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Voorstel voor een verordening
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

47 Controles door de Commissie 47 Controles door de Commissie

1. 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:

Onverminderd de controles die de lidstaten 
krachtens hun nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen of krachtens 
artikel 287 van het Verdrag verrichten, en 
onverminderd de controles krachtens 
artikel 322 van het Verdrag of op basis van 
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad of van artikel 127 van het 
Financieel Reglement, kan de Commissie 
controles in de lidstaten organiseren om na 
te gaan of:

(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 verrichtingen die onder artikel 
5, lid 2, en artikel 6 van Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] vallen, zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de 
Unievoorschriften en zijn gecontroleerd 
om te zorgen voor de naleving van deze 
voorschriften;

(b bis) de andere verrichtingen die onder 
artikel 5, lid 2, en artikel 6 vallen, zijn 
uitgevoerd en gecontroleerd 
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overeenkomstig het Unierecht;
(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 
accreditatiecriteria van artikel 8, lid 2, en 
of de lidstaat de bepalingen van artikel 8, 
lid 5, correct toepast.

(d) een betaalorgaan voldoet aan de 
accreditatiecriteria van artikel 8, lid 2, en 
of de lidstaat de bepalingen van artikel 8, 
lid 5, correct toepast.

(d bis) de in de artikelen 39 en 40 
bedoelde actieplannen op correcte wijze 
worden uitgevoerd.

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.

Als de Commissie niet kan afgaan op het 
werk van de certificerende instantie als 
bedoeld in artikel 46, dan mag zij, bij 
ernstige tekortkomingen in het 
governance-, beheers- en controlesysteem 
van de lidstaat of ter bescherming van de 
financiële belangen van de Unie 
overeenkomstig artikel 57 van deze 
verordening, uitgebreide 
monitoringactiviteiten uitvoeren, met 
inbegrip van controles ter plaatse, zolang 
de ernstige tekortkomingen in het 
governancesysteem 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 bevoegdheden om 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 

De bevoegdheden om 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 
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zijn gemachtigd om 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.

zijn gemachtigd om 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. 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.

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


