REGULAMENT nr. 532 din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul
2020, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014,
(UE)
nr. 180/2014,
(UE)
nr. 181/2014,
(UE) 2017/892,
(UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 şi
(UE) 2016/1240 în ceea ce priveşte anumite controale administrative
şi la faţa locului aplicabile în cadrul politicii agricole commune
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii
agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE)
nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale
Consiliului (1), în special articolul 62 alineatul (2),
(1)JO L 347, 20.12.2013, p. 549.
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor
ultraperiferice ale Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului
(2), în special articolul 8 şi articolul 18 alineatul (1) al doilea paragraf,
(2)JO L 78, 20.3.2013, p. 23.
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor
mici din Marea Egee şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (3),
în special articolul 7, articolul 11 alineatul (3) şi articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf,
(3)JO L 78, 20.3.2013, p. 41.
întrucât:
(1)Din cauza actualei pandemii de COVID-19 şi a amplelor restricţii de circulaţie instituite în
statele membre, au apărut dificultăţi administrative excepţionale în toate statele membre în
ceea ce priveşte planificarea şi efectuarea la timp a numărului necesar de controale la faţa
locului. Dificultăţile respective riscă să întârzie realizarea controalelor şi efectuarea plăţii
ajutoarelor aferentă. Totodată, fermierii sunt vulnerabili la perturbările economice provocate
de pandemie şi se confruntă cu dificultăţi financiare şi cu probleme de flux de numerar.
(2)Date fiind aceste circumstanţe fără precedent, este necesară atenuarea dificultăţilor
respective, prin acordarea de derogări de la diferitele regulamente de punere în aplicare din
domeniul politicii agricole comune aplicabile în ceea ce priveşte anumite controale
administrative şi la faţa locului.
(3)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei (4) prevede, printre
altele, norme referitoare la termenele-limită pentru notificarea datelor de control şi a
statisticilor de control corespunzătoare anului calendaristic anterior, la calendarul controalelor
la faţa locului, la ratele anumitor controale la faţa locului din cadrul sistemului integrat,
inclusiv în cazul altor scheme de ajutoare pe suprafaţă decât plata pentru practicile agricole
benefice pentru climă şi mediu, la rata controalelor pentru plata pentru înverzire, la rata
controalelor pentru măsurile de dezvoltare rurală, la rata controalelor pentru schemele de
ajutoare pentru animale şi la creşterea sau reducerea ratei controalelor în cazul anumitor
scheme. În plus, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 conţine norme
referitoare la controalele la faţa locului privind criteriile de eligibilitate, angajamentele şi alte
obligaţii legate de cererile de ajutor pentru animale şi de cererile de plată din cadrul
măsurilor de sprijin legate de animale, la ratele controalelor pentru măsurile de dezvoltare
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rurală altele decât cele pe suprafaţă şi pentru animale şi ratele minime ale controalelor legate
de ecocondiţionalitate.
(4)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control,
măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).
(4)În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014,
statele membre notifică Comisiei, până la data de 15 iulie a fiecărui an, datele de control şi
statisticile de control corespunzătoare anului calendaristic anterior, pentru toate schemele de
plăţi directe, măsurile de dezvoltare rurală şi asistenţa tehnică şi schemele de sprijin din
sectorul vitivinicol, modificările ulterioare faţă de raportul cu privire la opţiunile alese pentru
controlul privind respectarea cerinţelor în materie de ecocondiţionalitate şi la organismele de
control competente responsabile cu controalele privind respectarea cerinţelor şi standardelor
în materie de ecocondiţionalitate, precum şi raportul cu privire la măsurile luate pentru
gestionarea şi controlul sprijinului cuplat facultativ corespunzător anului calendaristic
anterior. Dată fiind situaţia actuală, este necesară amânarea termenului-limită din acest an
până la 15 septembrie 2020.
(5)În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 809/2014, autoritatea competentă efectuează inspecţii fizice pe teren ori de câte ori
fotointerpretarea imaginilor prin satelit sau aeriene nu oferă rezultate concludente cu privire
la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau la dimensiunea corectă a suprafeţei care face
obiectul controalelor administrative sau la faţa locului. Date fiind circumstanţele actuale fără
precedent, este adecvat să se încurajeze efectuarea controalelor cu ajutorul teledetecţiei şi
utilizarea unor noi tehnologii, de exemplu a sistemelor de aeronave fără pilot la bord, a
fotografiilor cu etichetare geografică, a receptoarelor sistemului global de navigaţie prin
satelit (GNSS) combinate cu Serviciul european geostaţionar mixt de navigare (EGNOS) şi
Galileo, a datelor obţinute de sateliţii Sentinel ai programului Copernicus şi a altor documente
justificative relevante care să fie utilizate în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de
eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaţii din cadrul schemei de ajutoare sau al
măsurii de sprijin în cauză, precum şi a cerinţelor şi standardelor relevante pentru
ecocondiţionalitate.
(6)Îndeplinirea mai multor obligaţii prevăzute în temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1306/2013 în legătură cu ecocondiţionalitatea şi în temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (5) în legătură cu înverzirea se
bazează pe calendare specifice şi diferenţiate şi, prin urmare, impune efectuarea unor
controale la faţa locului încadrate în calendarele respective. Din cauza măsurilor instituite de
statele membre în 2020 pentru combaterea actualei pandemii de COVID-19, nu este fezabilă
efectuarea cu acurateţe a controalelor la faţa locului necesare pentru verificarea îndeplinirii
obligaţiilor respective până la termenul-limită corespunzător. Aşadar, în privinţa anumitor
controale care trebuie efectuate în 2020, este necesar să se acorde derogări de la articolele
30-33a şi de la articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 809/2014 şi să se reducă rata minimă a controalelor la faţa locului, în comparaţie cu
ratele normale ale controalelor privind îndeplinirea obligaţiilor legate de înverzire şi,
respectiv, de ecocondiţionalitate. Având în vedere natura obligaţiilor şi proporţionalitatea
eforturilor în materie de control în contextul pandemiei, populaţia de control ar trebui limitată
în conformitate cu obligaţiile aplicabile beneficiarilor şi cu utilizarea relevantă a terenurilor.
(5)Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin
scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347,
20.12.2013, p. 608).
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(7)Articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 809/2014 conţine norme referitoare la controalele la faţa locului prin care se verifică
dacă sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate, angajamentele şi celelalte obligaţii, fiind
vizate toate animalele pentru care au fost depuse cereri de ajutor sau de plată în cadrul
schemelor de ajutoare pentru animale sau al măsurilor de sprijin legate de animale care
trebuie controlate. Având în vedere situaţia actuală, este necesar să se prevadă că, dacă nu
sunt în măsură să efectueze controalele la faţa locului prevăzute în dispoziţia respectivă,
statele membre pot decide să efectueze controalele respective aferente anului de cerere 2020
în orice moment al anului, cu condiţia ca respectivele controale să permită verificarea
îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.
(8)În ceea ce priveşte măsurile de dezvoltare rurală altele decât cele pe suprafaţă şi pentru
animale, articolul 48 alineatul (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 809/2014 prevede că controalele administrative privind operaţiunile de investiţii trebuie
să includă cel puţin o vizită la locul de desfăşurare a operaţiunii pentru care se acordă sprijin
sau la locul investiţiei, pentru a se verifica realizarea investiţiei. Date fiind circumstanţele
actuale, este necesar să se prevadă că, dacă nu sunt în măsură să efectueze nicio vizită
înaintea acordării plăţilor finale, statele membre pot decide să înlocuiască vizitele respective
cu orice documente justificative relevante, atât timp cât se aplică măsurile instituite pentru
combaterea pandemiei de COVID-19.
(9)Articolul 50 alineatul (1), articolul 60 alineatul (2) şi articolul 52 alineatul (2) din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 conţin norme privind controalele la
faţa locului şi controalele ex post referitoare la măsurile de dezvoltare rurală altele decât cele
pe suprafaţă şi pentru animale. Date fiind circumstanţele actuale, statele membre trebuie să
aibă libertatea de a reduce numărul controalelor respective sau de a înlocui controalele la faţa
locului cu documente justificative relevante.
(10)Normele referitoare la izolare decise în anumite state membre în scopul protejării
sănătăţii publice au prevăzut ample restricţii de circulaţie, împiedicând, astfel, realizarea
efectivă a controalelor la faţa locului în cazurile în care inspectorii au făcut obiectul unor
constrângeri care au făcut imposibilă vizitarea beneficiarilor sau călătoria fizică la ferme. Date
fiind aceste circumstanţe fără precedent, trebuie să se accepte, în mod excepţional, că în
statele membre respective a fost înregistrată o rată mai redusă a controalelor în ceea ce
priveşte anul 2019. Pentru a se asigura transparenţa şi tratamentul egal, acceptarea ratei
mai reduse a controalelor pentru anul de cerere 2019 şi, în cazul măsurilor de dezvoltare
rurală altele decât cele pe suprafaţă şi pentru animale, pentru anul calendaristic 2019 trebuie
să fie limitată la cazurile în care au fost instituite restricţii de circulaţie la scară largă, în
special cu o dată clară la care a început să se aplice izolarea, fiind împiedicată finalizarea
controalelor relevante.
(11)Derogările de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 prevăzute în
prezentul regulament ar trebui să permită statelor membre să evite întârzierile în ceea ce
priveşte măsurile de control şi prelucrarea cererilor de plată, evitând, în consecinţă,
întârzierile în ceea ce priveşte efectuarea plăţilor către beneficiari pentru anul 2020. Statele
membre care aplică derogările în cauză trebuie să depună eforturi pentru a utiliza surse
alternative de dovezi, care pot include controale documentare, noi tehnologii sau dovezi
fiabile furnizate de beneficiar, în scopul de a înlocui informaţiile obţinute în mod normal în
cadrul controalelor care ar fi fost efectuate în condiţii normale. Este însă imperativ ca
derogările respective să nu pericliteze buna gestiune financiară şi îndeplinirea cerinţei
referitoare la un nivel de asigurare suficient. În consecinţă, statelor membre care recurg la
derogările în cauză le revine răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru a se
asigura că se evită plăţile în exces şi că se iniţiază recuperarea sumelor plătite necuvenit. În
plus, recurgerea la aceste derogări trebuie să fie inclusă în declaraţia de gestiune menţionată
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la articolul 7 alineatul (3) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013 pentru exerciţiile financiare 2020 şi 2021.
(12)Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014 (6) şi (UE) nr. 181/2014 (7)
ale Comisiei prevăd rate ale controalelor pentru controalele referitoare la măsurile specifice
din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii şi în favoarea
insulelor mici din Marea Egee. Din cauza măsurilor instituite pentru combaterea pandemiei de
COVID-19, care au, de asemenea, un impact negativ asupra regiunilor ultraperiferice ale
Uniunii şi asupra insulelor mici din Marea Egee, este necesară acordarea unor derogări de la
regulamentele menţionate, prin adaptarea ratelor controalelor în cazul controalelor la faţa
locului pentru anul 2020.
(6)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014 al Comisiei din 20 februarie 2014
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (JO L 63, 4.3.2014, p. 13).
(7)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 181/2014 al Comisiei din 20 februarie 2014
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea
insulelor mici din Marea Egee (JO L 63, 4.3.2014, p. 53).
(13)Articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892 al
Comisiei (8) stabileşte pentru controalele anuale la faţa locului un eşantion care reprezintă cel
puţin 30 % din totalul ajutoarelor solicitate şi prevede că fiecare organizaţie de producători
sau asociaţie de organizaţii de producători care implementează un program operaţional
trebuie vizitată cel puţin o dată la 3 ani. Articolul 27 alineatul (7) din regulamentul menţionat
prevede că acţiunile realizate privind exploataţiile individuale ale membrilor organizaţiilor de
producători cuprinse în eşantionul menţionat la articolul 27 alineatul (2) din acelaşi
regulament fac obiectul cel puţin al unei vizite pentru verificarea realizării lor. Din cauza
măsurilor instituite pentru combaterea pandemiei de COVID-19, există riscul ca statele
membre să nu poată îndeplini aceste cerinţe şi, prin urmare, trebuie să se permită ca statele
membre să realizeze un procentaj mai redus din controalele respective în anul 2020 şi ca
statele membre să nu îndeplinească în 2020 cerinţele referitoare la frecvenţa vizitelor la
organizaţiile de producători.
(8)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892 al Comisiei din 13 martie 2017 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul
fructelor şi legumelor prelucrate (JO L 138, 25.5.2017, p. 57).
(14)Articolul
29
alineatul
(2)
din
Regulamentul
de
punere
în
aplicare
(UE) 2017/892 prevede că controalele de nivelul unu privind operaţiunile de retragere
vizează 100 % din cantitatea de produse retrase de pe piaţă, cu excepţia produselor
destinate distribuirii gratuite, în cazul cărora, în temeiul articolului 29 alineatul (3) din
regulamentul menţionat, statele membre pot controla un procentaj mai redus, dar nu mai
mic de 10 % din cantităţile în cauză în cursul anului de comercializare, în cazul unei anumite
organizaţii de producători. Din cauza măsurilor instituite pentru combaterea pandemiei de
COVID-19, există riscul ca statele membre să nu poată îndeplini această cerinţă şi trebuie să
se permită ca, în anul 2020, statele membre să controleze un procentaj mai redus, dar nu
mai mic de 10 %, din cantităţile în cauză în cursul anului de comercializare, în cazul unei
anumite organizaţii de producători, inclusiv în privinţa tuturor celorlalte produse retrase,
indiferent de destinaţia prevăzută a acestora.
(15)Articolul
30
alineatul
(3)
din
Regulamentul
de
punere
în
aplicare
(UE) 2017/892 prevede că fiecare control trebuie să includă un eşantion care reprezintă cel
puţin 5 % din cantităţile retrase de organizaţia de producători în cursul anului de
comercializare. Din cauza măsurilor instituite pentru combaterea pandemiei de COVID-19,
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există riscul ca statele membre să nu poată îndeplini această cerinţă şi trebuie să se permită
ca, în anul 2020, statele membre să utilizeze eşantioane reprezentând cel puţin 3 % din
cantităţile retrase de organizaţia de producători în cursul anului de comercializare 2019.
(16)Din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19, statelor membre le va fi practic
imposibil să efectueze în 2020 controale la faţa locului sistematice şi bazate pe eşantioane
asupra operaţiunilor pentru care se acordă sprijin în temeiul articolelor 45-52 din
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (9). Prin
urmare, trebuie introdusă o derogare de la articolul 32 alineatul (1) şi de la articolul 42
alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 al Comisiei (10) în ceea
ce priveşte exerciţiul financiar 2019-2020, pentru a se permite statelor membre să instituie
controale care să fie echivalente cu controalele sistematice la faţa locului, utilizând, de
exemplu, fotografii datate, rapoarte datate bazate pe supravegherea cu ajutorul dronelor,
controale administrative sau videoconferinţe cu beneficiarii, şi care să garanteze respectarea,
înaintea efectuării plăţilor, a normelor din legislaţia referitoare la programele de sprijin în
sectorul vitivinicol. Această derogare trebuie să se aplice indiferent dacă statele membre au
instituit sau nu măsuri pentru combaterea pandemiei de COVID-19.
(9)Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi
(CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).
(10)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul
vitivinicol (JO L 190, 15.7.2016, p. 23).
(17)Din acelaşi motiv, statelor membre le va fi, de asemenea, practic imposibil să efectueze,
în ceea ce priveşte exerciţiul financiar 2019-2020, până la termenul-limită prevăzut la
articolul 43 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150, controale
la faţa locului sistematice asupra operaţiunilor de recoltare înainte de coacere pentru care se
acordă sprijin în temeiul articolului 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Aşadar,
trebuie introdusă o derogare prin care finalizarea controalelor să fie amânată până la 15
septembrie 2020.
(18)Articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/274 al
Comisiei (11) stabileşte numărul eşantioanelor de struguri proaspeţi de prelevat din plantaţiile
viticole în perioada în care se recoltează parcela respectivă pentru crearea băncii analitice de
date izotopice menţionată la articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al
Comisiei (12). În cazurile în care criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite
statelor membre să efectueze astfel de controale, statele membre trebuie să poată aplica o
derogare de la numărul minim de eşantioane, indiferent dacă au instituit sau nu măsuri de
combatere a pandemiei de COVID-19.
(11)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/274 al Comisiei din 11 decembrie 2017
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţăde-vie, certificarea, registrul de intrări şi de ieşiri, declaraţiile obligatorii şi notificările, de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele relevante şi de abrogare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/561 al Comisiei (JO L 58, 28.2.2018, p.
60).
(12)Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, registrul plantaţiilor viticole,
documentele însoţitoare şi certificarea, registrul de intrări şi de ieşiri, declaraţiile obligatorii,
5

notificările şi publicarea informaţiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele şi
sancţiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE)
nr. 606/2009 şi (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 436/2009 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei (JO L 58,
28.2.2018, p. 1).
(19)Articolul 31 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2018/274 prevede că statele membre trebuie să efectueze controale anuale la faţa
locului care vizează cel puţin 5 % din numărul total al producătorilor vitivinicoli identificaţi în
registrul plantaţiilor viticole. În cazurile în care criza provocată de pandemia de COVID-19
împiedică, pentru o perioadă de timp îndelungată, efectuarea controalelor respective în mai
multe state membre producătoare de vin, acest procentaj trebuie redus pentru anul 2020.
Această derogare trebuie să se aplice indiferent dacă statele membre au instituit sau nu
măsuri pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Din acelaşi motiv, trebuie să se permită
statelor membre să suspende temporar, în anul 2020, controalele sistematice la faţa locului
prevăzute la articolul 31 alineatul (2) litera (c) din regulamentul menţionat care trebuie
efectuate pentru suprafeţele cultivate cu viţă-de-vie care nu sunt incluse în dosarul
producătorului vitivinicol.
(20)Articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei (13)
prevede amploarea, conţinutul, calendarul şi raportarea controalelor la faţa locului efectuate
de statele membre în cadrul schemei menţionate la articolul 23 din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013 ("programul pentru şcoli"). Este posibil ca măsurile luate de statele membre
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 să fi împiedicat respectarea de către statele
membre, până la termenul-limită prevăzut la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2017/39, a cerinţelor prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din
regulamentul menţionat, referitoare la numărul controalelor la faţa locului în ceea ce priveşte
anul şcolar 2018/2019. Aşadar, este necesar să se acorde flexibilitate statelor membre prin
prelungirea perioadei de efectuare a respectivelor controale la faţa locului în ceea ce priveşte
anul şcolar 2018/2019.
(13)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei din 3 noiembrie 2016
privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea
de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ (JO L 5, 10.1.2017, p.
1).
(21)În ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol, Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/1368 al Comisiei (14) conţine norme privind monitorizarea şi controalele
referitoare la punerea corectă în aplicare a măsurilor incluse în programele apicole naţionale,
la cuantumul cheltuielilor suportate efectiv şi la corectitudinea numărului de stupi declarat de
apicultori. În conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din regulamentul menţionat, statele
membre se asigură că cel puţin 5 % din solicitanţii de ajutor din cadrul programelor apicole
sunt supuşi controalelor la faţa locului. Măsurile luate pentru combaterea pandemiei de
COVID-19 ar putea îngreuna efectuarea numărului de controale la faţa locului necesar pentru
atingerea pragului respectiv. Prin urmare, este necesar să se prevadă o flexibilitate care să le
permită statelor membre să aplice o derogare de la cerinţa respectivă. Totuşi, derogarea
respectivă nu trebuie să ducă la o creştere a riscului de efectuare a unor plăţi necuvenite.
Aşadar, o eventuală reducere a numărului controalelor la faţa locului trebuie compensată pe
cât posibil prin controale alternative.
(14)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei din 6 august 2015 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol (JO L 211,
8.8.2015, p. 9).
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(22)În prezent, agenţiile de plăţi din statele membre efectuează controale referitoare la
produsele depozitate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1882 al
Comisiei (15). Măsurile luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19 pot împiedica
îndeplinirea cerinţelor privind controalele la faţa locului referitoare la intervenţia publică şi la
ajutorul pentru depozitarea privată în temeiul articolului 60 din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei (16). Este necesar să se acorde flexibilitate statelor
membre prin prelungirea perioadei de efectuare a controalelor respective sau prin înlocuirea
lor cu utilizarea altor dovezi relevante. Aşadar, este necesar să se acorde derogări de la
anumite dispoziţii din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 în ceea ce
priveşte produsele depozitate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare
(UE) 2019/1882.
(15)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1882 al Comisiei din 8 noiembrie 2019 de
deschidere a procedurii de licitaţie pentru cuantumul ajutorului pentru depozitarea privată a
uleiului de măsline (JO L 290, 11.11.2019, p. 12).
(16)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică şi ajutorul pentru depozitarea
privată (JO L 206, 30.7.2016, p. 71).
(23)Comitetul pentru fondurile agricole, Comitetul privind plăţile directe, Comitetul privind
dezvoltarea rurală şi Comitetul pentru organizarea comună a pieţelor agricole nu au emis
niciun aviz în termenul stabilit de preşedinte,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I: DEROGĂRI DE LA REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE
(UE) NR. 809/2014
Art. 1
Prin derogare de la articolul 9 alineatele (1), (2) şi (3) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) nr. 809/2014, pentru anul 2020, statele membre notifică Comisiei, până la 15
septembrie 2020, datele de control şi statisticile de control corespunzătoare anului
calendaristic anterior, modificările ulterioare faţă de raportul cu privire la opţiunile alese
pentru controlul privind respectarea cerinţelor în materie de ecocondiţionalitate şi la
organismele de control competente responsabile cu controalele privind respectarea cerinţelor
şi standardelor în materie de ecocondiţionalitate, precum şi raportul cu privire la măsurile
luate pentru gestionarea şi controlul sprijinului cuplat facultativ corespunzător anului
calendaristic anterior, şi anume 2019.
Art. 2
Prin derogare de la articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 809/2014, date fiind măsurile luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19, în ceea
ce priveşte controalele care trebuie efectuate pentru anul de cerere 2020 în legătură cu
schemele de ajutoare pe suprafaţă, statele membre pot decide să renunţe complet la
inspecţiile fizice care ar fi trebuit efectuate în conformitate cu regulamentul menţionat, în
special la vizitele pe teren şi la controalele la faţa locului, înlocuindu-le cu utilizarea
fotointerpretării ortoimaginilor prin satelit sau aeriene ori a altor probe relevante, inclusiv a
dovezilor furnizate de beneficiar la solicitarea autorităţii competente, de exemplu a
fotografiilor cu etichetare geografică, care ar permite formularea, într-un mod considerat
satisfăcător de către autoritatea competentă, a unor concluzii definitive.
Art. 3
Prin derogare de la articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 809/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19,
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statele membre nu sunt în măsură să efectueze controale la faţa locului aferente măsurilor
din cadrul sistemului integrat de administrare şi control pentru a asigura verificarea eficace a
îndeplinirii anumitor criterii de eligibilitate, angajamente şi alte obligaţii, verificare ce se
poate efectua doar într-o perioadă specifică, statele membre pot decide să efectueze
controalele respective pentru anul de cerere 2020 cu ajutorul unor noi tehnologii, inclusiv cu
ajutorul fotografiilor cu etichetare geografică sau al altor probe relevante, în completarea
posibilităţii de a utiliza teledetecţia.
Art. 4
(1)Prin derogare de la articolele 30-33 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 809/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19,
statele membre nu sunt în măsură să efectueze controalele la faţa locului în conformitate cu
normele prevăzute la articolele menţionate, statele membre pot decide să organizeze
controalele respective pentru anul de cerere 2020 în conformitate cu normele prevăzute la
alineatele (2) şi (3) din prezentul articol.
(2)Eşantioanele de control pentru controalele la faţa locului pentru anul de cerere 2020
cuprind cel puţin:
a)3 % din totalul beneficiarilor care depun cereri în cadrul schemei de plată de bază sau al
schemei de plată unică pe suprafaţă;
b)3 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plata redistributivă;
c)3 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plata pentru zonele cu constrângeri
naturale;
d)3 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plata pentru tinerii fermieri;
e)3 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plăţile pe suprafaţă din cadrul
sprijinului cuplat facultativ;
f)3 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plata din cadrul schemei pentru micii
fermieri;
g)10 % din suprafeţele declarate pentru producţia de cânepă;
h)3 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plata specifică pentru cultura de
bumbac;
i)3 % din totalul beneficiarilor care trebuie să respecte practicile agricole benefice pentru
climă şi mediu;
j)3 % din totalul beneficiarilor care trebuie să respecte practicile în materie de înverzire şi
care utilizează schemele de certificare de mediu naţionale sau regionale menţionate la
articolul 43 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
k)3 % din totalul beneficiarilor care depun cereri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală;
l)3 % din totalul colectivelor care depun o cerere colectivă;
m)3 % din totalul beneficiarilor care depun cereri în cadrul schemelor de ajutoare pentru
animale şi cuprind cel puţin 3 % dintre animale.
Eşantionul menţionat la primul paragraf litera (i) cuprinde, în acelaşi timp, cel puţin 3 % din
totalul beneficiarilor care deţin suprafeţe acoperite cu păşuni permanente sensibile din punct
de vedere ecologic în zone vizate de Directiva 92/43/CEE a Consiliului (17) sau de
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (18) şi alte suprafeţe
sensibile menţionate la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
(17)Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor
naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
(18)Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009
privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
În ceea ce priveşte primul paragraf litera (k), în cazul măsurilor prevăzute la articolele 28 şi
29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (19),
rata controalelor de 3 % se atinge la nivelul măsurii individuale.
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(19)Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).
(3)Statele membre care, în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 809/2014, au decis deja să reducă la 3 % ratele controalelor în cazul
anumitor scheme pot reduce şi mai mult, la 1 %, procentajele stabilite pentru schemele
respective la alineatul (2) din prezentul articol.
(4)Rezultatele controalelor efectuate în conformitate cu alineatele (2) şi (3) din prezentul
articol nu sunt luate în calcul pentru anul de cerere următor în scopurile articolelor 35 şi 36
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014. Totuşi, majorarea ratelor
controalelor care ar fi trebuit să fie aplicată în anul de cerere 2020 în conformitate cu articolul
35 din regulamentul menţionat se aplică printr-o majorare corespunzătoare în anul de cerere
2021.
(5)În scopul aplicării ratelor controalelor prevăzute la alineatul (2) primul paragraf literele
(a), (e), (i) şi (j), statele membre acordă prioritate altor suprafeţe decât celor cu păşuni
permanente şi/sau culturi permanente.
Suprafeţele care, ca urmare a aplicării alineatelor (2) şi (3), nu fac obiectul unor controale
pentru anul de cerere 2020 sunt gestionate cu prioritate în anii următori în cadrul actualizării
sistemului de identificare a parcelelor agricole.
(6)Articolul 33a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 nu se aplică în
anul 2020.
Art. 5
Prin derogare de la articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 809/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19,
statele membre nu sunt în măsură să efectueze controalele la faţa locului referitoare la
animale în conformitate cu dispoziţia menţionată, statele membre pot decide să efectueze
respectivele controale pentru anul de cerere 2020 în orice moment al anului, cu condiţia ca
respectivele controale să permită verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.
Art. 6
Prin derogare de la articolul 48 alineatul (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 809/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19,
statele membre nu sunt în măsură să efectueze, înaintea acordării plăţilor finale, nicio vizită
la locul de desfăşurare a operaţiunii pentru care se acordă sprijin sau la locul investiţiei,
statele membre pot decide să înlocuiască vizitele respective, atât timp cât se aplică măsurile
menţionate, cu orice documente justificative relevante, inclusiv fotografiile cu etichetare
geografică, pe care ar urma să le furnizeze beneficiarul.
Dacă respectivele vizite nu pot fi înlocuite de examinarea documentelor justificative
relevante, statele membre efectuează vizitele respective după efectuarea plăţii finale.
Art. 7
Prin derogare de la articolul 50 alineatul (1) şi de la articolul 60 alineatul (2) al treilea
paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, dacă, din cauza
măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19, statele membre nu sunt în
măsură să efectueze controalele la faţa locului prevăzute în dispoziţiile respective, se aplică
următoarele reguli:
(a)statele membre pot decide să înlocuiască controalele la faţa locului cu orice documente
justificative relevante, inclusiv fotografiile cu etichetare geografică, pe care ar urma să le
furnizeze beneficiarul şi care ar permite formularea, într-un mod considerat satisfăcător de
către autoritatea competentă, a unor concluzii definitive privind realizarea operaţiunii;
(b)în anul calendaristic 2020, eşantionul de control pentru controalele la faţa locului cuprinde
cel puţin 3 % din cheltuielile menţionate la articolul 46 din Regulamentul de punere în
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aplicare (UE) nr. 809/2014 şi cofinanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) care au fost declarate agenţiei de plăţi şi care nu vizează operaţiuni în cazul
cărora s-au solicitat numai plăţi anticipate.
Rezultatele controalelor efectuate în conformitate cu primul paragraf litera (b) nu sunt luate
în calcul pentru anul calendaristic următor în scopurile articolului 50 alineatul (5) din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014. Totuşi, majorarea ratei controalelor
care ar fi trebuit să fie aplicată în anul calendaristic 2020 în conformitate cu articolul 50
alineatul (5) din regulamentul menţionat se aplică printr-o majorare corespunzătoare în anul
calendaristic 2021.
Art. 8
Prin derogare de la articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 809/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19,
statele membre nu sunt în măsură să efectueze controalele ex post prevăzute de dispoziţia
respectivă, în anul calendaristic 2020, eşantionul de control pentru controalele ex post
vizează cel puţin 0,6 % din cheltuielile FEADR pentru operaţiunile de investiţii, pentru a se
verifica îndeplinirea angajamentelor prevăzute la articolul 71 din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (20) sau detaliate în programul de
dezvoltare rurală.
(20)Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire
a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p.
320).
Art. 9
Prin derogare de la articolul 68 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 809/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei
de COVID-19, statele membre nu sunt în măsură să efectueze controalele la faţa locului în
conformitate cu dispoziţia menţionată, statele membre pot decide ca, pentru anul de cerere
2020, să efectueze controalele respective asupra a cel puţin 0,5 % din numărul total al
beneficiarilor care sunt menţionaţi la articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi
care sunt în sarcina autorităţii de control competente respective.
Rezultatele controalelor efectuate în conformitate cu primul paragraf nu sunt luate în calcul
pentru anul de cerere următor în scopurile articolului 68 alineatul (4) din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 809/2014. Totuşi, majorarea ratelor controalelor care ar fi
trebuit să fie aplicată în anul de cerere 2020 în conformitate cu articolul 68 alineatul (4) din
regulamentul menţionat se aplică printr-o majorare corespunzătoare în anul de cerere 2021.
Art. 10
Dacă, din cauza normelor referitoare la izolare stabilite pentru combaterea pandemiei de
COVID-19, un stat membru nu este în măsură să finalizeze anumite controale la faţa locului
prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 pentru anul de cerere
2019 aferente măsurilor din cadrul sistemului integrat de administrare şi control sau pentru
anul calendaristic 2019 în cazul măsurilor de dezvoltare rurală altele decât cele pe suprafaţă
şi pentru animale şi nu poate obţine dovezile alternative menţionate la articolul 2, atunci rata
controalelor la faţa locului înregistrată în ziua intrării în vigoare a normelor relevante
referitoare la izolare este considerată acceptabilă.
Art. 11
(1)Statele membre care utilizează derogările prevăzute la articolele 4, 5, 7, 8 şi 9 şi, în
special, statele membre care schimbă calendarele controalelor sau reduc numărul
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controalelor stabilesc, în măsura posibilului, proceduri pentru utilizarea de dovezi alternative
pentru a menţine nivelul de asigurare adecvat în ceea ce priveşte legalitatea şi regularitatea
cheltuielilor şi respectarea cerinţelor şi standardelor în materie de ecocondiţionalitate.
(2)În cazul statelor membre care aplică articolele 2-9, declaraţia de gestiune de întocmit în
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013 pentru exerciţiile financiare 2020 şi 2021 include o confirmare a faptului că a
fost evitată efectuarea de plăţi în exces către beneficiari şi că a fost iniţiată recuperarea
sumelor plătite necuvenit, pe baza verificării tuturor informaţiilor necesare.

CAPITOLUL II: DEROGĂRI DE LA MĂSURILE SPECIFICE ÎN FAVOAREA
REGIUNILOR ULTRAPERIFERICE ALE UNIUNII ŞI ÎN FAVOAREA INSULELOR
MICI DIN MAREA EGEE
SECŢIUNEA 1: Derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 180/2014

Art. 12
(1)Prin derogare de la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 180/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19,
statele membre nu sunt în măsură să efectueze controalele fizice în regiunile ultraperiferice în
conformitate cu normele stabilite de dispoziţia respectivă, statele membre pot decide ca în
anul 2020 să organizeze controale fizice în conformitate cu normele prevăzute în alineatul (2)
din prezentul articol.
(2)Controalele fizice efectuate în regiunea ultraperiferică în cauză la importul, introducerea,
exportul şi expedierea produselor agricole implică un eşantion reprezentativ în proporţie de
cel puţin 3 % din licenţele şi certificatele prezentate în conformitate cu articolul 9 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014.
(3)Prin derogare de la articolul 22 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 180/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19,
statele membre nu sunt în măsură să efectueze controalele la faţa locului în regiunile
ultraperiferice în conformitate cu normele stabilite la articolul menţionat, statele membre pot
decide ca în anul 2020 să organizeze controale la faţa locului în conformitate cu normele
prevăzute la alineatul (4) din prezentul articol.
(4)Pe baza unei analize a riscurilor efectuate în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014, autorităţile competente efectuează
controale la faţa locului pe un eşantion de cel puţin 3 % din cererile de ajutor. Eşantionul
reprezintă, de asemenea, cel puţin 3 % din sumele care fac obiectul ajutoarelor pentru
fiecare acţiune.

SECŢIUNEA 2: Derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 181/2014

Art. 13
(1)Prin derogare de la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 181/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19,
Grecia nu este în măsură să efectueze controalele fizice în conformitate cu normele stabilite
de dispoziţia respectivă, Grecia poate decide ca în anul 2020 să organizeze controale fizice în
conformitate cu normele prevăzute în alineatul (2) din prezentul articol.
(2)Controalele fizice efectuate în insulele mici din Marea Egee la introducerea produselor
agricole implică un eşantion reprezentativ în proporţie de cel puţin 3 % din certificatele
prezentate în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 181/2014.
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Controalele fizice efectuate în insulele mici din Marea Egee la exportul sau expedierea
prevăzute în secţiunea 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 181/2014 implică
un eşantion reprezentativ în proporţie de cel puţin 3 % din operaţiuni, pe baza profilurilor de
risc stabilite de Grecia.
(3)Prin derogare de la articolul 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 181/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19,
Grecia nu este în măsură să efectueze controalele la faţa locului în conformitate cu normele
stabilite la articolul respectiv, Grecia poate decide ca în anul 2020 să organizeze controale la
faţa locului în conformitate cu normele prevăzute în alineatul (4) din prezentul articol.
(4)Pe baza unei analize a riscurilor în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 181/2014, autorităţile competente efectuează
controale la faţa locului pe un eşantion, pentru fiecare acţiune, de cel puţin 3 % din cererile
de ajutor. Eşantionul reprezintă, de asemenea, cel puţin 3 % din sumele care fac obiectul
ajutoarelor pentru fiecare acţiune.

CAPITOLUL III: DEROGĂRI DE LA NORMELE DE PUNERE ÎN APLICARE A
ORGANIZĂRII COMUNE A PIEŢELOR
SECŢIUNEA 1: Derogare
(UE) 2017/892

de

SECŢIUNEA 2: Derogări
(UE) 2016/1150

de

la

Regulamentul

de

punere

în

aplicare

Art. 14
(1)Prin derogare de la articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2017/892:
a)în anul 2020, controalele la faţa locului menţionate la articolul 27 din regulamentul
menţionat vizează un eşantion care reprezintă cel puţin 10 % din totalul ajutoarelor solicitate
pentru anul 2019;
b)regula conform căreia fiecare organizaţie de producători sau asociaţie de organizaţii de
producători care implementează un program operaţional trebuie vizitată cel puţin o dată la 3
ani nu se aplică în ceea ce priveşte controalele la faţa locului efectuate în anul 2020.
(2)Prin derogare de la articolul 27 alineatul (7) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2017/892, în cazul controalelor la faţa locului efectuate în 2020, nu se aplică regula
potrivit căreia acţiunile privind exploataţiile individuale ale membrilor organizaţiilor de
producători cuprinse în eşantionul menţionat la articolul 27 alineatul (2) din regulamentul
menţionat fac obiectul cel puţin al unei vizite la locul realizării acţiunii pentru verificarea
realizării ei.
(3)Prin derogare de la articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2017/892, în anul 2020, în cazul tuturor produselor retrase, indiferent de destinaţia
prevăzută a acestora, statele membre pot controla un procentaj mai redus decât cel prevăzut
în dispoziţia respectivă, cu condiţia ca procentajul să nu fie mai mic de 10 % din cantităţile în
cauză în cursul anului de comercializare, în cazul unei anumite organizaţii de producători.
Controlul se poate efectua la sediul organizaţiei de producători sau la sediile destinatarilor
produselor. În cazul în care controalele evidenţiază nereguli, statele membre efectuează
controale suplimentare.
(4)Prin derogare de la articolul 30 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2017/892, în anul 2020, fiecare control include un eşantion care reprezintă cel puţin 3
% din cantităţile retrase de organizaţia de producători în cursul anului de comercializare
2019.

la

Regulamentul

de

punere

în

aplicare
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Art. 15
(1)Prin derogare de la articolul 32 alineatul (1) şi articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2016/1150, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, dacă criza
provocată de pandemia de COVID-19 nu permite statelor membre să efectueze controale la
faţa locului în conformitate cu dispoziţiile menţionate, controalele respective pot fi înlocuite cu
alte tipuri de controale, care urmează a fi instituite de statele membre, utilizându-se, de
exemplu, fotografii datate, rapoarte datate bazate pe supravegherea cu ajutorul dronelor,
controale administrative sau videoconferinţe cu beneficiarii, astfel încât să se garanteze
respectarea normelor referitoare la programele de sprijin în sectorul vitivinicol.
(2)Prin derogare de la articolul 43 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2016/1150, în exerciţiul financiar 2019-2020, dacă criza provocată de pandemia de
COVID-19 nu permite statelor membre să efectueze controale la faţa locului în conformitate
cu dispoziţia menţionată, controalele respective privind operaţiunile de recoltare înainte de
coacere se efectuează până la 15 septembrie 2020.

SECŢIUNEA 3: Derogări
(UE) 2018/274

de

SECŢIUNEA 4: Derogare
(UE) 2017/39

de

SECŢIUNEA 5: Derogări
(UE) 2015/1368

de

la

Regulamentul

de

punere

în

aplicare

Art. 16
(1)Prin derogare de la articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2018/274, dacă, în perioada de recoltare a strugurilor din anul 2020, criza provocată
de pandemia de COVID-19 nu permite statelor membre să colecteze şi să prelucreze
suficienţi struguri proaspeţi pentru a constitui numărul de eşantioane prevăzut în partea II a
anexei III la regulamentul menţionat, statele membre pot aplica o derogare de la respectivul
număr de eşantioane.
(2)Prin derogare de la articolul 31 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2018/274, dacă criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite
statelor membre să efectueze controale la faţa locului în 2020 în conformitate cu dispoziţia
menţionată, statele membre efectuează astfel de controale care vizează cel puţin 3 % din
numărul total al producătorilor vitivinicoli identificaţi în registrul plantaţiilor viticole.
(3)Prin derogare de la articolul 31 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2018/274, în 2020 statele membre pot suspenda temporar controalele
sistematice la faţa locului efectuate pentru suprafeţele cultivate cu viţă-de-vie care nu sunt
incluse în dosarul producătorului vitivinicol, dacă criza provocată de pandemia de COVID-19
nu permite statelor membre efectuarea controalelor respective.

la

Regulamentul

de

punere

în

aplicare

Art. 17
Prin derogare de la articolul 10 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2017/39, în ceea ce priveşte anul şcolar 2018/2019, statele membre pot
continua efectuarea controalelor la faţa locului până la 15 octombrie 2020.

la

Regulamentul

de

punere

în

aplicare

Art. 18
Prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/1368, în cursul anului apicol 2020, statele membre pot decide să devieze de la
pragul de 5 % referitor la controalele la faţa locului asupra solicitanţilor de ajutor din cadrul
programelor apicole, cu condiţia să înlocuiască controalele la faţa locului planificate cu
controale alternative, solicitând fotografii, purtând conversaţii video sau prin orice altă
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modalitate pe care se poate baza verificarea punerii corecte în aplicare a măsurilor incluse în
programul apicol.

SECŢIUNEA 6: Derogări
(UE) 2016/1240

de

la

Regulamentul

de

punere

în

aplicare

Art. 19
(1)Prin derogare de la articolul 60 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2016/1240, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de
COVID-19, agenţia de plăţi nu este în măsură să efectueze la timp controalele la faţa locului
şi fizice menţionate la articolul 60 alineatele (1) şi (2) din regulamentul menţionat, în ceea ce
priveşte produsele depozitate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare
(UE) 2019/1882, statul membru în cauză poate decide să prelungească perioada de
efectuare a controalelor cu până la 30 de zile după încetarea măsurilor respective sau să
înlocuiască întru totul controalele la faţa locului din perioada aplicării măsurilor respective cu
dovezi relevante, utilizând inclusiv fotografii cu etichetare geografică sau alte dovezi în
format electronic.
(2)Prin derogare de la articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2016/1240, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID19, agenţia de plăţi nu este în măsură să verifice la faţa locului prezenţa şi integritatea
sigiliilor, în ceea ce priveşte produsele depozitate în temeiul Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2019/1882, statul membru în cauză poate decide să înlocuiască întru totul
verificarea la faţa locului din perioada aplicării măsurilor respective cu dovezi relevante,
utilizând inclusiv fotografii cu etichetare geografică sau alte dovezi în format electronic.

CAPITOLUL IV: DISPOZIŢIE FINALĂ

Art. 20
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate
statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2020.

Pentru Comisie
Preşedintele
Ursula VON DER LEYEN

Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 119L din data de 17 aprilie 2020
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