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Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

84 Σύστημα ελέγχου προϋποθέσεων 84 Σύστημα ελέγχου προϋποθέσεων

1. 1.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα 
ελέγχου που εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι 
των ενισχύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] και στο κεφάλαιο IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και στο 
κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
229/2013, αντιστοίχως, συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο 
τμήμα 2 του κεφαλαίου 1 του τίτλου III 
του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός 
για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα 
ελέγχου προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ότι οι ακόλουθοι δικαιούχοι 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

α) οι δικαιούχοι που λαμβάνουν 
άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ]·
β) οι δικαιούχοι που λαμβάνουν τις 
ετήσιες ενισχύσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 του κανονισμού (ΕΕ) 
.../... [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ]·
γ) οι δικαιούχοι που λαμβάνουν 
στήριξη σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και το 
κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 229/2013,
Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση 
των κανόνων σχετικά με τις προϋποθέσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση 
των κανόνων σχετικά με τις προϋποθέσεις.

Τα συστήματα αυτά είναι συμβατά με το 
σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Τα συστήματα αυτά είναι συμβατά με το 
σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Τα κράτη μέλη διενεργούν ετήσια 
επανεξέταση του συστήματος ελέγχου που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα.

Τα κράτη μέλη διενεργούν ετήσια 
επανεξέταση του συστήματος ελέγχου που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα.

1α. Ωστόσο, η παράγραφος 1 δεν 
εφαρμόζεται στους δικαιούχους που 
συμμετέχουν στο απλουστευμένο 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ).../... [Κανονισμός για τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ] ή 
δικαιούχους με γεωργική έκταση 
μικρότερη ή ίση με 5 εκτάρια που 
λαμβάνουν άλλες ενισχύσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να εφαρμόσουν απλουστευμένους 
ελέγχους για δικαιούχους με γεωργική 
έκταση μεταξύ 5 και 10 εκταρίων.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «απαίτηση»: κάθε κανονιστική 
απαίτηση διαχείρισης βάσει της 
νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], στο πλαίσιο συγκεκριμένης πράξης, 
η οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της ίδιας 
πράξης.

α) «απαίτηση»: κάθε κανονιστική 
απαίτηση διαχείρισης βάσει της 
νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], στο πλαίσιο συγκεκριμένης πράξης, 
η οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της ίδιας 
πράξης.

β) «πράξη»: καθεμία από τις 
επιμέρους οδηγίες και καθένας από τους 
κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 

β) «πράξη»: καθεμία από τις 
επιμέρους οδηγίες και καθένας από τους 
κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
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[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

β α) «επανάληψη της μη 
συμμόρφωσης» είναι η μη συμμόρφωση 
με την ίδια απαίτηση ή το ίδιο πρότυπο 
περισσότερες από μία φορές, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει 
ενημερωθεί για προηγούμενη μη 
συμμόρφωση και, κατά περίπτωση, ήταν 
σε θέση να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
να επανορθώσει εκείνη την προηγούμενη 
μη συμμόρφωση.

3. Στο σύστημα ελέγχου τους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη:

3. Προκειμένου να συμμορφωθούν 
με τις υποχρεώσεις τους σε θέματα 
ελέγχου που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη:

α) περιλαμβάνουν επιτόπιους 
ελέγχους για την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
…/… [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ]·

α) περιλαμβάνουν επιτόπιους 
ελέγχους για την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
…/… [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ]·

β) ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα 
πρότυπα, τις πράξεις ή τους τομείς 
προϋποθέσεων, μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιήσουν τους ελέγχους που 
διεξάγονται στο πλαίσιο των συστημάτων 
ελέγχου που ισχύουν για την αντίστοιχη 
απαίτηση, πρότυπο, πράξη ή τομέα 
προϋποθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών 
είναι, τουλάχιστον, ίση με εκείνη των 
επιτόπιων ελέγχων που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·

β) ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα 
πρότυπα, τις πράξεις ή τους τομείς 
προϋποθέσεων, μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιήσουν τους ελέγχους που 
διεξάγονται στο πλαίσιο των συστημάτων 
ελέγχου που ισχύουν για την αντίστοιχη 
απαίτηση, πρότυπο, πράξη ή τομέα 
προϋποθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών 
είναι, τουλάχιστον, ίση με εκείνη των 
επιτόπιων ελέγχων που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·

γ) κατά περίπτωση, μπορούν να 
χρησιμοποιούν τηλεπισκόπηση ή το 
σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων για 
να διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους 
που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) κατά περίπτωση και εφόσον είναι 
εφικτό, μπορούν να χρησιμοποιούν 
τηλεπισκόπηση ή το σύστημα 
παρακολούθησης και ελέγχου εκτάσεων 
για να διενεργούν τους επιτόπιους 
ελέγχους που αναφέρονται στο στοιχείο α)· 
και
γ α) θεσπίζουν σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης·

δ) καταρτίζουν το δείγμα ελέγχου για 
τους ελέγχους που αναφέρονται στο 
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στοιχείο β), οι οποίοι διενεργούνται κάθε 
έτος βάσει ανάλυσης κινδύνου, 
περιλαμβάνουν τυχαίο στοιχείο και 
φροντίζουν το δείγμα ελέγχου να καλύπτει 
τουλάχιστον το 1 % των δικαιούχων που 
λαμβάνουν την ενίσχυση που προβλέπεται 
στον τίτλο III κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

3α. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το 
δείγμα ελέγχου για τους προβλεπόμενους 
στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του 
παρόντος άρθρου ελέγχους που πρέπει να 
διενεργούνται κάθε έτος βάσει ανάλυσης 
κινδύνου, στο πλαίσιο της οποίας είναι 
δυνατή η εφαρμογή συντελεστών 
στάθμισης και ενός τυχαίου στοιχείου, 
και μεριμνούν ώστε το δείγμα ελέγχου να 
καλύπτει τουλάχιστον το 1 % των 
δικαιούχων που λαμβάνουν την ενίσχυση 
σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 1 
τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].
3β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 με 
σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με κανόνες σχετικά με τους 
απλοποιημένους ελέγχους οι οποίοι 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α.
3γ. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, κανόνες σχετικά 
με τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
διασφαλίζουν ότι η ανάλυση κινδύνων 
λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους 
παράγοντες:
α) τη συμμετοχή των γεωργών στο 
σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]·
β) τη συμμετοχή των γεωργών σε 
εθελοντικά συστήματα για το κλίμα, το 
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περιβάλλον και την καλή διαβίωση των 
ζώων σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] με 
γεωργικές πρακτικές ισοδύναμες με τα 
πρότυπα για την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση της γης 
(ΚΓΠΚ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 3α του κανονισμού (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ]·
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

Or. en


