overgedragen. Deze regels berusten op een 
eerlijke en billijke verdeling van de 
aansprakelijkheid voor niet-nalevingen 
over cedenten en overnemers.

(a) nemen de lidstaten regels op over 
de toepassing van administratieve sancties 
wanneer de landbouwgrond of een 
landbouwbedrijf dan wel een deel hiervan 
in het betrokken kalenderjaar of de 
betrokken jaren wordt overgedragen. Deze 
regels berusten op een eerlijke en billijke 
verdeling van de aansprakelijkheid voor 
niet-nalevingen over cedenten en 
overnemers.

Voor de toepassing van dit punt wordt 
onder “overdracht” verstaan elke soort 
transactie op grond waarvan de cedent de 
beschikking over de landbouwgrond 
verliest;

Voor de toepassing van dit punt wordt 
onder “overdracht” verstaan elke soort 
transactie op grond waarvan de cedent de 
beschikking over de landbouwgrond 
verliest;

(b) kunnen de lidstaten, onverminderd 
lid 1, besluiten om per begunstigde en per 
kalenderjaar geen sanctie toe te passen 
wanneer de sanctie niet meer dan 100 EUR 
bedraagt. De constatering van de niet-
naleving en de verplichting corrigerende 
actie te ondernemen, worden aan de 
begunstigde gemeld;

(b) kunnen de lidstaten, onverminderd 
lid 1, besluiten om per begunstigde en per 
kalenderjaar geen sanctie toe te passen 
wanneer de sanctie niet meer dan 100 EUR 
bedraagt. De constatering van de niet-
naleving en de verplichting corrigerende 
actie te ondernemen, worden aan de 
begunstigde gemeld;

(c) bepalen de lidstaten dat geen 
administratieve sanctie wordt opgelegd 
wanneer de niet-naleving te wijten is aan 
overmacht.

(c) bepalen de lidstaten dat geen 
administratieve sanctie wordt opgelegd in 
de volgende gevallen:

i) de niet-naleving is te wijten aan 
overmacht;
ii) de niet-naleving is te wijten aan een 
bevel van een overheidsinstantie; of
iii) de niet-naleving is te wijten aan een 
fout van de bevoegde autoriteit of een 
andere autoriteit, en de fout kon 
redelijkerwijs niet worden geconstateerd 
door de begunstigde aan wie de 
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administratieve sanctie is opgelegd.
3. De toepassing van een 
administratieve sanctie laat de wettigheid 
en regelmatigheid van de uitgaven 
waarvoor deze geldt, onverlet.

3. De toepassing van een 
administratieve sanctie laat de wettigheid 
en regelmatigheid van de uitgaven 
waarvoor deze geldt, onverlet.

Or. en
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Amendement 229
Ulrike Müller
namens de Renew-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Anne Sander
namens de PPE-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 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 86 Artikel 86

Berekening van de sanctie Berekening van de sanctie

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.

1. 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 deze begunstigde 
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 

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 
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evenredig en voldoen aan de criteria van de 
leden 2 en 3.

evenredig en voldoen aan de criteria van de 
leden 2 en 3.

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.

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. De verlaging wordt bepaald op 
basis van de beoordeling van de 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 een 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 remediëren. 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 bieden de begunstigden die 
een vroegtijdige waarschuwing hebben 
gekregen, een specifieke opleiding over 
conditionaliteit aan 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, en kunnen deelname aan die 
opleiding verplicht stellen.

3. In het geval van herhaling valt het 
verlagingspercentage hoger uit dan het 

3. In het geval van herhaling van een 
niet-naleving bedraagt het 
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percentage dat moet worden toegepast bij 
niet-naleving die het gevolg is van 
nalatigheid en voor de eerste maal is 
gesanctioneerd.

verlagingspercentage in de regel 10 % van 
het totale bedrag van de in lid 1 bedoelde 
betalingen.

In het geval van verdere herhalingen van 
een niet-naleving wordt de betrokken 
begunstigde, wanneer deze geen gegronde 
reden opgeeft, 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.

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

5. Om te zorgen voor een gelijk 
speelveld tussen de lidstaten en voor de 
doeltreffendheid en een afschrikkend effect 
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
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Amendement 230
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
Artikel 96 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig [artikel 43, leden 
3, 4 en 5, van Verordening (EU) .../... CPR] 
en de leden 2, 3 en 4 van dit artikel zorgen 
de lidstaten ervoor dat de begunstigden van 
de fondsen jaarlijks achteraf bekend 
worden gemaakt.

1. Overeenkomstig [artikel 43, leden 
3, 4 en 5, van Verordening (EU) .../... CPR] 
en de leden 2, 3 en 4 van dit artikel zorgen 
de lidstaten ervoor dat de begunstigden van 
de fondsen jaarlijks achteraf bekend 
worden gemaakt. Wanneer begunstigden 
deel uitmaken van een groep in de zin van 
artikel 2, lid 1, punt 11, van Richtlijn 
2013/34/EU, deze groep op grond van de 
gepubliceerde informatie kan worden 
geïdentificeerd.

Or. en


