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Voorstel voor een verordening
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

84 Controlesysteem voor de 
conditionaliteit

84 Controlesysteem voor de 
conditionaliteit

1. 1.

De lidstaten zetten een controlesysteem op 
dat ervoor zorgt dat begunstigden van de 
steun als bedoeld in artikel 11 van 
Verordening (EU) .../... (verordening 
inzake de strategische GLB-plannen) en 
in hoofdstuk IV van Verordening (EU) nr. 
228/2013 en in hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 229/2013, voldoen 
aan de verplichtingen als bedoeld in titel 
III, hoofdstuk 1, afdeling 2, van 
Verordening (EU) .../... (verordening 
inzake de strategische GLB-plannen).

De lidstaten beschikken over een 
controlesysteem om ervoor te zorgen dat 
de volgende begunstigden voldoen aan de 
verplichtingen als bedoeld in titel III, 
hoofdstuk 1, afdeling 2, van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen]:

(a) begunstigden die rechtstreekse 
betalingen ontvangen uit hoofde van 
titel III, hoofdstuk II, van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen];
(b) begunstigden die de jaarlijkse 
premies ontvangen uit hoofde van de 
artikelen 65, 66 en 67 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen];
(c) begunstigden die steun ontvangen 
uit hoofde van hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 228/2013 en 
hoofdstuk IV van Verordening (EU) 
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nr. 229/2013.
De lidstaten kunnen gebruikmaken van hun 
bestaande controlesystemen en 
administratie om ervoor te zorgen dat de 
conditionaliteitsregels worden nageleefd.

De lidstaten kunnen gebruikmaken van hun 
bestaande controlesystemen en 
administratie om ervoor te zorgen dat de 
conditionaliteitsregels worden nageleefd.

Die systemen zijn compatibel met het 
controlesysteem als bedoeld in de eerste 
alinea.

Die systemen zijn compatibel met het 
controlesysteem als bedoeld in de eerste 
alinea.

De lidstaten verrichten een jaarlijkse 
evaluatie van het in de eerste alinea 
bedoelde controlesysteem in het licht van 
de bereikte resultaten.

De lidstaten verrichten een jaarlijkse 
evaluatie van het in de eerste alinea 
bedoelde controlesysteem in het licht van 
de bereikte resultaten.

1 bis. Lid 1 is echter niet van toepassing 
op begunstigden die deelnemen aan de 
vereenvoudigde regeling voor kleine 
landbouwers als bedoeld in artikel 25 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] of 
begunstigden met een landbouwareaal 
van minder dan of gelijk aan 5 ha die 
betalingen ontvangen als bedoeld in de 
eerste alinea van lid 1.
De lidstaten kunnen besluiten 
vereenvoudigde controles toe te passen op 
begunstigden met een landbouwareaal 
tussen 5 ha en 10 ha.

2. Voor de toepassing van dit 
hoofdstuk wordt verstaan onder:

2. Voor de toepassing van dit 
hoofdstuk wordt verstaan onder:

(a) “eis”: elke afzonderlijke uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseis in 
een bepaalde handeling waarnaar verwezen 
wordt in het in artikel 11 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] genoemde 
Unierecht en die inhoudelijk verschilt van 
de andere in diezelfde handeling gestelde 
eisen;

(a) “eis”: elke afzonderlijke uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseis in 
een bepaalde handeling waarnaar verwezen 
wordt in het in artikel 11 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] genoemde 
Unierecht en die inhoudelijk verschilt van 
de andere in diezelfde handeling gestelde 
eisen;

(b) “handeling”: elk van de richtlijnen 
en verordeningen als bedoeld in artikel 11 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

(b) “handeling”: elk van de richtlijnen 
en verordeningen als bedoeld in artikel 11 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

(b bis) “herhaling van een niet-
naleving”: een meer dan eenmaal 
geconstateerde niet-naleving van dezelfde 
eis of norm, mits de begunstigde in kennis 
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is gesteld van een eerdere niet-naleving 
en, naargelang van het geval, de 
mogelijkheid heeft gehad de nodige 
maatregelen te nemen om die eerdere 
niet-naleving te corrigeren.

3. In hun in lid 1 bedoelde 
controlesysteem:

3. Teneinde te voldoen aan hun 
controleverplichtingen als vastgesteld in 
lid 1:

(a) nemen de lidstaten controles ter 
plaatse op waarbij wordt nagegaan of de 
begunstigden voldoen aan de 
verplichtingen van titel III, hoofdstuk 1, 
afdeling 2, van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen];

(a) nemen de lidstaten controles ter 
plaatse op waarbij wordt nagegaan of de 
begunstigden voldoen aan de 
verplichtingen van titel III, hoofdstuk 1, 
afdeling 2, van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen];

(b) kunnen de lidstaten, afhankelijk van 
de betrokken eisen, normen, handelingen 
of conditionaliteitsgebieden, besluiten om 
gebruik te maken van de controles die in 
het kader van de controlesystemen voor de 
eis, de norm, de handeling of het 
conditionaliteitsgebied in kwestie zijn 
verricht, mits die controles ten minste even 
doeltreffend zijn als de onder a) bedoelde 
controles ter plaatse;

(b) kunnen de lidstaten, afhankelijk van 
de betrokken eisen, normen, handelingen 
of conditionaliteitsgebieden, besluiten om 
gebruik te maken van de controles die in 
het kader van de controlesystemen voor de 
eis, de norm, de handeling of het 
conditionaliteitsgebied in kwestie zijn 
verricht, mits die controles ten minste even 
doeltreffend zijn als de onder a) bedoelde 
controles ter plaatse;

(c) kunnen de lidstaten, in voorkomend 
geval, gebruikmaken van teledetectie of het 
areaalmonitoringsysteem om de onder a) 
bedoelde controles ter plaatse uit te voeren;

(c) kunnen de lidstaten, in voorkomend 
geval en voor zover haalbaar, 
gebruikmaken van teledetectie of het 
areaalmonitoring- en controlesysteem om 
de onder a) bedoelde controles ter plaatse 
uit te voeren; en
(c bis) zetten de lidstaten een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing op;

(d) stellen de lidstaten jaarlijks de 
controlesteekproef voor de onder a) 
bedoelde controles op basis van een 
risicoanalyse vast en nemen zij daarin ook 
een aselecte component op en bepalen zij 
dat de controlesteekproef ten minste 1 % 
van de begunstigden van de steun omvat 
waarin titel III, hoofdstuk 1, afdeling 2, 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet.

3 bis. De lidstaten stellen jaarlijks de 
controlesteekproef voor de in lid 3, 
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onder a), van dit artikel bedoelde 
controles vast op basis van een 
risicoanalyse, waarbij zij wegingsfactoren 
en een aselecte component mogen 
toepassen, en zij garanderen dat de 
controlesteekproef ten minste 1 % van de 
begunstigden van de steun omvat waarin 
titel III, hoofdstuk 1, afdeling 2, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet.
3 ter. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor 
vereenvoudigde controles als bedoeld in 
lid 1 bis.
3 quater. De Commissie stelt door 
middel van uitvoeringshandelingen regels 
vast voor het verrichten van de in dit 
artikel bedoelde controles, met inbegrip 
van regels die garanderen dat bij de 
risicoanalyse rekening wordt gehouden 
met de volgende factoren:
(a) de deelname van landbouwers aan 
de bedrijfsadviesdiensten als bedoeld in 
artikel 13 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen];
(b) de deelname van landbouwers aan 
vrijwillige regelingen voor klimaat, milieu 
en dierenwelzijn op grond van artikel 28 
van Verordening (EU).../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] met 
landbouwpraktijken die gelijkwaardig zijn 
aan de normen voor een goede landbouw- 
en milieuconditie van de grond (GLMC’s) 
als bedoeld in artikel 12, lid 3 bis, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen];
Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. en
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