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6.3.2013 B7-0082/201 

Amendement  201 

James Nicholson 

namens de ECR-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

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 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-

(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. 
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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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/202 

Amendement  202 

James Nicholson 

namens de ECR-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd het recht op steun op 

grond van artikel 30, lid 2, van 

Verordening (EU) nr. PO/xxx wordt voor 

de uit het ELFPO gefinancierde uitgaven 

geen andere financiering uit de EU-

begroting verleend. 

Voor de uit het ELFPO gefinancierde 

uitgaven wordt geen andere financiering uit 

de EU-begroting verleend. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/203 

Amendement  203 

James Nicholson 

namens de ECR-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 61 – lid 2 – punt 1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1) de vrijwillige deelname aan 

certificaatbeheerssystemen op grond van 

internationaal erkende normen; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/204 

Amendement  204 

James Nicholson 

namens de ECR-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 73 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) alle landbouwpercelen op het bedrijf, 

alsmede het niet-landbouwareaal waarvoor 

de in artikel 68, lid 2, bedoelde steun wordt 

aangevraagd; 

(a) alle landbouwpercelen op het bedrijf, 

alsmede het niet-landbouwareaal waarvoor 

de in artikel 68, lid 2, bedoelde steun wordt 

aangevraagd; landschapselementen of 

bufferstroken dienen echter niet te 

worden aangegeven; wel vermeldt de 

begunstigde in zijn aanvraag dat hij over 

landbouwpercelen met 

landschapselementen of bufferstroken 

beschikt, en geeft hij op verzoek van de 

bevoegde autoriteiten aan waar deze zich 

bevinden. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/205 

Amendement  205 

James Nicholson 

namens de ECR-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 92 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 91 is echter niet van toepassing op 

begunstigden die deelnemen aan de in 

titel V, van Verordening (EU) nr. xxx/xxx 

[RB] bedoelde regeling voor kleine 

landbouwers, noch op de begunstigden die 

op het gebied van artikel 29, lid 9, van 

Verordening (EU) nr. PO/xxx steun 

ontvangen. 

Artikel 91 is echter niet van toepassing op 

de begunstigden die op het gebied van 

artikel 29, lid 9, van Verordening (EU) nr. 

PO/xxx steun ontvangen. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/206 

Amendement  206 

James Nicholson 

namens de ECR-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 110 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 110 bis 

 Hoofdstuk IV Regionalisatie 

 De lidstaten mogen, in voorkomend geval 

en in overeenstemming met hun 

grondwettelijke bepalingen, bepalingen 

van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid uitvoeren op regionaal 

niveau. 

Or. en 

 

 


