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Τροπολογία 103
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 208 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι στόχοι 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών 
οργανισμών, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από την ΚΓΠ. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θέτουν σε 
κίνδυνο την ικανότητα παραγωγής 
τροφίμων και την μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική ασφάλεια των 
αναπτυσσομένων χωρών, ιδιαίτερα των 
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), 
και θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε 
η Ένωση για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να συνάδει προς τους 
στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας του 
πολιτικού πλαισίου της ΕΕ για την 



AM\910033EL.doc PE492.777v02-004/198 AM\

EL

επισιτιστική ασφάλεια (COM (2010) 127) 
με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η ανάπτυξη 
των μέτρων της ΚΓΠ να μην θέσει σε 
κίνδυνο την ικανότητα παραγωγής 
τροφίμων και την μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική ασφάλεια των 
αναπτυσσομένων χωρών καθώς και την 
ικανότητα των πληθυσμών τους να 
τρέφονται μόνοι τους, ενώ παράλληλα θα 
τηρείται η υποχρέωση συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής δυνάμει του 
άρθρου 208 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Or. en

Τροπολογία 105
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Η μείωση του γραφειοκρατικού 
φόρτου συνιστά έναν από τους βασικούς 
στόχους και μία από τις κυριότερες 
απαιτήσεις της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ.  
Μέσω πρακτικών ορίων ανοχής και 
ελάχιστων ορίων ζημίας, καθώς και μέσω 
μιας ισορροπημένης σχέσης μεταξύ 
εμπιστοσύνης και ελέγχου θα πρέπει να 
περιοριστούν σε ένα λογικό επίπεδο οι 
μελλοντικές γραφειοκρατικές 
επιβαρύνσεις των κρατών μελών και των 
δικαιούχων. Στο πλαίσιο της μείωσης της 
γραφειοκρατίας θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι διοικητικές και λοιπές δαπάνες 
των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα και να 
στηριχθούν όλα τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου που λειτουργούν 
εύρυθμα Απώτερος στόχος είναι ο 
περιορισμός του διοικητικού φόρτου και 
η μείωση των γραφειοκρατικών 
επιβαρύνσεων για τους γεωργούς και τη 
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διοίκηση σε ένα λογικό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 106
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να 
τροποποιηθούν ορισμένα βασικά στοιχεία 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
όσον αφορά τη διαπίστευση των 
οργανισμών πληρωμών και των 
οργανισμών συντονισμού, το περιεχόμενο 
του συστήματος παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα μέτρα που 
πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο 
της δημόσιας παρέμβασης και την 
αποτίμηση των ενεργειών που αφορούν τη 
δημόσια αποθεματοποίηση, τις μειώσεις 
και την αναστολή των επιστροφών στα 
κράτη μέλη, την αντιστάθμιση μεταξύ 
δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο των 
ταμείων, την ανάκτηση των οφειλών, τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στους 
δικαιούχους σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς τους όρους 
επιλεξιμότητας, όσον αφορά τους κανόνες 
για τις εγγυήσεις, τη λειτουργία του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου, τα μέτρα που αποκλείονται 
από την εξέταση των συναλλαγών, τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο 
της πολλαπλής συμμόρφωσης, τους 
κανόνες για τη διατήρηση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τους κανόνες για το 
γενεσιουργό αίτιο και τη συναλλαγματική 

(3) Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να 
τροποποιηθούν ορισμένα βασικά στοιχεία 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
όσον αφορά τη διαπίστευση των 
οργανισμών πληρωμών και των 
οργανισμών συντονισμού, το περιεχόμενο 
του συστήματος παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα μέτρα που 
πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο 
της δημόσιας παρέμβασης και την 
αποτίμηση των ενεργειών που αφορούν τη 
δημόσια αποθεματοποίηση, τις μειώσεις 
και την αναστολή των επιστροφών στα 
κράτη μέλη, την αντιστάθμιση μεταξύ 
δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο των 
ταμείων, την ανάκτηση των οφειλών, τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στους 
δικαιούχους σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς τους όρους 
επιλεξιμότητας, όσον αφορά τους κανόνες 
για τις εγγυήσεις, τη λειτουργία του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου, τα μέτρα που αποκλείονται 
από την εξέταση των συναλλαγών, τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο 
της πολλαπλής συμμόρφωσης, τους 
κανόνες για τη διατήρηση των μόνιμων 
λειμώνων, τους κανόνες για το 
γενεσιουργό αίτιο και τη συναλλαγματική 
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ισοτιμία που πρέπει να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν 
το ευρώ και όσον αφορά το περιεχόμενο 
του κοινού πλαισίου αξιολόγησης των 
μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
πραγματοποιεί Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

ισοτιμία που πρέπει να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν 
το ευρώ και όσον αφορά το περιεχόμενο 
του κοινού πλαισίου αξιολόγησης των 
μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
πραγματοποιεί Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του μονίμου "βοσκοτόπου" (πρώην "λιβάδι"ή "λειμώνας") δεν λαμβάνει επαρκώς 
υπόψη τη βοσκή σε εκτάσεις άγριας βλάστησης όπου τα είδη κτηνοτροφικών φυτών μπορεί να 
είναι ξυλώδη, όχι κατ’ ανάγκην μόνον ποώδη. Η βοσκή σε καθιερωμένους βοσκοτόπους 
προλαμβάνει την εγκατάλειψη και την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της παρέμβασης κοινών 
ειδών και διατηρεί συστήματα υψηλής φυσικής αξίας παρέχοντας ούτως ένα δημόσιο αγαθό. Η 
τροποποίηση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον κανονισμό.

Τροπολογία 107
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο ενωσιακός προϋπολογισμός θα 
πρέπει να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της 
ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 
αγροτικής ανάπτυξης μέσω των δύο 
ταμείων είτε απευθείας είτε στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη 
μέλη. Θα πρέπει να προσδιοριστεί το είδος 
των μέτρων που μπορούν να 

(6) Ο ενωσιακός προϋπολογισμός θα 
πρέπει να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της 
ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 
αγροτικής ανάπτυξης μέσω των δύο 
ταμείων είτε απευθείας είτε στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη 
μέλη. Θα πρέπει να προσδιοριστεί το είδος 
των μέτρων που μπορούν να 
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χρηματοδοτούνται από τα ταμεία αυτά. χρηματοδοτούνται από τα ταμεία αυτά. Θα 
πρέπει να αποφεύγονται αναδρομικές 
μεταβολές των όρων εφαρμογής κάθε 
μέτρου. 

Or. en

Τροπολογία 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστεύει 
πλείονες οργανισμούς πληρωμών, είναι 
σημαντικό να ορίζει έναν μόνο οργανισμό 
συντονισμού για να διασφαλίζει τη συνεπή 
διαχείριση των ταμείων, να λειτουργεί σαν 
σύνδεσμός μεταξύ της Επιτροπής και των 
διαφόρων διαπιστευμένων οργανισμών 
πληρωμών και να μεριμνά για την ταχεία 
διαβίβαση των στοιχείων που ζητά η 
Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες 
των διαφόρων οργανισμών πληρωμών. Ο 
οργανισμός συντονισμού θα πρέπει επίσης 
να είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της 
λήψης διορθωτικών μέτρων, για την 
ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τη 
συνέχεια που δίνεται και για την ομοιογενή
εφαρμογή των κοινών κανόνων και 
προτύπων.

(8) Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστεύει 
πλείονες οργανισμούς πληρωμών, είναι 
σημαντικό να ορίζει έναν οργανισμό 
συντονισμού για να διασφαλίζει τη συνεπή 
διαχείριση των ταμείων, να λειτουργεί σαν 
σύνδεσμός μεταξύ της Επιτροπής και των 
διαφόρων διαπιστευμένων οργανισμών 
πληρωμών και να μεριμνά για την ταχεία 
διαβίβαση των στοιχείων που ζητά η 
Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες 
των διαφόρων οργανισμών πληρωμών. Ο 
οργανισμός συντονισμού θα πρέπει επίσης 
να είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της 
λήψης διορθωτικών μέτρων, για την 
ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τη 
συνέχεια που δίνεται και για την εφαρμογή 
των διεθνώς αποδεκτών κανόνων και 
προτύπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει ότι ο οργανισμός πληρωμών που είναι 
επιφορτισμένος με τα καθήκοντα αυτά δεν είναι κατ' ανάγκη αρμόδιος μόνο για τα καθήκοντα 
αυτά, και ότι οι οργανισμοί συντονισμού για τους οργανισμούς πληρωμών πρέπει να αξιολογούν 
την επάρκεια των οργανισμών πληρωμών με βάδη διεθνώς συμφωνημένων προτύπων, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν οδηγίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 
ένας οργανισμός να εκπονήσει τη γνώμη του.  
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Τροπολογία 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Μόνον οι οργανισμοί πληρωμών που 
έχουν διαπιστευθεί από τα κράτη μέλη 
παρέχουν επαρκή εχέγγυα για τη 
διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων πριν 
από τη χορήγηση της ενωσιακής ενίσχυσης 
στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι μόνο οι 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους 
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών 
μπορούν να επιστραφούν από τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό.

(9) Μόνον οι οργανισμοί πληρωμών που 
έχουν διαπιστευθεί από τα κράτη μέλη 
παρέχουν επαρκή εχέγγυα για τη 
διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων πριν 
από τη χορήγηση της ενωσιακής ενίσχυσης 
στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι μόνο οι 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους 
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών 
μπορούν να επιστραφούν από τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό, και ότι οι 
έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να διενεργούνται 
βάσει ενιαίου ολοκληρωμένου δείγματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεθοδολογία ελέγχου θα πρέπει να βασίζεται σε ενιαίο ολοκληρωμένο δείγμα προκειμένου να 
περιορίζεται η επιβάρυνση των αρμόδιων οργανισμών. 

Τροπολογία 110
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Μόνον οι οργανισμοί πληρωμών που 
έχουν διαπιστευθεί από τα κράτη μέλη 
παρέχουν επαρκή εχέγγυα για τη 
διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων πριν 
από τη χορήγηση της ενωσιακής ενίσχυσης 
στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι μόνο οι 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από 
τους διαπιστευμένους οργανισμούς

(9) Μόνον οι οργανισμοί πληρωμών που 
έχουν διαπιστευθεί από τα κράτη μέλη 
παρέχουν επαρκή εχέγγυα για τη 
διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων πριν 
από τη χορήγηση της ενωσιακής ενίσχυσης 
στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι μόνο οι 
διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών 
μπορούν να  είναι αρμόδιοι για την 
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πληρωμών μπορούν να επιστραφούν από 
τον ενωσιακό προϋπολογισμό.

επιστροφή δαπανών από τον ενωσιακό 
προϋπολογισμό.

Or. en

Τροπολογία 111
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για τους 
οργανισμούς πιστοποίησης και τους 
οργανισμούς πληρωμών δεν θα πρέπει να 
συνεπάγονται περαιτέρω αύξηση του 
διοικητικού φόρτου στα κράτη μέλη και 
δεν θα πρέπει προπαντός να υπερβαίνουν 
τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο 
των προς πιστοποίηση αντικειμένων θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ισορροπημένη 
σχέση κόστους-οφέλους και θα πρέπει να 
αποδεικνύεται σαφής προστιθέμενη αξία 
βάσει των πρόσθετων υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων.

Or. de

Τροπολογία 112
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου οι δικαιούχοι να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον 
αφορά, αφενός, τη σχέση μεταξύ των 
γεωργικών πρακτικών και τη διαχείριση 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και, 
αφετέρου, τα πρότυπα για το περιβάλλον, 

(10) Προκειμένου οι δικαιούχοι να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον 
αφορά, αφενός, τη σχέση μεταξύ των 
γεωργικών πρακτικών, τη διαχείριση, και 
τη διαχείριση  του κινδύνου  των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και, 



AM\910033EL.doc PE492.777v02-0010/198 AM\

EL

την κλιματική αλλαγή, την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών 
εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και 
των φυτών και την καλή μεταχείριση των 
ζώων, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν γενικό σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που θα προσφέρει συμβουλές στους 
δικαίουχους. Το εν λόγω σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και 
την ευθύνη των δικαιούχων για την τήρηση 
των προτύπων αυτών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης τον σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ των συμβουλών και 
των ελέγχων.

αφετέρου, τα πρότυπα για το περιβάλλον, 
την κλιματική αλλαγή, την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών 
εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και 
των φυτών και την καλή μεταχείριση των 
ζώων, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν γενικό σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που θα προσφέρει συμβουλές στους 
δικαίουχους. Το εν λόγω σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και 
την ευθύνη των δικαιούχων για την τήρηση 
των προτύπων αυτών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης τον σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ των συμβουλών και 
των ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 113
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και 
τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον 
αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής 
έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 
τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 

(11) Το σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και 
τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον 
αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής 
έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 
τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
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βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής14.
Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει ορισμένα στοιχεία που αφορούν 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων 
και φυτών, την καινοτομία, καθώς και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.

βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής14,
καθώς και μέτρα που διατίθενται στο 
πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα 
(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx) που 
βελτιώνουν τη βιωσιμότητα συστημάτων 
παραγωγής τροφίμων, όπως είναι η 
βιολογική γεωργία, τα γεωργικά 
συστήματα υψηλής φυσικής αξίας και 
γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα. Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης 
να καλύπτει ορισμένα στοιχεία που 
αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών 
της,  το έδαφος, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων και του 
αποτελεσματικού κύκλου θρεπτικών 
ουσιών, τις ασθένειες ζώων και φυτών, 
συμπεριλαμβανομένων μη χημικών 
εναλλακτικών μεθόδων κατά τη 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, την 
καινοτομία, καθώς και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας 
των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 114
Bas Eickhout, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και 
τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον 
αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής 

(11) Το σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και 
τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον 
αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής 
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έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 
τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής14.
Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει ορισμένα στοιχεία που αφορούν 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων 
και φυτών, την καινοτομία, καθώς και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.

έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 
τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής14.
Επιπλέον, το σύστημα αυτό θα πρέπει να 
καλύπτει ορισμένα στοιχεία που αφορούν 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και το μετριασμό των επιπτώσεών της, τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων 
και φυτών, την καινοτομία. Τέλος, το 
σύστημα αυτό θα πρέπει να καλύπτει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, καθώς και τις επιλογές 
που διατίθενται για την αποτελεσματική 
διαχείριση οικονομικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 115
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και 
τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον 
αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής 
έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

(11) Το σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και 
τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον 
αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής 
έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 
τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής14.
Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει ορισμένα στοιχεία που αφορούν 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, 
τη βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών 
ζώων και φυτών, την καινοτομία, καθώς 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομικής δραστηριότητας των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 
τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής14.

Or. en

Τροπολογία 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και 
τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον 
αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής 
έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 
τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής14.
Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει ορισμένα στοιχεία που αφορούν 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

(11) Το σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και 
τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον 
αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής 
έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 
τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής14.
Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει ορισμένα στοιχεία που αφορούν 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
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και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων 
και φυτών, την καινοτομία, καθώς και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.

και το μετριασμό των επιπτώσεών της, τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων 
και φυτών, την καινοτομία καθώς και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο.

Or. en

Τροπολογία 117
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η χρησιμοποίηση του 
γεωργομετεωρολογικού συστήματος και η 
απόκτηση και βελτίωση δορυφορικών 
εικόνων αναμένεται να παράσχουν στην 
Επιτροπή μέσα διαχείρισης των γεωργικών 
αγορών και να διευκολύνουν την 
παρακολούθηση των γεωργικών δαπανών.

(14) Η χρησιμοποίηση του 
γεωργομετεωρολογικού συστήματος και η 
απόκτηση και βελτίωση δορυφορικών 
εικόνων αναμένεται να παράσχουν στην 
Επιτροπή μέσα διαχείρισης των γεωργικών 
αγορών,  να διευκολύνουν την 
παρακολούθηση των γεωργικών δαπανών, 
και τους πόρους από τους οποίους 
εξαρτάται η γεωργία, 
συμπεριλαμβανομένων 
γεωργοδασοπονικών συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 118
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά 
της χρηματοδότησης της ΚΓΠ δεν 

(17) Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά της 
χρηματοδότησης της ΚΓΠ δεν 
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υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα 
πρέπει να διατηρηθεί ο δημοσιονομικός 
μηχανισμός που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, 
σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για 
τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους 
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/200316 που επιτρέπει την 
προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων 
ενισχύσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, είναι 
αναγκαίο να επιτραπεί στην Επιτροπή να 
καθορίζει τις εν λόγω προσαρμογές σε 
περίπτωση που το Συμβούλιο δεν τις 
καθορίσει πριν από τις 30 Ιουνίου του 
ημερολογιακού έτους στο οποίο 
εφαρμόζονται.

υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα 
πρέπει να διατηρηθεί ο δημοσιονομικός 
μηχανισμός που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, 
σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για 
τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους 
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/200316 και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 που επιτρέπει την 
προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων 
ενισχύσεων όταν προβλέπεται ότι θα 
υπάρξει υπέρβαση του επιμέρους 
ανώτατου ορίου του τομέα 2, με 
περιθώριο ασφαλείας 300 εκατομ. EUR, 
σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος. Στο ίδιο 
πλαίσιο, είναι αναγκαίο να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να καθορίζει τις εν λόγω 
προσαρμογές σε περίπτωση που το 
Συμβούλιο δεν τις καθορίσει πριν από τις 
30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους στο 
οποίο εφαρμόζονται.

Or. en

Τροπολογία 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η δημοσιονομική πειθαρχία 
συνεπάγεται επίσης συνεχή εξέταση της 
μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής 
κατάστασης. Ως εκ τούτου, όταν η 
Επιτροπή καταθέτει το σχέδιο 
προϋπολογισμού για ένα δεδομένο έτος, θα 
πρέπει να υποβάλλει τις προβλέψεις και 
την ανάλυσή της στο Ευρωπαϊκό 

(19) Η δημοσιονομική πειθαρχία 
συνεπάγεται επίσης συνεχή εξέταση της 
μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής 
κατάστασης. Ως εκ τούτου, όταν η 
Επιτροπή καταθέτει το σχέδιο 
προϋπολογισμού για ένα δεδομένο έτος, θα 
πρέπει να υποβάλλει τις προβλέψεις και 
την ανάλυσή της στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και να 
προτείνει, ενδεχομένως, στον νομοθέτη τα 
κατάλληλα μέτρα. Επιπλέον, ενδείκνυται 
να ασκεί η Επιτροπή πλήρως και διαρκώς 
τις διαχειριστικές της αρμοδιότητες, ώστε 
να διασφαλίζει την τήρηση του ετήσιου 
ανώτατου ορίου και, εάν είναι απαραίτητο, 
να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο 
κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση της 
δημοσιονομικής κατάστασης. Εάν στο 
τέλος ενός οικονομικού έτους, οι αιτήσεις 
επιστροφών που έχουν υποβληθεί από τα 
κράτη μέλη καθιστούν ανέφικτη την 
τήρηση του ετήσιου ανώτατου ορίου, 
ενδείκνυται να μπορεί η Επιτροπή να 
θεσπίζει μέτρα που θα επιτρέπουν την 
προσωρινή κατανομή των διαθέσιμων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού μεταξύ 
των κρατών μελών ανάλογα με τις οικείες 
αιτήσεις επιστροφών που εκκρεμούν, 
καθώς και την τήρηση του ανώτατου ορίου 
που έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο 
έτος. Οι πληρωμές του εν λόγω έτους θα 
πρέπει να καταλογίζονται στην επόμενη 
χρήση και να καθορίζονται το οριστικό 
συνολικό ποσό της ενωσιακής 
χρηματοδότησης ανά κράτος μέλος, καθώς 
και αντιστάθμιση μεταξύ των κρατών 
μελών, ώστε να τηρείται το καθορισμένο 
ποσό.

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και να 
προτείνει, ενδεχομένως, στον νομοθέτη τα 
κατάλληλα μέτρα. Επιπλέον, ενδείκνυται 
να ασκεί η Επιτροπή πλήρως και διαρκώς 
τις διαχειριστικές της αρμοδιότητες, ώστε 
να διασφαλίζει την τήρηση του ετήσιου 
ανώτατου ορίου και, εάν είναι απαραίτητο, 
να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο 
κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση της 
δημοσιονομικής κατάστασης. Εάν στο 
τέλος ενός οικονομικού έτους, οι αιτήσεις 
επιστροφών που έχουν υποβληθεί από τα 
κράτη μέλη καθιστούν ανέφικτη την 
τήρηση του ετήσιου ανώτατου ορίου, 
ενδείκνυται να μπορεί η Επιτροπή να 
θεσπίζει μέτρα που θα επιτρέπουν την 
προσωρινή κατανομή των διαθέσιμων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού, 
λαμβανομένου υπόψη περιθωρίου 
300.000.000 ευρώ κάτω του 
προαναφερόμενου ανώτατου ορίου, 
μεταξύ των κρατών μελών ανάλογα με τις 
οικείες αιτήσεις επιστροφών που 
εκκρεμούν, καθώς και την τήρηση του 
ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί για το 
συγκεκριμένο έτος. Οι πληρωμές του εν 
λόγω έτους θα πρέπει να καταλογίζονται 
στην επόμενη χρήση και να καθορίζονται 
το οριστικό συνολικό ποσό της ενωσιακής 
χρηματοδότησης ανά κράτος μέλος, καθώς 
και αντιστάθμιση μεταξύ των κρατών 
μελών, ώστε να τηρείται το καθορισμένο 
ποσό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να καταργηθεί ως μηχανισμός ασφάλειας το υφιστάμενο περιθώριο 300 εκατ. 
ευρώ στο πλαίσιο του επιμέρους ανώτατου ορίου του ΕΓΤΕ. 

Τροπολογία 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Κατά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, ενδείκνυται να 
εφαρμόζει η Επιτροπή ένα σύστημα 
προειδοποίησης και παρακολούθησης των 
γεωργικών δαπανών σε μηνιαία βάση, 
ώστε να μπορεί να αντιδρά το ταχύτερο 
δυνατόν σε περίπτωση κινδύνου 
υπέρβασης του ετήσιου ανώτατου ορίου, 
να θεσπίζει τα κατάλληλα μέτρα στο 
πλαίσιο των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων 
που της έχουν ανατεθεί και, εφόσον τα 
μέτρα αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, να 
προτείνει άλλα μέτρα προς εφαρμογή.
Ενδείκνυται να διαβιβάζει η Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο περιοδική έκθεση, στην οποία η 
εξέλιξη των δαπανών που έχουν 
πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία της 
έκθεσης θα παραβάλλεται με την εκτίμηση 
των δαπανών, καθώς και αξιολόγηση της 
προβλέψιμης εκτέλεσης για το υπόλοιπο 
οικονομικό έτος.

(20) Κατά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εφαρμόζει ένα σύστημα προειδοποίησης 
και παρακολούθησης των γεωργικών 
δαπανών σε μηνιαία βάση, ώστε να μπορεί 
να αντιδρά το ταχύτερο δυνατόν σε 
περίπτωση κινδύνου υπέρβασης του 
ετήσιου ανώτατου ορίου, να θεσπίζει τα 
κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο των 
διαχειριστικών αρμοδιοτήτων που της 
έχουν ανατεθεί και, εφόσον τα μέτρα αυτά 
αποδεικνύονται ανεπαρκή, να προτείνει 
άλλα μέτρα προς εφαρμογή, λαμβάνοντας 
υπόψη το περιθώριο που προβλέπεται 
στην αιτιολογική σκέψη (19). Ενδείκνυται 
να διαβιβάζει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο περιοδική 
έκθεση, στην οποία η εξέλιξη των δαπανών 
που έχουν πραγματοποιηθεί έως την 
ημερομηνία της έκθεσης θα παραβάλλεται 
με την εκτίμηση των δαπανών, καθώς και 
αξιολόγηση της προβλέψιμης εκτέλεσης 
για το υπόλοιπο οικονομικό έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 19, θα πρέπει να συμπεριληφθεί εκ νέου στην παρούσα 
αιτιολογική σκέψη η παραπομπή στο περιθώριο 300 εκατ. ευρώ στο επιμέρους ανώτατο όριο 
του ΕΓΤΕ.

Τροπολογία 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο ενωσιακός προϋπολογισμός (23) Ο ενωσιακός προϋπολογισμός 
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συμμετέχει στη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με 
βάση αναλήψεις υποχρεώσεων σε ετήσιες 
δόσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα 
ενωσιακά κονδύλια ήδη από την έναρξη 
της εφαρμογής των προγραμμάτων.
Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί 
σύστημα περιορισμένης 
προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση 
συνεχούς ροής των κονδυλίων, που θα 
επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των 
πληρωμών προς τους δικαιούχους.

συμμετέχει στη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με 
βάση αναλήψεις υποχρεώσεων σε ετήσιες 
δόσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα 
ενωσιακά κονδύλια ήδη από την έναρξη 
της εφαρμογής των προγραμμάτων. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αναφέρουν στην 
Επιτροπή σε περιόδο δύο μηνών από τη 
λήψη της παρούσας απόφασης ότι δεν 
επιθυμούν να λάβουν ποσό 
προχρηματοδότησης.  Συνεπώς, θα πρέπει 
να καθιερωθεί σύστημα περιορισμένης 
προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση 
συνεχούς ροής των κονδυλίων, που θα 
επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των 
πληρωμών προς τους δικαιούχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ελαφρυνθούν οι πιέσεις στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, τα κράτη 
μέλη που δεν χρειάζονται ποσό προχρηματοδότησης για να αρχίσουν να εφαρμόζουν τα 
προγράμματά τους θα πρέπει να είναι σε θέση να αρνούνται τη χορήγηση του ποσού αυτού. 

Τροπολογία 122
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο ενωσιακός προϋπολογισμός 
συμμετέχει στη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με 
βάση αναλήψεις υποχρεώσεων σε ετήσιες 
δόσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα 
ενωσιακά κονδύλια ήδη από την έναρξη 
της εφαρμογής των προγραμμάτων.
Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί 
σύστημα περιορισμένης 
προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση 
συνεχούς ροής των κονδυλίων, που θα 

(23) Ο ενωσιακός προϋπολογισμός 
συμμετέχει στη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με 
βάση αναλήψεις υποχρεώσεων σε ετήσιες 
δόσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα 
ενωσιακά κονδύλια ήδη από την έναρξη 
της εφαρμογής των προγραμμάτων εφόσον 
το επιθυμούν. Συνεπώς, θα πρέπει να 
καθιερωθεί σύστημα περιορισμένης 
προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση 
συνεχούς ροής των κονδυλίων, που θα 
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επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των 
πληρωμών προς τους δικαιούχους.

επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των 
πληρωμών προς τους δικαιούχους.

Or. en

Τροπολογία 123
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Θα πρέπει να καταβάλλεται η 
ενωσιακή ενίσχυση στους δικαιούχους 
εγκαίρως, ώστε να μπορούν να τη 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Η μη 
τήρηση από τα κράτη μέλη των 
προθεσμιών πληρωμής που καθορίζονται 
στην ενωσιακή νομοθεσία ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους 
δικαιούχους και να υπονομεύσει τον 
ετήσιο χαρακτήρα του ενωσιακού 
προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες 
που πραγματοποιούνται χωρίς να 
τηρούνται οι προθεσμίες πληρωμής θα 
πρέπει να αποκλείονται από την ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Για λόγους τήρησης της 
αρχής της αναλογικότητας, ενδείκνυται να 
μπορεί η Επιτροπή να προβλέπει 
εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό κανόνα. Η 
αρχή αυτή που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα πρέπει 
να διατηρηθεί και να εφαρμόζεται τόσο 
στο ΕΓΤΕ όσο και στο ΕΓΤΑΑ. Εάν τα 
κράτη μέλη καθυστερήσουν την 
πληρωμή, θα πρέπει να προστίθενται 
τόκοι στο βασικό ποσό, ιδία δαπάνη, για 
την αποζημίωση των δικαιούχων. Μια 
τέτοια διάταξη θα μπορούσε να 
αποτελέσει κίνητρο για τα κράτη μέλη να 
τηρούν τις προθεσμίες πληρωμών και θα 
μπορούσε να εξασφαλίζει καλύτερα την 
έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων ή 
τουλάχιστον την αποζημίωσή τους σε 

(25) Θα πρέπει να καταβάλλεται η 
ενωσιακή ενίσχυση στους δικαιούχους 
εγκαίρως, ώστε να μπορούν να τη 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Η μη 
τήρηση από τα κράτη μέλη των 
προθεσμιών πληρωμής που καθορίζονται 
στην ενωσιακή νομοθεσία ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους 
δικαιούχους και να υπονομεύσει τον 
ετήσιο χαρακτήρα του ενωσιακού 
προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες 
που πραγματοποιούνται χωρίς να 
τηρούνται οι προθεσμίες πληρωμής θα 
πρέπει να αποκλείονται από την ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Για λόγους τήρησης της 
αρχής της αναλογικότητας, ενδείκνυται να 
μπορεί η Επιτροπή να προβλέπει 
εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό κανόνα. Η 
αρχή αυτή που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα πρέπει 
να διατηρηθεί και να εφαρμόζεται τόσο 
στο ΕΓΤΕ όσο και στο ΕΓΤΑΑ.
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περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 124
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Θα πρέπει να καταβάλλεται η 
ενωσιακή ενίσχυση στους δικαιούχους 
εγκαίρως, ώστε να μπορούν να τη 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Η μη 
τήρηση από τα κράτη μέλη των 
προθεσμιών πληρωμής που καθορίζονται 
στην ενωσιακή νομοθεσία ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους 
δικαιούχους και να υπονομεύσει τον 
ετήσιο χαρακτήρα του ενωσιακού 
προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες 
που πραγματοποιούνται χωρίς να 
τηρούνται οι προθεσμίες πληρωμής θα 
πρέπει να αποκλείονται από την ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Για λόγους τήρησης της 
αρχής της αναλογικότητας, ενδείκνυται να 
μπορεί η Επιτροπή να προβλέπει 
εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό κανόνα. Η 
αρχή αυτή που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα πρέπει 
να διατηρηθεί και να εφαρμόζεται τόσο 
στο ΕΓΤΕ όσο και στο ΕΓΤΑΑ. Εάν τα 
κράτη μέλη καθυστερήσουν την πληρωμή, 
θα πρέπει να προστίθενται τόκοι στο 
βασικό ποσό, ιδία δαπάνη, για την 
αποζημίωση των δικαιούχων. Μια τέτοια 
διάταξη θα μπορούσε να αποτελέσει 
κίνητρο για τα κράτη μέλη να τηρούν τις 
προθεσμίες πληρωμών και θα μπορούσε να 
εξασφαλίζει καλύτερα την έγκαιρη 
πληρωμή των δικαιούχων ή τουλάχιστον 
την αποζημίωσή τους σε περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωμής.

(25) Θα πρέπει να καταβάλλεται η 
ενωσιακή ενίσχυση στους δικαιούχους 
εγκαίρως, ώστε να μπορούν να τη 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Η μη 
τήρηση από τα κράτη μέλη των 
προθεσμιών πληρωμής που καθορίζονται 
στην ενωσιακή νομοθεσία ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους 
δικαιούχους και να υπονομεύσει τον 
ετήσιο χαρακτήρα του ενωσιακού 
προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες 
που πραγματοποιούνται χωρίς να 
τηρούνται οι προθεσμίες πληρωμής θα 
πρέπει να αποκλείονται από την ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Για λόγους τήρησης της 
αρχής της αναλογικότητας, ενδείκνυται να 
μπορεί η Επιτροπή να προβλέπει 
εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό κανόνα. Η 
αρχή αυτή που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα πρέπει 
να διατηρηθεί και να εφαρμόζεται τόσο 
στο ΕΓΤΕ όσο και στο ΕΓΤΑΑ. Εάν τα 
κράτη μέλη καθυστερήσουν την πληρωμή, 
θα πρέπει να προστίθενται τόκοι στο 
βασικό ποσό, ιδία δαπάνη, για την 
αποζημίωση των δικαιούχων. Μια τέτοια 
διάταξη θα μπορούσε να αποτελέσει 
κίνητρο για τα κράτη μέλη να τηρούν τις 
προθεσμίες πληρωμών και θα μπορούσε να 
εξασφαλίζει καλύτερα την έγκαιρη 
πληρωμή των δικαιούχων ή τουλάχιστον 
την αποζημίωσή τους σε περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωμής. Η εφαρμογή 
έργων που επιλέγονται στο πλαίσιο του 
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ΕΓΤΑΑ και η αποτελεσματική 
χρηματοδότηση θα διευκολύνεται με την 
εξασφάλιση μέγιστης συνοχής κατά την 
ερμηνεία κανονισμών που διέπουν την 
εκπλήρωση προϋποθέσεων για χορήγηση 
χρηματοδοτικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων που πραγματοποιούνται και τα 
αποτελέσματά τους εντός καθορισμένων 
προθεσμιών. Οι εν λόγω στατιστικές 
ελέγχου χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό του επιπέδου σφαλμάτων και, 
γενικότερα, για τους σκοπούς ελέγχου της 
διαχείρισης του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.
Αποτελούν σημαντική πηγή για την 
Επιτροπή για να εξασφαλίζει την ορθή 
διαχείριση των πόρων και αποτελούν 
επίσης σημαντικό στοιχείο γιατί την ετήσια 
δήλωση αξιοπιστίας. Δεδομένου του 
ζωτικού χαρακτήρα των εν λόγω 
στατιστικών στοιχείων και για να 
διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη τηρούν 
την υποχρέωσή τους σχετικά με την 
έγκαιρη διαβίβαση, είναι αναγκαίο να 
αποτρέπεται η καθυστερημένη διαβίβαση 
των απαιτούμενων στοιχείων κατά τρόπο 
αναλογικό προς τον αριθμό των στοιχείων 
που λείπουν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προβλεφθούν διατάξεις βάσει των οποίων 
η Επιτροπή θα μπορεί να αναστέλλει εν 
μέρει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές 
για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί 

(27) Η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων που πραγματοποιούνται και τα 
αποτελέσματά τους εντός καθορισμένων 
προθεσμιών. Οι εν λόγω στατιστικές 
ελέγχου χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό του επιπέδου σφαλμάτων και, 
γενικότερα, για τους σκοπούς ελέγχου της 
διαχείρισης του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.
Αποτελούν σημαντική πηγή για την 
Επιτροπή για να εξασφαλίζει την ορθή 
διαχείριση των πόρων και αποτελούν 
επίσης σημαντικό στοιχείο γιατί την ετήσια 
δήλωση αξιοπιστίας. Δεδομένου του 
ζωτικού χαρακτήρα των εν λόγω 
στατιστικών στοιχείων και για να 
διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη τηρούν 
την υποχρέωσή τους σχετικά με την 
έγκαιρη διαβίβαση, είναι αναγκαίο να 
αποτρέπεται αναλογικά η καθυστερημένη 
διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων 
κατά τρόπο αναλογικό προς τον αριθμό 
των στοιχείων που λείπουν. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις βάσει 
των οποίων η Επιτροπή θα μπορεί να 
αναστέλλει εν μέρει τις μηνιαίες ή 
ενδιάμεσες πληρωμές για τις οποίες δεν 
έχουν αποσταλεί εγκαίρως τα σχετικά 
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εγκαίρως τα σχετικά στατιστικά στοιχεία. στατιστικά στοιχεία μόνον εφόσον με την 
καθυστέρηση τίθεται σε κίνδυνο ο 
μηχανισμός απαλλαγής για την εκτέλεση 
του ετήσιου προϋπολογισμού, σύμφωνα 
με την αρχή της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 126
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων που πραγματοποιούνται και τα 
αποτελέσματά τους εντός καθορισμένων 
προθεσμιών. Οι εν λόγω στατιστικές 
ελέγχου χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό του επιπέδου σφαλμάτων και, 
γενικότερα, για τους σκοπούς ελέγχου της 
διαχείρισης του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.
Αποτελούν σημαντική πηγή για την 
Επιτροπή για να εξασφαλίζει την ορθή 
διαχείριση των πόρων και αποτελούν 
επίσης σημαντικό στοιχείο γιατί την ετήσια 
δήλωση αξιοπιστίας. Δεδομένου του 
ζωτικού χαρακτήρα των εν λόγω 
στατιστικών στοιχείων και για να 
διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη τηρούν 
την υποχρέωσή τους σχετικά με την 
έγκαιρη διαβίβαση, είναι αναγκαίο να 
αποτρέπεται η καθυστερημένη διαβίβαση 
των απαιτούμενων στοιχείων κατά τρόπο 
αναλογικό προς τον αριθμό των στοιχείων 
που λείπουν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προβλεφθούν διατάξεις βάσει των οποίων 
η Επιτροπή θα μπορεί να αναστέλλει εν 
μέρει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές 
για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί 
εγκαίρως τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.

(27) Η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων που πραγματοποιούνται και τα 
αποτελέσματά τους εντός καθορισμένων 
προθεσμιών. Οι εν λόγω στατιστικές 
ελέγχου χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό του επιπέδου σφαλμάτων και, 
γενικότερα, για τους σκοπούς ελέγχου της 
διαχείρισης του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.
Αποτελούν σημαντική πηγή για την 
Επιτροπή για να εξασφαλίζει την ορθή 
διαχείριση των πόρων και αποτελούν 
επίσης σημαντικό στοιχείο γιατί την ετήσια 
δήλωση αξιοπιστίας.
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Or. en

Τροπολογία 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα μέτρα και οι δράσεις στο πλαίσιο 
της ΚΓΠ χρηματοδοτούνται εν μέρει στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Για 
να διασφαλιστεί η χρηστή οικονομική 
διαχείριση των ενωσιακών πόρων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει τη 
διαχείριση των ταμείων από τις αρμόδιες 
για τις πληρωμές αρχές των κρατών μελών.
Ενδείκνυται να προσδιοριστεί το είδος των 
ελέγχων που θα διενεργεί η Επιτροπή, να 
καθοριστούν οι όροι άσκησης των 
αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και να 
διασαφηνιστούν οι υποχρεώσεις 
συνεργασίας των κρατών μελών.

(30) Τα μέτρα και οι δράσεις στο πλαίσιο 
της ΚΓΠ χρηματοδοτούνται εν μέρει στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Για 
να διασφαλιστεί η χρηστή οικονομική 
διαχείριση των ενωσιακών πόρων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί τους 
απαραίτητους ελέγχους για τη διαχείριση 
των ταμείων από τις αρμόδιες για τις 
πληρωμές αρχές των κρατών μελών.
Ενδείκνυται να προσδιοριστούν οι γενικοί 
κανόνες και αρχές που πρέπει να 
ακολουθεί η Επιτροπή κατά τη διενέργεια 
ελέγχων, και το είδος των ελέγχων που θα 
διενεργεί η Επιτροπή, να καθοριστούν οι 
όροι άσκησης των αρμοδιοτήτων της όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
και να διασαφηνιστούν οι υποχρεώσεις 
συνεργασίας των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
εκπληρώσει την υποχρέωσή της σχετικά με 
την εξακρίβωση της ύπαρξης και της 
εύρυθμης λειτουργίας στα κράτη μέλη των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των 

(31) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
εκπληρώσει την υποχρέωσή της σχετικά με 
την εξακρίβωση της ύπαρξης και της 
εύρυθμης λειτουργίας στα κράτη μέλη των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των 
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ενωσιακών δαπανών, ανεξαρτήτως των 
ελέγχων που διενεργούνται από τα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να προβλεφθούν έλεγχοι 
από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την 
Επιτροπή τα οποία θα μπορούν να ζητούν 
τη συνδρομή των κρατών μελών για τις 
εργασίες τους.

ενωσιακών δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη 
την αρχή της αναλογικότητας, την 
εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των 
εθνικών συστημάτων ελέγχου και 
διαχείρισης, τις γενικές επιδόσεις των 
εθνικών ελέγχων στον αριθμό των 
επιθεωρήσεων που πρέπει να 
πραγματοποιεί η Επιτροπή, θα πρέπει να 
προβλεφθούν έλεγχοι από πρόσωπα 
εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή τα 
οποία θα μπορούν να ζητούν τη συνδρομή 
των κρατών μελών για τις εργασίες τους.

Or. en

Τροπολογία 129
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Θα πρέπει να αποφασίσει η Επιτροπή, 
η οποία είναι υπεύθυνη για την ορθή 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν οι δαπάνες 
των κρατών μελών είναι σύμφωνες με την 
ενωσιακή νομοθεσία. Θα πρέπει να δοθεί 
στα κράτη μέλη το δικαίωμα να 
αιτιολογούν τις αποφάσεις πληρωμών τους 
και να προσφεύγουν σε συμβιβασμό σε 
περίπτωση διαφωνίας τους με την 
Επιτροπή. Για να δοθούν στα κράτη μέλη 
νομικές και οικονομικές διασφαλίσεις 
όσον αφορά τις δαπάνες του παρελθόντος, 
θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστη περίοδος 
κατά την οποία η Επιτροπή θα αποφασίζει 
ποιες οικονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να 
επιβάλλονται για τη μη συμμόρφωση. Η 
διαδικασία συμμόρφωσης ως προς την 
εκκαθάριση θα πρέπει, όσον αφορά το 
ΕΓΤΑΑ, να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 
σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις 
της Επιτροπής που καθορίζονται στο μέρος 

(34) Θα πρέπει να αποφασίσει η Επιτροπή, 
η οποία είναι υπεύθυνη για την ορθή 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν οι δαπάνες 
των κρατών μελών είναι σύμφωνες με την 
ενωσιακή νομοθεσία βασιζόμενη, όποτε 
ενδείκνυται, σε εκτίμηση των 
πραγματικών κινδύνων για τα γεωργικά 
ταμεία. Θα πρέπει να δοθεί στα κράτη 
μέλη το δικαίωμα να αιτιολογούν τις 
αποφάσεις πληρωμών τους και να 
προσφεύγουν σε συμβιβασμό σε 
περίπτωση διαφωνίας τους με την 
Επιτροπή. Για να δοθούν στα κράτη μέλη 
νομικές και οικονομικές διασφαλίσεις 
όσον αφορά τις δαπάνες του παρελθόντος, 
θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστη περίοδος 
κατά την οποία η Επιτροπή θα αποφασίζει 
ποιες οικονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να 
επιβάλλονται για τη μη συμμόρφωση. Η 
διαδικασία συμμόρφωσης ως προς την 
εκκαθάριση θα πρέπει, όσον αφορά το 
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2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. KK/xxx. ΕΓΤΑΑ, να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 
σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις 
της Επιτροπής που καθορίζονται στο μέρος 
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. KK/xxx.

Or. en

Τροπολογία 130
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Οι διαδικασίες ανάκτησης που 
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη μπορούν 
να έχουν ως αποτέλεσμα την πολύχρονη 
καθυστέρηση των ανακτήσεων, χωρίς να 
είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτές θα 
εκτελεστούν. Επίσης, τα έξοδα της 
εφαρμογής των διαδικασιών αυτών 
μπορούν να είναι δυσανάλογα προς τις 
πραγματοποιούμενες ή εφικτές εισπράξεις.
Για τον λόγο αυτό, ενδείκνυται να
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παύουν τις 
διαδικασίες ανάκτησης σε ορισμένες 
περιπτώσεις.

(36) Οι διαδικασίες ανάκτησης που 
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη μπορούν 
να έχουν ως αποτέλεσμα την πολύχρονη 
καθυστέρηση των ανακτήσεων, χωρίς να 
είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτές θα 
εκτελεστούν. Επίσης, τα έξοδα της 
εφαρμογής των διαδικασιών αυτών 
μπορούν να είναι δυσανάλογα προς τις 
πραγματοποιούμενες ή εφικτές εισπράξεις.
Αυτό ισχύει επίσης για τις ανακτήσεις 
των παράτυπων πληρωμών και των 
σχετικών τόκων κάτω από ένα 
καθορισμένο ελάχιστο όριο ζημίας. Και 
εδώ θα πρέπει να διασφαλίζεται 
ισορροπημένη σχέση κόστους-οφέλους. 
Για τον λόγο αυτό, ενδείκνυται να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παύουν τις 
διαδικασίες ανάκτησης σε ορισμένες 
περιπτώσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάκτηση μικρών ποσών συνεπάγεται σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο. Κατά συνέπεια δεν 
θα πρέπει να ανακτώνται ποσά κάτω από ένα καθορισμένο ελάχιστο όριο ζημίας, ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη σχέση κόστους-οφέλους.
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Τροπολογία 131
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων του ενωσιακού 
προϋπολογισμού, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα ώστε να βεβαιώνονται 
για την πραγματική και ορθή εκτέλεση των 
συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να προλαμβάνουν, να 
ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά κάθε παρατυπία ή μη 
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που 
διαπράττεται από τους δικαιούχους. Για 
τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων22 .

(37) Για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων του ενωσιακού 
προϋπολογισμού, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα ώστε να βεβαιώνονται 
για την πραγματική και ορθή εκτέλεση των 
συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να προλαμβάνουν, να 
ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά κάθε παρατυπία ή μη 
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που 
διαπράττεται από τους δικαιούχους. Για 
τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων22 .
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
στις πολιτικές προτεραιότητες και τους 
στόχους της ΕΕ, στις εκτιμήσεις σχετικά 
με τι θεωρείται επικίνδυνο για τα 
οικονομικά συμφέροντα του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, πρέπει να 
περιλαμβάνονται επίσης κίνδυνοι για το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, 
δεδομένου ότι το κόστος που σχετίζεται 
με τους τομείς αυτούς μετατίθεται σε 
άλλους τομείς δημόσιων δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών της 
ΕΕ. Η ελαχιστοποίηση πρόσθετων 
δαπανών σε άλλους τομείς θα πρέπει να 
διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα στις 
δημόσιες δαπάνες.

Or. en
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Τροπολογία 132
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Οι διατάξεις που αφορούν τις γενικές 
αρχές για τους ελέγχους, τις ανακλήσεις, 
τις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς από τις 
πληρωμές και την επιβολή κυρώσεων 
περιλαμβάνονται σε διάφορους τομεακούς 
γεωργικούς κανονισμούς. Οι κανόνες αυτοί 
θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο ίδιο 
νομικό πλαίσιο σε οριζόντιο επίπεδο. Θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών όσον αφορά τους 
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τους 
κανόνες για την ανάκτηση, τις μειώσεις και 
τους αποκλεισμούς από την ενίσχυση. Θα 
πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες για 
τους ελέγχους των υποχρεώσεων που δεν 
συνδέονται αναγκαστικά με την καταβολή 
της ενίσχυσης.

(38) Οι διατάξεις που αφορούν τις γενικές 
αρχές για τους ελέγχους, τις ανακλήσεις, 
τις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς από τις 
πληρωμές και την επιβολή κυρώσεων 
περιλαμβάνονται σε διάφορους τομεακούς 
γεωργικούς κανονισμούς. Οι κανόνες αυτοί 
θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο ίδιο 
νομικό πλαίσιο σε οριζόντιο επίπεδο. Θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών όσον αφορά τους 
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τους 
κανόνες για την ανάκτηση, τις μειώσεις και 
τους αποκλεισμούς από την ενίσχυση. Θα 
πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες για 
τους ελέγχους των υποχρεώσεων που δεν 
συνδέονται αναγκαστικά με την καταβολή 
της ενίσχυσης. Προκειμένου να 
εξασφαλίζεται συνεκτική και σαφής 
σηματοδότηση στους γεωργούς, είναι 
σημαντικό να ερμηνεύονται οι κανόνες 
για την επιλεξιμότητα, που 
κοινοποιούνται σε γεωργούς ή 
εφαρμόζονται από επιθεωρητές κατά τον 
καθορισμό επιλέξιμων τομέων, ούτως 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα 
ποινικοποιούνται  γεωργικά συστήματα 
υψηλής φυσικής αξίας, και ότι δεν θα 
υποβαθμίζεται η ποιότητα του 
περιβάλλοντος ή η βιοποικιλότητα στα 
γεωργικά συστήματα ως αποτέλεσμα 
ελέγχων της επιλεξιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Οι διατάξεις που αφορούν τις γενικές 
αρχές για τους ελέγχους, τις ανακλήσεις, 
τις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς από τις 
πληρωμές και την επιβολή κυρώσεων 
περιλαμβάνονται σε διάφορους τομεακούς 
γεωργικούς κανονισμούς. Οι κανόνες αυτοί 
θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο ίδιο 
νομικό πλαίσιο σε οριζόντιο επίπεδο. Θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών όσον αφορά τους 
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τους 
κανόνες για την ανάκτηση, τις μειώσεις και 
τους αποκλεισμούς από την ενίσχυση. Θα 
πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες για 
τους ελέγχους των υποχρεώσεων που δεν 
συνδέονται αναγκαστικά με την καταβολή 
της ενίσχυσης.

(38) Οι διατάξεις που αφορούν τις γενικές 
αρχές για τους ελέγχους, τις ανακλήσεις, 
τις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς από τις 
πληρωμές και την επιβολή αναλογικών 
διοικητικών κυρώσεων περιλαμβάνονται 
σε διάφορους τομεακούς γεωργικούς 
κανονισμούς. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει 
να συγκεντρωθούν στο ίδιο νομικό πλαίσιο 
σε οριζόντιο επίπεδο. Θα πρέπει να 
καλύπτουν τις υποχρεώσεις των κρατών 
μελών όσον αφορά τους διοικητικούς και 
επιτόπιους ελέγχους, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμόσιμων 
γενικών αρχών και κριτηρίων, τους 
κανόνες για την ανάκτηση, τις μειώσεις και 
τους αποκλεισμούς από την ενίσχυση. Θα 
πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες για 
τους ελέγχους των υποχρεώσεων που δεν 
συνδέονται αναγκαστικά με την καταβολή 
της ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 134
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Οι διατάξεις που αφορούν τις γενικές 
αρχές για τους ελέγχους, τις ανακλήσεις, 
τις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς από τις 
πληρωμές και την επιβολή κυρώσεων 
περιλαμβάνονται σε διάφορους τομεακούς 
γεωργικούς κανονισμούς. Οι κανόνες αυτοί 
θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο ίδιο 
νομικό πλαίσιο σε οριζόντιο επίπεδο. Θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών όσον αφορά τους 

(38) Οι διατάξεις που αφορούν τις γενικές 
αρχές για τους ελέγχους, τις ανακλήσεις, 
τις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς από τις 
πληρωμές και την επιβολή κυρώσεων 
περιλαμβάνονται σε διάφορους τομεακούς 
γεωργικούς κανονισμούς. Οι κανόνες αυτοί 
θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο ίδιο 
νομικό πλαίσιο σε οριζόντιο επίπεδο. Θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών όσον αφορά τους 
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διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τους 
κανόνες για την ανάκτηση, τις μειώσεις και 
τους αποκλεισμούς από την ενίσχυση. Θα 
πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες για 
τους ελέγχους των υποχρεώσεων που δεν 
συνδέονται αναγκαστικά με την καταβολή 
της ενίσχυσης.

διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τους 
κανόνες για την ανάκτηση, τις μειώσεις και 
τους αποκλεισμούς από την ενίσχυση. Θα 
πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες για 
τη μείωση των ελέγχων σε περιπτώσεις 
αποδεκτών ποσοστών σφαλμάτων και 
ελέγχων των υποχρεώσεων που δεν 
συνδέονται αναγκαστικά με την καταβολή 
της ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 135
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Ο παρών κανονισμός οφείλει να 
παράσχει ένα ισχυρό κίνητρο για τα 
κράτη μέλη ώστε να μειώσουν τον αριθμό 
των επιτόπιων ελέγχων όποτε το ποσοστό 
σφάλματος είναι σε αποδεκτό επίπεδο. 
Τούτο ισχύει κυρίως στις διατάξεις περί 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου.

Or. pl

Τροπολογία 136
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Ένα δίκαιο σύστημα επιβολής 
κυρώσεων για παρατυπίες στους 
γεωργούς πρέπει να αποκλείει τις διπλές 
κυρώσεις καθώς και την ταυτόχρονη 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει του 
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παρόντος κανονισμού και ποινικών 
κυρώσεων βάσει του Ποινικού Κώδικα, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων δόλιας 
και εσκεμμένης απάτης.  

Or. pl

Τροπολογία 137
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38β) Οποιεσδήποτε διοικητικές 
κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης επιστροφής οποιωνδήποτε 
πληρωμών εισέπραξε ο γεωργός, δεν 
πρέπει να αιτιολογούνται βάσει 
περιστάσεων που αντικειμενικά 
βρίσκονται πέραν του ελέγχου του 
γεωργού και κυρίως βάσει απρόβλεπτων 
συμβάντων.

Or. pl

Τροπολογία 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω 
ολοκληρωμένου συστήματος θα πρέπει να 
διατηρηθούν και ιδίως οι διατάξεις για 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το σύστημα 
αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, οι 
αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής και το 
σύστημα για τον προσδιορισμό και την 
καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

(41) Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω 
ολοκληρωμένου συστήματος θα πρέπει να 
διατηρηθούν και ιδίως οι διατάξεις για 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το σύστημα 
αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, οι 
αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής και το 
σύστημα για τον προσδιορισμό και την 
καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης.
Τα κράτη μέλη μπορούν να 
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χρησιμοποιούν με κατάλληλο τρόπο τη 
τεχνολογία κατά τη δημιουργία αυτών 
των συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω 
ολοκληρωμένου συστήματος θα πρέπει να 
διατηρηθούν και ιδίως οι διατάξεις για 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το σύστημα 
αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, οι 
αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής και το 
σύστημα για τον προσδιορισμό και την 
καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

(41) Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω 
ολοκληρωμένου συστήματος θα πρέπει να 
διατηρηθούν και ιδίως οι διατάξεις για 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το σύστημα 
αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, οι 
αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής και το 
σύστημα για τον προσδιορισμό και την 
καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
κατάλληλο επίπεδο, λαμβάνοντας στο 
πλαίσιο αυτό υπόψη την ανάγκη να μην 
επιβάλλονται άσκοπες διοικητικές 
επιβαρύνσεις σε γεωργούς και 
διοικητικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 140
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω 
ολοκληρωμένου συστήματος θα πρέπει να 
διατηρηθούν και ιδίως οι διατάξεις για 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το σύστημα 
αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, οι 
αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής και το 

(41) Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω 
ολοκληρωμένου συστήματος θα πρέπει να 
διατηρηθούν και ιδίως οι διατάξεις για 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το σύστημα 
αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, οι 
αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής και το 
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σύστημα για τον προσδιορισμό και την 
καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

σύστημα για τον προσδιορισμό και την 
καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης    
σε κατάλληλο επίπεδο, λαμβάνοντας στο 
πλαίσιο αυτό υπόψη την ανάγκη να μην 
επιβάλλονται άσκοπες διοικητικές 
επιβαρύνσεις σε γεωργούς και 
διοικητικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 141
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να αποφασίζουν ότι η αίτηση 
ενίσχυσης ή η αίτηση πληρωμής ισχύει 
για διάστημα αρκετών ετών, ιδίως όταν 
πρόκειται για γεωργούς που κάνουν 
χρήση σταθερών ή παραδοσιακών 
μεθόδων γεωργικής παραγωγής.

Or. pl

Τροπολογία 142
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα 
πλαίσια των ενωσιακών καθεστώτων 
στήριξης που καλύπτονται από το 
ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να 
καταβάλλονται στο ακέραιο από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές στους 
δικαιούχους, αφού αφαιρεθούν οι μειώσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 

(42) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα 
πλαίσια των ενωσιακών καθεστώτων 
στήριξης που καλύπτονται από το 
ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να 
καταβάλλονται στο ακέραιο στους 
δικαιούχους, αφού αφαιρεθούν οι μειώσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό και εντός καθορισμένων 
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κανονισμό και εντός καθορισμένων 
περιόδων. Προκειμένου να καταστεί η 
διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων πιο 
ευέλικτη, θα πρέπει να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να καταβάλλουν τις εν λόγω 
ενισχύσεις έως και σε δύο δόσεις ετησίως.

περιόδων. Προκειμένου να καταστεί η 
διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων πιο 
ευέλικτη, θα πρέπει να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να καταβάλλουν τις εν λόγω 
ενισχύσεις έως και σε δύο δόσεις ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 
2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για 
τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα 
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 
1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) 
αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) 
αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/200125, 
(ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 
2529/2001 ο οποίος αντικαταστάθηκε από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
καθιέρωσε την αρχή σύμφωνα με την 
οποία η καταβολή στο ακέραιο στους 
δικαιούχους ορισμένων ενισχύσεων στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να συνδέεται 
με τη συμμόρφωση με κανόνες που 
αφορούν τη διαχείριση των εκτάσεων, τη 
γεωργική παραγωγή και τη γεωργική 
δραστηριότητα. Η αρχή αυτή 
συμπεριλήφθηκε στη συνέχεια στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)26 και 

(50) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 
2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για 
τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα 
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 
1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) 
αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) 
αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/200125, 
(ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 
2529/2001 ο οποίος αντικαταστάθηκε από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
καθιέρωσε την αρχή σύμφωνα με την 
οποία η καταβολή στο ακέραιο στους 
δικαιούχους ορισμένων ενισχύσεων στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να συνδέεται 
με τη συμμόρφωση με κανόνες που 
αφορούν τη διαχείριση των εκτάσεων, τη 
γεωργική παραγωγή και τη γεωργική 
δραστηριότητα. Η αρχή αυτή 
συμπεριλήφθηκε στη συνέχεια στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)26 και 
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στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ)27. Στο πλαίσιο του 
καλούμενου συστήματος «πολλαπλής 
συμμόρφωσης», τα κράτη μέλη 
επιβάλλουν κυρώσεις με τη μορφή εν όλω 
ή εν μέρει μείωσης της στήριξης ή 
αποκλεισμού από τη στήριξη που 
λαμβάνεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ)27. Στο πλαίσιο του 
καλούμενου συστήματος «πολλαπλής 
συμμόρφωσης», τα κράτη μέλη 
επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις  με τη 
μορφή εν όλω ή εν μέρει μείωσης της 
στήριξης ή αποκλεισμού από τη στήριξη 
που λαμβάνεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ, 
σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη 
τα γενικά κριτήρια για τη διαβάθμιση 
των ποινών όπως προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 144
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης ενσωματώνει στην ΚΓΠ 
βασικά πρότυπα για το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση της γης, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και 
των φυτών, και την καλή μεταχείριση των 
ζώων. Στόχος του συστήματος αυτού είναι 
η συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρου 
γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των 
δικαιούχων για την ανάγκη τήρησης των 
βασικών αυτών προτύπων. Στόχος είναι 
επίσης να καταστεί η ΚΓΠ πιο συμβατή με 
τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσω 
μεγαλύτερης συνοχής της πολιτικής αυτής 
με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την 
υγεία των ζώων και των φυτών και την 

(51) Το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης ενσωματώνει στην ΚΓΠ 
βασικά πρότυπα για το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση της γης, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και 
των φυτών, και την καλή μεταχείριση των 
ζώων. Στόχος του συστήματος αυτού είναι 
η συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρου 
γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των 
δικαιούχων για την ανάγκη τήρησης των 
βασικών αυτών προτύπων. Στόχος είναι 
επίσης να καταστεί η ΚΓΠ πιο συμβατή με 
τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσω 
μεγαλύτερης συνοχής της πολιτικής αυτής 
με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την 
υγεία των ζώων και των φυτών και την 
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καλή μεταχείριση των ζώων. καλή μεταχείριση των ζώων. Η ΚΓΠ δεν 
πρέπει να είναι επιβλαβής: η ουσιαστική 
πολλαπλή συμμόρφωση από κοινού με 
τον υποχρεωτικό οικολογικό 
προσανατολισμό πρέπει να αποτελούν τη 
"γραμμή βάσης για τη βιωσιμότητα", ένα 
συμβόλαιο με την κοινωνία το οποίο θα 
εξασφαλίζει στους πολίτες ότι το δημόσιο 
χρήμα δαπανάται σε δημόσια αγαθά αντί 
να δημιουργεί επιπλέον κόστος για την 
αντιμετώπιση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, την επίλυση κρίσεων 
δημόσιας υγείας, το κόστος της
μειωμένης γονιμότητας και 
παραγωγικότητας, κτλ. Για το λόγο αυτό 
θα πρέπει να εφαρμόζεται μέσω μέτρων 
πολλαπλής συμμόρφωσης και 
οικολογικού προσανατολισμού μια υγιής 
γραμμή βάσης για τη βιωσιμότητα 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
δημοσιονομική αποτελεσματικότητα και 
η ελαχιστοποίηση του κόστους που 
μετατίθεται σε άλλους τομείς δημοσίων 
δαπανών.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρώτα πρώτα, οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης συνιστούν ήδη μέρος των ελάχιστων 
νομικών απαιτήσεων για την ποιότητα του περιβάλλοντος σε όλους τους σχετικούς νόμους που 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό κεκτημένο, και για το λόγο αυτό η ουσιαστική πολλαπλή 
συμμόρφωση σε συνδυασμό με τον υποχρεωτικο οικολογικό προσανατολισμό θα πρέπει να 
αποτελεί "γραμμή βάσης για τη βιωσιμότητα". Κατά δεύτερο λόγο, μειώνοντας το δυσμενές 
εξωτερικό κόστος, μια ΚΓΠ που δεν είναι επιβλαβής αντικατοπτρίζει τη δημοσιονομική 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση των δημόσιων δαπανών, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα στον κύκλο θρεπτικών ουσιών, του ύδατος και της ενέργειας στα γεωργικά 
οικοσυστήματα. 

Τροπολογία 145
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της ΚΓΠ και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, το πεδίο 
εφαρμογής του, το οποίο μέχρι σήμερα 
αποτελείται από χωριστούς καταλόγους 
κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και 
προτύπων καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης των 
εκτάσεων, θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή του και η 
καλύτερη προβολή του. Για τον σκοπό 
αυτό, οι απαιτήσεις και τα πρότυπα θα 
πρέπει να συγκεντρωθούν σε έναν 
κατάλογο και να ομαδοποιηθούν ανά 
τομέα και θέμα. Η πείρα κατέδειξε επίσης 
ότι ορισμένες απαιτήσεις στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής της πολλαπλής 
συμμόρφωσης δεν σχετίζονται επαρκώς με 
τη γεωργική δραστηριότητα ή τη γεωργική 
έκταση της εκμετάλλευσης ή αφορούν 
μάλλον τις εθνικές αρχές παρά τους 
δικαιούχους. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο 
να αναπροσαρμοστεί το πεδίο εφαρμογής 
από την άποψη αυτή. Θα πρέπει, εξάλλου, 
να προβλεφθεί η διατήρηση των μόνιμων 
βοσκοτόπων το 2014 και 2015.

(52) Το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της ΚΓΠ και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, το πεδίο 
εφαρμογής του, το οποίο μέχρι σήμερα 
αποτελείται από χωριστούς καταλόγους 
κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και 
προτύπων καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης των 
εκτάσεων, θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή του και η 
καλύτερη προβολή του, χωρίς να 
υποβαθμίζεται η ποιότητα του 
περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό, οι 
απαιτήσεις και τα πρότυπα θα πρέπει να 
συγκεντρωθούν σε έναν κατάλογο και να 
ομαδοποιηθούν ανά τομέα και θέμα. Η 
πείρα κατέδειξε επίσης ότι ορισμένες 
απαιτήσεις στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης 
δεν σχετίζονται επαρκώς με τη γεωργική 
δραστηριότητα ή τη γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης ή αφορούν μάλλον τις 
εθνικές αρχές παρά τους δικαιούχους.
Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
αναπροσαρμοστεί το πεδίο εφαρμογής από 
την άποψη αυτή. Θα πρέπει, εξάλλου, να 
προβλεφθεί η διατήρηση των μόνιμων 
λειμώνων σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

Or. en

Τροπολογία 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζονται 
πλήρως από τα κράτη μέλη, ώστε να 

(53) Οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζονται 
πλήρως από τα κράτη μέλη, ώστε να 
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καταστούν λειτουργικές σε επίπεδο 
εκμετάλλευσης και να εξασφαλιστεί η 
αναγκαία ίση μεταχείριση μεταξύ των 
γεωργών.

καταστούν λειτουργικές σε επίπεδο 
εκμετάλλευσης και να εξασφαλιστεί η 
αναγκαία ίση μεταχείριση μεταξύ των 
γεωργών. Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων για την 
ταυτοποίηση και καταγραφή των ζώων 
για σκοπούς πολλαπλής συμμόρφωσης.
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν, ιδίως στην 
περίπτωση ηλεκτρονικών συστημάτων, 
ότι η ακρίβεια στο 100% δεν είναι συχνά 
δυνατή και ότι για το λόγο αυτό θα πρέπει 
να επιτρέπεται κάποια απόκλιση στις 
κατευθυντήριες γραμμές.  Οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει, όποτε 
ενδείκνυται, όπως στην περίπτωση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων, να παρέχουν 
ευελιξία σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η 
απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της 
διαφύλαξης του πνεύματος της 
νομοθεσίας και της επιβολής αναλογικών 
διοικητικών κυρώσεων μόνο στην 
περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
αποδίδεται άμεσα και αναντίρρητα στους 
δικαιούχους, ιδίως σε περίπτωση 
επανειλημμένης δυσλειτουργίας της 
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτρονικά συστήματα ταυτοποίησης συχνά δεν μπορούν να επιτύχουν ακρίβεια στο 100%. 
Τούτο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε οποιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές εκδίδει η 
Επιτροπή.

Τροπολογία 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς. 
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων28, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς.
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να περιλαμβάνεται η οδηγία πλαίσιο για την πολιτική των υδάτων ως 
απαίτηση πολλαπλής συμμόρφωσης δεδομένου ότι οι στόχοι της οδηγίας αυτής καθορίζονται ως 
προς το καθεστώς των φορέων στον τομέα των υδάτων και όχι ως προς τα μέτρα που 
απαιτείται να λαμβάνουν οι γεωργοί (ή άλλοι). Θα ήταν ασυνήθιστο να αποδίδεται σε έναν 
γεωργό πρόβλημα που εντοπίζεται σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο στον τομέα των υδάτων σε 
έναν φορέα του τομέα αυτού.

Τροπολογία 149
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων28, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς.
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 150
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ (54) Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων28, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς.
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων28, οι διατάξεις ενδέχεται να
καταστούν λειτουργικές ως προς την 
πολλαπλή συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα 
τα κράτη μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς. Η 
Επιτροπή θα προτείνει τροποποιήσεις 
των κανόνων για την πολλαπλή 
συμμόρφωση για τη λήψη των μέτρων 
που ενδείκνυνται προς το σκοπό αυτό 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 2018.

Or. en

Τροπολογία 151
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων28, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς.
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

(54) Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων28, οι 
διατάξεις θα καταστούν λειτουργικές ως 
προς την πολλαπλή συμμόρφωση εφόσον 
τα κράτη μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς.
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

Or. en
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Τροπολογία 152
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς.
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

(54) Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς.
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Or. de

Τροπολογία 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Όσον αφορά την οδηγία 2009/128/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2000, 
για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 

διαγράφεται
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εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς. 
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σταδιακά σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με 
χρονοδιάγραμμα και, ειδικότερα, οι 
γενικές αρχές ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών θα 
εφαρμοστούν το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Or. de

Τροπολογία 154
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Όσον αφορά την οδηγία 2009/128/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2000, 
για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων29, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς.
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σταδιακά σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με 
χρονοδιάγραμμα και, ειδικότερα, οι 
γενικές αρχές ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών θα 
εφαρμοστούν το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

διαγράφεται

Or. en



AM\910033EL.doc PE492.777v02-0043/198 AM\

EL

Τροπολογία 155
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Όσον αφορά την οδηγία 2009/128/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2000, 
για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων29, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς.
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σταδιακά σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με 
χρονοδιάγραμμα και, ειδικότερα, οι 
γενικές αρχές ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών θα 
εφαρμοστούν το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

(55) Όσον αφορά την οδηγία 2009/128/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2000, 
για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων29, οι διατάξεις ενδέχεται να
καταστούν λειτουργικές ως προς την 
πολλαπλή συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα 
τα κράτη μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς. Η 
Επιτροπή θα προτείνει τροποποιήσεις 
των κανόνων για την πολλαπλή 
συμμόρφωση για τη λήψη των μέτρων 
που ενδείκνυνται προς το σκοπό αυτό 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 2015.

Or. en

Τροπολογία 156
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Όσον αφορά την οδηγία 2009/128/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2000, 
για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 

(55) Όσον αφορά την οδηγία 2009/128/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2000, 
για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
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φαρμάκων29, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς.
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σταδιακά σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με 
χρονοδιάγραμμα και, ειδικότερα, οι γενικές 
αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών θα εφαρμοστούν 
το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2014.

φαρμάκων29, οι διατάξεις θα καταστούν 
λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση εφόσον τα κράτη μέλη θα τις 
έχουν θέσει σε πλήρη εφαρμογή, ιδίως με 
την επιβολή σαφών υποχρεώσεων για τους 
γεωργούς. Σύμφωνα με την οδηγία, οι 
απαιτήσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης 
σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα και, 
ειδικότερα, οι γενικές αρχές 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών θα εφαρμοστούν το αργότερο 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Σύμφωνα με το άρθρο 22 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η οδηγία 80/68/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
1979, περί προστασίας των υπογείων 
υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται 
από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες θα 
καταργηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2013. 
Προκειμένου να διατηρηθούν οι κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης στον τομέα της 
προστασίας των υπογείων υδάτων, είναι 
σκόπιμο, εν αναμονή της ενσωμάτωσης 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην πολλαπλή 
συμμόρφωση, να προσαρμοστεί το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης 
και να καθοριστεί ένα πρότυπο για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση που να καλύπτει τις 
απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 της 
οδηγίας 80/68/ΕΟΚ.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 158
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο. Για τους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς μικρών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ], οι προσπάθειες που θα 
πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο του 
συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης 
μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το 
όφελος της τήρησης των γεωργών αυτών 
στο εν λόγω σύστημα. Για λόγους 
απλοποίησης, οι εν λόγω γεωργοί θα 
πρέπει, συνεπώς, να εξαιρούνται από την 
πολλαπλή συμμόρφωση και ιδίως από το 
σύστημα ελέγχου και από τον κίνδυνο της 
επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της 
πολλαπλής συμμόρφωσης. Ωστόσο, η 
εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης 
των εφαρμοζόμενων διατάξεων της 
τομεακής νομοθεσίας και της 
δυνατότητας διενέργειας ελέγχων και 

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο. Όλες οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να 
υποχρεούνται να τηρούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση, μολονότι οι οργανισμοί 
πληρωμών μπορούν να επιλέγουν να 
αποδίδουν σε μικρές επιχειρήσεις με 
χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου λόγω της 
μικρής τους επιφάνειας τους 
αντίστοιχους παράγοντες κινδύνου. 
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επιβολής κυρώσεων βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να υποχρεούνται να τηρούν την πολλαπλή συμμόρφωση, λ.χ. οι 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης βασίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ που ισχύει για όλους 
χωρίς εξαίρεση. Εάν εξαιρούνταν οι περιοχές οι οποίες, λόγω της κακής διαχείρισης των 
υδάτων και του εδάφους, αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, θα 
παρατηρούνταν περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Επίσης, η προστασία 
χαρακτηριστικών των τοπίων στο πλαίσιο ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών 
είναι σημαντική για το τοπίο και τα συστήματα των μικρών εκμεταλλεύσεων. Στην 
πραγματικότητα οι μικροί γεωργοί υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς κανόνες για μέτρα 
οικολογικού προσανατολισμού λόγω των στρεμματικών κατώτατων ορίων για αμειψισπορά / 
διαφοροποίηση.

Τροπολογία 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο. Για τους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς μικρών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο.
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xxx/xxx[ΑΑ], οι προσπάθειες που θα 
πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο του 
συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης 
μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το 
όφελος της τήρησης των γεωργών αυτών 
στο εν λόγω σύστημα. Για λόγους 
απλοποίησης, οι εν λόγω γεωργοί θα 
πρέπει, συνεπώς, να εξαιρούνται από την 
πολλαπλή συμμόρφωση και ιδίως από το 
σύστημα ελέγχου και από τον κίνδυνο της 
επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της 
πολλαπλής συμμόρφωσης. Ωστόσο, η 
εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης 
των εφαρμοζόμενων διατάξεων της 
τομεακής νομοθεσίας και της 
δυνατότητας διενέργειας ελέγχων και 
επιβολής κυρώσεων βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 160
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
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μέσο. Για τους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς μικρών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ], οι προσπάθειες που θα 
πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο του 
συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης 
μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το 
όφελος της τήρησης των γεωργών αυτών 
στο εν λόγω σύστημα. Για λόγους 
απλοποίησης, οι εν λόγω γεωργοί θα 
πρέπει, συνεπώς, να εξαιρούνται από την 
πολλαπλή συμμόρφωση και ιδίως από το 
σύστημα ελέγχου και από τον κίνδυνο της 
επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της 
πολλαπλής συμμόρφωσης. Ωστόσο, η 
εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης 
των εφαρμοζόμενων διατάξεων της 
τομεακής νομοθεσίας και της 
δυνατότητας διενέργειας ελέγχων και 
επιβολής κυρώσεων βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας.

μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις 
πολλαπλής συμμόρφωσης τόσο για λόγους ανταγωνιστικότητας όσο και για συνοχής.

Τροπολογία 161
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
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αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο. Για τους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς μικρών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ], οι προσπάθειες που θα 
πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο του 
συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης 
μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το 
όφελος της τήρησης των γεωργών αυτών 
στο εν λόγω σύστημα. Για λόγους 
απλοποίησης, οι εν λόγω γεωργοί θα 
πρέπει, συνεπώς, να εξαιρούνται από την 
πολλαπλή συμμόρφωση και ιδίως από το 
σύστημα ελέγχου και από τον κίνδυνο της 
επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της 
πολλαπλής συμμόρφωσης. Ωστόσο, η 
εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης 
των εφαρμοζόμενων διατάξεων της
τομεακής νομοθεσίας και της 
δυνατότητας διενέργειας ελέγχων και 
επιβολής κυρώσεων βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας.

αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι αντιφατική, δεδομένου ότι για λόγους απλούστευσης οι μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφαρμόζουν το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης (ιδίως όσον αφορά ελέγχους/κυρώσεις), αλλά εξακολουθούν να υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της τομεακής νομοθεσίας σχετικά με τη γεωργία.

Τροπολογία 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο. Για τους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς μικρών
εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ], οι προσπάθειες που θα 
πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο του 
συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης 
μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το 
όφελος της τήρησης των γεωργών αυτών 
στο εν λόγω σύστημα. Για λόγους 
απλοποίησης, οι εν λόγω γεωργοί θα 
πρέπει, συνεπώς, να εξαιρούνται από την 
πολλαπλή συμμόρφωση και ιδίως από το 
σύστημα ελέγχου και από τον κίνδυνο της 
επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της 
πολλαπλής συμμόρφωσης. Ωστόσο, η 
εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης 
των εφαρμοζόμενων διατάξεων της 
τομεακής νομοθεσίας και της 
δυνατότητας διενέργειας ελέγχων και 
επιβολής κυρώσεων βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας.

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλοι οι γεωργοί πρέπει να αυξάνουν τις επιδόσεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τηρούνται απαιτήσεις όπως οι σχετικές με τη διαχείριση του 
εδάφους και των υδάτων και η προστασία χαρακτηριστικών του τοπίου στο πλαίσιο ορθών 
γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσης. 
Ενδέχεται να παρατηρείται δυσμενής περιβαλλοντικός αντίκτυπος, ιδίως στην περίπτωση 
γεωργών που ασχολούνται με πολύ εντατική παραγωγή σε μικρό αριθμό εκταρίων ή για 
περιοχές τις οποίες υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση "μικρών γεωργών".

Τροπολογία 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο. Για τους γεωργούς που συμμετέχουν 
στο καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων 
που αναφέρεται στον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], οι 
προσπάθειες που θα πρέπει να 
καταβληθούν στο πλαίσιο του συστήματος 
πολλαπλής συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το όφελος της 
τήρησης των γεωργών αυτών στο εν λόγω 
σύστημα. Για λόγους απλοποίησης, οι εν 
λόγω γεωργοί θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξαιρούνται από την πολλαπλή 

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο. Για τους γεωργούς που συμμετέχουν 
στο καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων 
που αναφέρεται στον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], οι 
προσπάθειες που θα πρέπει να 
καταβληθούν στο πλαίσιο του συστήματος 
πολλαπλής συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το όφελος της 
τήρησης των γεωργών αυτών στο εν λόγω 
σύστημα. Για λόγους απλοποίησης, οι εν 
λόγω γεωργοί θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξαιρούνται από το σύστημα ελέγχου της 
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συμμόρφωση και ιδίως από το σύστημα 
ελέγχου και από τον κίνδυνο της επιβολής 
κυρώσεων στο πλαίσιο της πολλαπλής 
συμμόρφωσης. Ωστόσο, η εξαίρεση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της υποχρέωσης τήρησης των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων της τομεακής 
νομοθεσίας και της δυνατότητας 
διενέργειας ελέγχων και επιβολής 
κυρώσεων βάσει της εν λόγω νομοθεσίας.

πολλαπλής συμμόρφωσης και θα πρέπει 
να υπόκεινται μόνον σε κυρώσεις 
πολλαπλής συμμόρφωσης σε σοβαρές 
περιπτώσεις μη τήρησης των 
κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης.
Ωστόσο, η ειδική μεταχείριση των εν 
λόγω γεωργών όσον αφορά την πολλαπλή 
συμμόρφωση θα πρέπει να εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης 
των εφαρμοζόμενων διατάξεων της 
τομεακής νομοθεσίας και της δυνατότητας 
διενέργειας ελέγχων και επιβολής 
κυρώσεων βάσει της εν λόγω νομοθεσίας
σύμφωνα με ελέγχους που διενεργούνται 
ανεξάρτητα από την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική.

Or. en

Τροπολογία 164
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο. Για τους γεωργούς που συμμετέχουν 
στο καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων 
που αναφέρεται στον τίτλο V του 

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο. Για τους γεωργούς που συμμετέχουν 
στο καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων 
που αναφέρεται στον τίτλο V του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], οι 
προσπάθειες που θα πρέπει να 
καταβληθούν στο πλαίσιο του συστήματος 
πολλαπλής συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το όφελος της 
τήρησης των γεωργών αυτών στο εν λόγω 
σύστημα. Για λόγους απλοποίησης, οι εν 
λόγω γεωργοί θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξαιρούνται από την πολλαπλή 
συμμόρφωση και ιδίως από το σύστημα 
ελέγχου και από τον κίνδυνο της επιβολής 
κυρώσεων στο πλαίσιο της πολλαπλής 
συμμόρφωσης. Ωστόσο, η εξαίρεση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της υποχρέωσης τήρησης των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων της τομεακής 
νομοθεσίας και της δυνατότητας 
διενέργειας ελέγχων και επιβολής 
κυρώσεων βάσει της εν λόγω νομοθεσίας.

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], οι 
προσπάθειες που θα πρέπει να 
καταβληθούν στο πλαίσιο του συστήματος 
πολλαπλής συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το όφελος της 
τήρησης των γεωργών αυτών στο εν λόγω 
σύστημα. Για λόγους απλοποίησης, οι εν 
λόγω γεωργοί θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξαιρούνται από την πολλαπλή 
συμμόρφωση και ιδίως από το σύστημα 
ελέγχου και από τον κίνδυνο της επιβολής 
κυρώσεων στο πλαίσιο της πολλαπλής 
συμμόρφωσης. Ωστόσο, η εξαίρεση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της υποχρέωσης τήρησης των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων της τομεακής 
νομοθεσίας και της δυνατότητας 
διενέργειας ελέγχων και επιβολής 
κυρώσεων βάσει της εν λόγω νομοθεσίας.
Σε περιπτώσεις ήσσονος σημασίας και μη 
εσκεμμένων παραβιάσεων που 
σχετίζονται με ελέγχους της πολλαπλής 
συμμόρφωσης δεν θα πρέπει να 
επιβάλλεται ποινή, και αντί αυτής θα 
πρέπει να εκδίδεται προειδοποίηση και να 
ελέγχεται η συμμόρφωση σε μελλοντική 
επιθεώρηση.

Or. en

Τροπολογία 165
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57 α) Πρέπει να ζητείται από τα κράτη 
μέλη να κοινοποιούν σε ετήσια βάση 
στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή και τα 
αποτελέσματα της πολλαπλής 
συμμόρφωσης και των μέτρων 
οικολογικού προσανατολισμού στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει 
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να υποβάλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση των
μακροπρόθεσμων προκλήσεων 
βιωσιμότητας στα συστήματα 
παραγωγής τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57 α) Πρέπει να ζητείται από τα κράτη 
μέλη να κοινοποιούν σε ετήσια βάση 
στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή και τα 
αποτελέσματα της πολλαπλής 
συμμόρφωσης και των μέτρων 
οικολογικού προσανατολισμού. Με βάση 
τις εκθέσεις των κρατών μελών, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την επίδραση των μέτρων 
αυτών στη γεωργική παραγωγή και τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους στα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο οικολογικός προσανατολισμός θα αποτελέσει νέο στοιχείο που θα εξετασθεί 
στο πλαίσιο των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης, είναι απαραίτητο να αναθεωρεί η 
Επιτροπή τη συνεκτικότητα των κανόνων αυτών και να ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Για λόγους συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 96, παράγραφος 3.

Τροπολογία 167
Wojciech Michał Olejniczak
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Για την αποτελεσματική εφαρμογή 
της πολλαπλής συμμόρφωσης απαιτείται 
έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων 
σε επίπεδο δικαιούχων. Σε περίπτωση 
που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να μην 
επιβάλει μείωση ή αποκλεισμό, όταν το 
σχετικό ποσό είναι μικρότερο των 100 
ευρώ, το επόμενο έτος η αρμόδια αρχή 
ελέγχου θα πρέπει να ελέγξει, σε δείγμα 
δικαιούχων, κατά πόσο έχει 
αποκατασταθεί η σχετική μη 
συμμόρφωση.

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή θα απλουστεύσει κατά πολύ τις διοικητικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα 
κράτη μέλη και θα μειώσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Για την αποτελεσματική εφαρμογή 
της πολλαπλής συμμόρφωσης απαιτείται 
έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων σε 
επίπεδο δικαιούχων. Σε περίπτωση που ένα 
κράτος μέλος αποφασίσει να μην επιβάλει 
μείωση ή αποκλεισμό, όταν το σχετικό 
ποσό είναι μικρότερο των 100 ευρώ, το 
επόμενο έτος η αρμόδια αρχή ελέγχου θα 
πρέπει να ελέγξει, σε δείγμα δικαιούχων, 
κατά πόσο έχει αποκατασταθεί η σχετική 
μη συμμόρφωση.

(60) Για την αποτελεσματική εφαρμογή 
της πολλαπλής συμμόρφωσης απαιτείται 
έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων σε 
επίπεδο δικαιούχων. Σε περίπτωση που ένα 
κράτος μέλος αποφασίσει να μην επιβάλει 
μείωση ή αποκλεισμό, όταν το σχετικό 
ποσό είναι μικρότερο των 100 ευρώ, το 
επόμενο έτος η αρμόδια αρχή ελέγχου θα 
πρέπει να ελέγξει, σε δείγμα δικαιούχων, 
κατά πόσο έχει αποκατασταθεί η σχετική 
μη συμμόρφωση. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να καθιερώσουν σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης που θα ισχύει 
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για μη σοβαρές πρώτες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης ούτως ώστε να επιτευχθεί 
η καλύτερη αποδοχή του συστήματος 
πολλαπλής συμμόρφωσης από γεωργικές 
κοινότητες και να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη συμμετοχή των γεωργών στην 
εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών. Το 
σύστημα αυτό θα πρέπει να έχει τη μορφή 
προειδοποιητικής επιστολής την οποία θα 
ακολουθούν μέτρα επανόρθωσης εκ 
μέρους του εν λόγω δικαιούχου και 
έλεγχοι που θα διενεργεί το κράτος μέλος 
στο επόμενο έτος.

Or. en

Τροπολογία 169
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ 
με το εθνικό νόμισμα μπορεί να 
τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
περιόδου κατά την οποία πραγματοποιείται 
μια πράξη. Συνεπώς, η ισοτιμία που 
εφαρμόζεται στα σχετικά ποσά θα πρέπει 
να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός με το οποίο επιτυγχάνεται ο 
οικονομικός στόχος της εν λόγω πράξης. Η 
εφαρμοζόμενη ισοτιμία θα πρέπει να είναι 
η ισοτιμία της ημέρας κατά την οποία 
συμβαίνει αυτό το γεγονός. Είναι αναγκαίο 
να διευκρινίζεται το γενεσιουργό αίτιο ή 
να υπάρχει παρέκκλιση απ' αυτό, 
τηρώνοντας ορισμένα κριτήρια και ιδίως 
την ταχύτητα με την οποία 
πραγματοποιούνται οι νομισματικές 
διακυμάνσεις. Οι εν λόγω κανόνες 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης 
Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του 
γεωργονομισματικού καθεστώτος του 

(65) Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ 
με το εθνικό νόμισμα μπορεί να 
τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
περιόδου κατά την οποία πραγματοποιείται 
μια πράξη. Συνεπώς, η ισοτιμία που 
εφαρμόζεται στα σχετικά ποσά θα πρέπει 
να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός με το οποίο επιτυγχάνεται ο 
οικονομικός στόχος της εν λόγω πράξης. Η 
εφαρμοζόμενη ισοτιμία θα πρέπει να είναι 
η ισοτιμία της ημέρας κατά την οποία 
συμβαίνει αυτό το γεγονός. Είναι αναγκαίο 
να διευκρινίζεται το γενεσιουργό αίτιο ή 
να υπάρχει παρέκκλιση απ' αυτό, 
τηρώνοντας ορισμένα κριτήρια και ιδίως 
την ταχύτητα με την οποία 
πραγματοποιούνται οι νομισματικές 
διακυμάνσεις. Με την επιφύλαξη 
παρεκκλίσεων στον παρόντα κανονισμό, 
οι εν λόγω κανόνες καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του 
Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, 
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ευρώ31 και συμπληρώνονται από 
παρόμοιες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005. Για λόγους σαφήνειας 
και ορθολογισμού, οι σχετικές διατάξεις θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην ίδια πράξη.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταργηθεί ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/98.

για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού 
καθεστώτος του ευρώ31 και 
συμπληρώνονται από παρόμοιες διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Για 
λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, οι 
σχετικές διατάξεις θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στην ίδια πράξη. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να καταργηθεί ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/98.

Or. en

Τροπολογία 170
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65 α) Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη 
μπορούν να μετατρέπουν το ποσό της 
ενίσχυσης που εκφράζεται σε ευρώ στο 
εθνικό νόμισμα με βάση τον μέσο όρο 
των πέντε πιο πρόσφατων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών κατ' 
ανώτατο όριο που έχει καθορίσει η εθνική 
κεντρική τράπεζα των κρατών μελών [ ή 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ] πριν 
από την 1η Οκτωβρίου του έτους για το 
οποίο χορηγείται η ενίσχυση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τροπολογία 171
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Κάθε μέτρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα 
υπόκειται σε παρακολούθηση και 
αξιολόγηση ώστε να βελτιώνεται η 
ποιότητά του και να αποδεικνύεται η 
αποτελεσματικότητά του. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας 
κατάλογος δεικτών και να αξιολογείται 
από την Επιτροπή ο αντίκτυπος της 
πολιτικής της ΚΓΠ σε σχέση με τους 
στόχους πολιτικής. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να καθορίσει ένα πλαίσιο για την κοινή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση που θα 
εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα σχετικά 
δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων από τα κράτη μέλη, είναι 
διαθέσιμα εγκαίρως. Προς τον σκοπό αυτό,
θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων. Επιπλέον, 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Ένας προϋπολογισμός για 
την “Ευρώπη 2020” - Μέρος II» 
αναφέρεται ότι οι δαπάνες που σχετίζονται 
με το κλίμα στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης θα πρέπει να αυξηθούν σε 
τουλάχιστον 20%, με συνεισφορά 
διαφόρων πολιτικών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση να 
εκτιμήσει τον αντίκτυπο της ενωσιακής 
στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ όσον 
αφορά τους στόχους για το κλίμα.

(68) Κάθε μέτρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα 
υπόκειται σε παρακολούθηση και 
αξιολόγηση ώστε να βελτιώνεται η 
ποιότητά του και να αποδεικνύεται η 
αποτελεσματικότητά του. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας 
κατάλογος δεικτών και να αξιολογείται 
από την Επιτροπή ο αντίκτυπος της 
πολιτικής της ΚΓΠ σε σχέση με τους 
στόχους πολιτικής. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να καθορίσει ένα πλαίσιο για την κοινή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση που θα 
εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα σχετικά 
δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων από τα κράτη μέλη, είναι 
διαθέσιμα εγκαίρως. Προς τον σκοπό αυτό 
θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων και να 
αξιοποιούνται, στο βαθμό που αυτό είναι 
δυνατό, ήδη διαθέσιμες πηγές δεδομένων.
Επιπλέον, το πλαίσιο παρακολούθησης 
και αξιολόγησης πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη και να αντικατοπτρίζει επαρκώς 
τη δομή της ΚΓΠ. Το πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
δεύτερου πυλώνα δεν μπορεί να 
μεταφερθεί στον πρώτο πυλώνα, ιδίως 
λόγω του ότι στον πρώτο πυλώνα 
μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα 
συνέργειας λόγω της συγκριτικά ενιαίας 
μορφής των μέτρων. Το γεγονός αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη. 
Επιπλέον, στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών «Ένας 
προϋπολογισμός για την “Ευρώπη 2020” -
Μέρος II» αναφέρεται ότι οι δαπάνες που 
σχετίζονται με το κλίμα στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να 
αυξηθούν σε τουλάχιστον 20%, με 
συνεισφορά διαφόρων πολιτικών. Η 
Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να είναι σε 
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θέση να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της 
ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
όσον αφορά τους στόχους για το κλίμα.

Or. de

Τροπολογία 172
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68a) Σύμφωνα με την αρχή της 
πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη, η 
υλοποίηση της αποκαλούμενης μη 
επιβλαβούς ΚΓΠ θα πρέπει να υπόκειται 
σε τακτική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση σε σχέση με τον αντίκτυπό 
της στην ικανότητα παραγωγής τροφίμων 
και στη μακροπρόθεσμη επισιτιστική 
ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών, 
ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων.

Or. en

Τροπολογία 173
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Στην απόφασή του στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-92/09 και 
93/0934, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι δεν ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 σχετικά με την υποχρέωση των 
κρατών μελών να δημοσιεύουν 
πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα που 

(70) Στην απόφασή του στις
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-92/09 και 
93/0934, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι δεν ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 σχετικά με την υποχρέωση των 
κρατών μελών να δημοσιεύουν 
πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα που 
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λαμβάνουν ενισχύσεις από τα ευρωπαϊκά 
γεωργικά ταμεία. Λαμβάνοντας υπόψη το 
συμφέρον των φυσικών προσώπων όσον 
αφορά την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων τους και σε μία προσπάθεια 
εξισορρόπησης των διαφόρων 
επιδιωκόμενων στόχων με την υποχρέωση 
δημοσιοποίησης πληροφοριών για τους 
δικαιούχους κονδυλίων, όπως προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 259/2008 της 
Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου όσον 
αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για 
τους δικαιούχους κονδυλίων 
προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)35, ο εν λόγω 
κανονισμός τροποποιήθηκε για να 
αποσαφηνίσει ότι η υποχρέωση αυτή δεν 
αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Πριν από τη 
θέσπιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο νέων κανόνων, 
λαμβανομένων υπόψη των αντιρρήσεων 
που διατύπωσε το Δικαστήριο, θα πρέπει
να προηγηθεί διεξοδική ανάλυση και 
αξιολόγηση για την εξεύρεση του 
καταλληλότερου τρόπου συμβιβασμού 
του δικαίωματος προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
δικαιούχων και της ανάγκης διαφάνειας.
Εν αναμονή της εν λόγω ανάλυσης και 
αξιολόγησης, θα πρέπει να διατηρηθούν 
οι υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με τη 
δημοσίευση πληροφοριών για τους 
δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων 
από τα ευρωπαϊκά γεωργικά ταμεία.

λαμβάνουν ενισχύσεις από τα ευρωπαϊκά 
γεωργικά ταμεία. Λαμβάνοντας υπόψη το 
συμφέρον των φυσικών προσώπων όσον 
αφορά την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων τους και σε μία προσπάθεια 
εξισορρόπησης των διαφόρων 
επιδιωκόμενων στόχων με την υποχρέωση 
δημοσιοποίησης πληροφοριών για τους 
δικαιούχους κονδυλίων, όπως προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 259/2008 της 
Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου όσον 
αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για 
τους δικαιούχους κονδυλίων 
προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)35, ο εν λόγω 
κανονισμός τροποποιήθηκε για να 
αποσαφηνίσει ότι η υποχρέωση αυτή δεν 
αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει 
να θεσπίσουν νέους κανόνες,
λαμβανομένων υπόψη των αντιρρήσεων 
που διατύπωσε το Δικαστήριο, οι οποίοι 
θα συμβιβάζουν το δικαίωμα προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την ανάγκη διαφάνειας κατά τη χρήση 
κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται το 
δημόσιο χρήμα και για το λόγο αυτό η μεγαλύτερη διαφάνεια της ΚΓΠ είναι καθοριστικής 
σπουδαιότητας και θα λειτουργεί ως ισχυρό μέσο προάσπισης έναντι της κατασπατάλησης, της 
απάτης και της κατάχρησης των πόρων της ΕΕ.
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Τροπολογία 174
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως "προηγμένα βιώσιμα γεωργικά 
συστήματα" νοούνται τα γεωργικά 
συστήματα με πρακτικές οι οποίες 
υπερβαίνουν τους υπάρχοντες βασικούς 
κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης και 
σημειώνουν συνεχή πρόοδο προκειμένου 
να βελτιώσουν τη διαχείριση των 
θρεπτικών ουσιών, του κύκλου του νερού 
και της ροής ενέργειας έτσι ώστε να 
περιοριστούν οι περιβαλλοντικές ζημίες 
και η σπατάλη των μη ανανεώσιμων 
ενεργειακών πόρων και να διατηρηθεί 
υψηλό επίπεδο καλλιεργειών, ζώων και 
φυσικής βιοποικιλότητας στο σύστημα 
παραγωγής

Or. en

Τροπολογία 175
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως "μη βιώσιμα γεωργικά συστήματα" 
νοούνται γεωργικές πρακτικές και 
μέθοδοι εκτροφής ζώων που ενέχουν 
εγγενή κίνδυνο μη συμμόρφωσης με - ή 
παραβιάζουν σοβαρά και κατά σύστημα -
τους κανόνες πολλαπλούς συμμόρφωσης 
στους τομείς του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγεία, καθώς και της υγείας 
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των ζώων και των φυτών, λόγω της 
ανεπαρκούς διαχείρισης των θρεπτικών 
ουσιών και της επακόλουθης ρύπανσης 
των υδάτων , της υπερβολικά μεγάλης 
πυκνότητας του ζωικού κεφαλαίου για τα 
διαθέσιμα εκτάρια, υψηλής εξάρτησης 
από εξωτερική ενέργεια, βιοκτόνων, 
αντιβιοτικών, υδάτων και θρεπτικών 
ουσιών.

Or. en

Τροπολογία 176
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως «γεωργία υψηλής φυσικής αξίας» 
νοούνται τα γεωργικά συστήματα που 
περιλαμβάνουν γεωργικές 
δραστηριότητες και αγρούς οι οποίοι, 
λόγω των χαρακτηριστικών τους, μπορεί 
να αναμένεται ότι θα στηρίξουν υψηλά 
επίπεδα βιοποικιλότητας ή ειδών και 
ενδιαιτημάτων που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης. Τα 
συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από 
χαμηλής έντασης γεωργική 
δραστηριότητα και υψηλό ποσοστό 
φυσικής ή ημιφυσικής βλάστησης.
Μπορεί να χαρακτηρίζονται επίσης από 
υψηλή ποικιλότητα κάλυψης της γης.

Or. en

Τροπολογία 177
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως «μη χημικές μέθοδοι» νοούνται 
εναλλακτικές μέθοδοι αντί των χημικών 
φυτοφαρμάκων για την προστασία των 
φυτών και τη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών, που βασίζονται σε 
γεωπονικές τεχνικές, όπως αυτές που 
αναφέρονται στο σημείο 1 του 
Παραρτήματος III της οδηγίας 
2009/128/ΕΚ, ή φυσικές, μηχανικές και 
βιολογικές μέθοδοι ελέγχου των 
επιβλαβών οργανισμών,

Or. en

Τροπολογία 178
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος 
της εκμετάλλευσης, εφόσον αυτή δεν ήταν 
προβλέψιμη την ημέρα υποβολής της 
αίτησης.

στ) απαλλοτρίωση του συνόλου ή
τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον αυτή 
δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα υποβολής 
της αίτησης ή η ανάκτηση της γης από 
τον ιδιοκτήτη.

Or. fr

Τροπολογία 179
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α.Ως «τομεακή γεωργική νομοθεσία» 
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νοείται οποιαδήποτε εφαρμοστέα πράξη 
εκδίδεται βάσει του άρθρου 43 της 
Συνθήκης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, καθώς και, κατά 
περίπτωση, οποιαδήποτε κατ’ 
εξουσιοδότηση ή εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται βάσει των πράξεων αυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας του δικαίου πρέπει να περιλαμβάνεται στη βασική πράξη ο ορισμός της  
"τομεακής γεωργικής νομοθεσίας".

Τροπολογία 180
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ μπορούν, το
καθένα αντίστοιχα, να χρηματοδοτούν 
απευθείας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
ή/και για λογαριασμό της, τα μέτρα 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής στήριξης, καθώς 
και αξιολόγησης, λογιστικού και άλλου 
ελέγχου που είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής. 
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα:

Το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ μπορούν, το 
καθένα αντίστοιχα, να χρηματοδοτούν 
απευθείας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
ή/και για λογαριασμό της καθώς και με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, τα 
μέτρα προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής στήριξης, καθώς 
και αξιολόγησης, λογιστικού και άλλου 
ελέγχου που είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Or. it

Τροπολογία 181
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ μπορούν, το 
καθένα αντίστοιχα, να χρηματοδοτούν 
απευθείας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
ή/και για λογαριασμό της, τα μέτρα 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής στήριξης, καθώς 
και αξιολόγησης, λογιστικού και άλλου 
ελέγχου που είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής. 
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα:

Το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ μπορούν, το 
καθένα αντίστοιχα, να χρηματοδοτούν 
απευθείας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
ή/και για λογαριασμό της καθώς και με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, τα 
μέτρα προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής στήριξης, καθώς 
και αξιολόγησης, λογιστικού και άλλου 
ελέγχου που είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής. 
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα:

Or. it

Τροπολογία 182
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανισμοί πληρωμών είναι 
ειδικευμένες υπηρεσίες ή φορείς των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για τη
διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 και στο άρθρο 5.

Οι οργανισμοί πληρωμών είναι 
ειδικευμένες υπηρεσίες ή φορείς των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για την 
από κοινού διαχείριση και τον έλεγχο
όλων των δαπανών που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν ένας οργανισμός πληρωμών αναγνωρίζεται, οφείλει να αναλαμβάνει διοικητικές εργασίες 
και στους δύο πυλώνες. Οι τρέχουσες διοικητικές ρυθμίσεις δεν έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης.

Τροπολογία 183
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανισμοί πληρωμών είναι 
ειδικευμένες υπηρεσίες ή φορείς των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 και στο άρθρο 5.

Οι οργανισμοί πληρωμών είναι υπηρεσίες 
ή φορείς των κρατών μελών που είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Προκειμένου να διευκρινίζεται ότι ο οργανισμός πληρωμών που είναι επιφορτισμένος με τα 
καθήκοντα αυτά δεν είναι κατ' ανάγκη αρμόδιος μόνο για τα καθήκοντα αυτά, πράγμα που θα 
μπορούσε να συνεπάγεται η λέξη "ειδικευμένος". Τούτο συνάδει με το βασικό Δημοσιονομικό 
Κανονισμό. 

Τροπολογία 184
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανισμοί πληρωμών είναι 
ειδικευμένες υπηρεσίες ή φορείς των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 και στο άρθρο 5.

Οι οργανισμοί πληρωμών είναι υπηρεσίες 
ή φορείς των κρατών μελών που είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "ειδικευμένος" θα μπορούσε να ερμηνευτεί υπό την έννοια ότι η υπηρεσία ή ο εν λόγω 
οργανισμός θα έφερε την αποκλειστική ευθύνη για τα καθήκοντα αυτά, ενώ υπονοείται ότι η εν 
λόγω υπηρεσία θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη.
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Τροπολογία 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με εξαίρεση τις πληρωμές, η εκτέλεση 
των καθηκόντων αυτών μπορεί να γίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση.

Η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών 
μπορεί να γίνει κατ’ εξουσιοδότηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να γίνεται η εκτέλεση της πληρωμής κατ' εξουσιοδότηση 
υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας ή η αρμόδια υπηρεσία εξακολουθεί να φέρει τη συνολική 
ευθύνη για την εκτέλεση των αναφερόμενων καθηκόντων.

Τροπολογία 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος, λαμβανομένων υπόψη 
των συνταγματικών του διατάξεων, 
περιορίζει τον αριθμό των διαπιστευμένων 
οργανισμών πληρωμών σε έναν ανά 
κράτος μέλος ή, ενδεχομένως, ανά 
περιφέρεια. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι 
οργανισμοί πληρωμών ορίζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη 
διαπιστεύουν, επιπλέον, οργανισμό 
πληρωμών σε εθνικό επίπεδο για τα 
καθεστώτα ενίσχυσης των οποίων, λόγω 
του χαρακτήρα τους, η διαχείριση πρέπει 
να γίνεται σε εθνικό επίπεδο.

Κάθε κράτος μέλος, λαμβανομένων υπόψη 
των συνταγματικών του διατάξεων, 
περιορίζει τον αριθμό των διαπιστευμένων 
οργανισμών πληρωμών στο ελάχιστο 
αναγκαίο προκειμένου να 
πραγματοποιούνται οι αναφερόμενες στα 
άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού 
δαπάνες υπό καλές διοικητικές και 
λογιστικές συνθήκες.

Or. fr
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Τροπολογία 187
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον 
αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και 
την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την 
ορθή λειτουργία των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων και την τήρηση της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης·

(β) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον 
αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και 
την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την 
ορθή λειτουργία των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, που θα βασίζονται 
σε μετρήσιμα κριτήρια απόδοσης, καθώς 
και τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των σχετικών πράξεων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει 
να διαγραφεί, καθώς το θέμα αυτό πρόκειται να συζητηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 188
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον 
αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και 
την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την 
ορθή λειτουργία των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων και την τήρηση της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης·

(β) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον 
αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και 
την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την 
ορθή λειτουργία των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ελέγχου της τήρησης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης όσον 
αφορά τον οργανισμό πιστοποίησης δεν συμπεριλήφθηκε στον δημοσιονομικό κανονισμό. Κατά 
συνέπεια, και στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να ζητείται ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον 
αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και 
την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την 
ορθή λειτουργία των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων και την τήρηση της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης·

(β) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον 
αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και 
την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την 
ορθή λειτουργία των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Με την ενσωμάτωση αυτής της νέας απαίτησης στη δήλωση αξιοπιστίας αυξάνεται η διοικητική 
επιβάρυνση για τον οργανισμό πληρωμών. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει είτε να διαγραφεί είτε 
να απλουστευθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τροπολογία 190
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση διαπίστευσης περισσότερων 
του ενός οργανισμών πληρωμών, το 
κράτος μέλος ορίζει έναν οργανισμό που 

Σε περίπτωση διαπίστευσης, σύμφωνα με 
τη συνταγματική τάξη του εκάστοτε 
κράτους μέλους, περισσότερων του ενός 
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στο εξής καλείται «οργανισμός 
συντονισμού», στον οποίο αναθέτει τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

οργανισμών πληρωμών, το κράτος μέλος 
καθορίζει έναν οργανισμό που στο εξής 
καλείται «οργανισμός συντονισμού», στον 
οποίο αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. de

Τροπολογία 191
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την εξασφάλιση λήψης διορθωτικών
μέτρων όσον αφορά τις ελλείψεις κοινού 
χαρακτήρα και την ενημέρωση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις μετέπειτα 
ενέργειες·

(γ) τη λήψη ή το συντονισμό, ανάλογα με
την περίπτωση, μέτρων για την κάλυψη 
οποιωνδήποτε ελλείψεων κοινού 
χαρακτήρα και την ενημέρωση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις μετέπειτα 
ενέργειες·

Or. de

Τροπολογία 192
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την εξασφάλιση λήψης διορθωτικών
μέτρων όσον αφορά τις ελλείψεις κοινού 
χαρακτήρα και την ενημέρωση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις μετέπειτα 
ενέργειες·

(γ) τη λήψη ή το συντονισμό, ανάλογα με 
την περίπτωση, μέτρων για την κάλυψη
οποιωνδήποτε ελλείψεων κοινής φύσεως
και την ενημέρωση της Επιτροπής όσον 
αφορά τις μετέπειτα ενέργειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος των τροποποιήσεων αυτών είναι να περιγράφεται ακριβέστερα ο ρόλος του 
συντονιστικού οργανισμού στη περίσταση αυτή.
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Τροπολογία 193
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την προώθηση και την εξασφάλιση
εναρμονισμένης εφαρμογής των 
ενωσιακών κανόνων.

(δ) την προώθηση εναρμονισμένης 
εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος των τροποποιήσεων αυτών είναι να περιγράφεται ακριβέστερα ο ρόλος του 
συντονιστικού οργανισμού στη περίσταση αυτή.

Τροπολογία 194
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση διαπίστευσης 
περισσότερων του ενός οργανισμών 
πληρωμών, το κράτος μέλος ορίζει έναν 
οργανισμό που στο εξής καλείται 
«οργανισμός συντονισμού», στον οποίο 
αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα:

Λόγω των συνταγματικών διατάξεων 
ενός κράτους μέλους, σε περίπτωση 
διαπίστευσης περισσότερων του ενός 
οργανισμών πληρωμών, το κράτος μέλος 
επιλέγει έναν οργανισμό που στο εξής 
καλείται «οργανισμός συντονισμού», στον 
οποίο αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα

Or. en

Τροπολογία 195
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τους ελάχιστους όρους για τη 
διαπίστευση των οργανισμών 
συντονισμού και τους κανόνες σχετικά με 
τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης 
της διαπίστευσης.

διαγράφεται

Or. lv

Τροπολογία 196
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τις υποχρεώσεις των οργανισμών 
πληρωμών όσον αφορά τη δημόσια 
παρέμβαση καθώς και το περιεχόμενο 
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και 
ελέγχου·

Or. de

Τροπολογία 197
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) τη λειτουργία του οργανισμού 
συντονισμού και την κοινοποίηση των 
στοιχείων στην Επιτροπή, που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4.

Or. de
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Τροπολογία 198
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες σχετικά με:

διαγράφεται

(α) τις υποχρεώσεις των οργανισμών 
πληρωμών όσον αφορά τη δημόσια 
παρέμβαση καθώς και το περιεχόμενο 
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και 
ελέγχου·
(β) τη λειτουργία του οργανισμού 
συντονισμού και την κοινοποίηση των 
στοιχείων στην Επιτροπή, που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4.
Οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 112 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ δεν πρόκειται για αμιγώς τεχνική απόφαση.

Τροπολογία 199
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Οργανισμοί πιστοποίησης
1. Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
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γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών 
πράξεων, καθώς και την τήρηση της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης.
Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον σχετικό 
οργανισμό πληρωμών και από την αρχή η 
οποία έχει διαπιστεύσει τον οργανισμό 
αυτό.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες σχετικά με τον 
χαρακτήρα των οργανισμών 
πιστοποίησης, τα ειδικά καθήκοντα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων τους 
οποίους πρέπει να διενεργούν, καθώς και 
τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις μαζί με 
τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να 
καταρτιστούν από τους οργανισμούς 
αυτούς. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

Or. lv

Τροπολογία 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
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πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών 
πράξεων, καθώς και την τήρηση της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης.

πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο φόρτος εργασίας που θα μπορούσε να προκύψει από την παρούσα πρόταση, και η 
συνεπαγόμενη σχέση κόστους/οφέλους συνιστά αιτία ανησυχίας. Στο κείμενο πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση των εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει προτάσεις σχετικά με αυτό το 
θέμα.

Τροπολογία 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
καθώς και την τήρηση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί, σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου,
όσον αφορά τη διαχειριστική δήλωση 
αξιοπιστίας σχετικά με την πληρότητα, την 
ακρίβεια και την ειλικρίνεια των ετήσιων 
λογαριασμών του οργανισμού πληρωμών, 
την ορθή λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
καθώς και την τήρηση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν παρέχονται οδηγίες ως προς το πού θα βασίζεται ένας φορέας κατά την 
εκπόνηση της γνώμης του, η υπόδειξη για τη χρησιμοποίηση διεθνώς συμφωνημένων προτύπων 
θα διευκρίνιζε σαφώς στα κράτη μέλη το ζήτημα αυτό και θα καθιστούσε συνεκτικότερη τη 
διαδικασία. 

Τροπολογία 202
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
καθώς και την τήρηση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει μόνο το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί, τηρώντας διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα ελέγχου, όσον 
αφορά τη διαχειριστική δήλωση 
αξιοπιστίας σχετικά με την πληρότητα, την 
ακρίβεια και την ειλικρίνεια των ετήσιων 
λογαριασμών του οργανισμού πληρωμών, 
την ορθή λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
καθώς και την τήρηση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η 
γνώμη αυτή πρέπει να αναφέρει κατά 
πόσον έχουν αμφισβητηθεί οι ισχυρισμοί 
που διατυπώνονται στο πλαίσιο της 
δήλωσης αξιοπιστίας που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 
στοιχείο β).

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις που υπάρχουν για έναν φορέα πιστοποίησης πρέπει να είναι σαφείς. Ο ορισμός 
ενός δημόσιου φορέα ελέγχου δεν καλύπτεται κατ’ ανάγκη από τους κανόνες για τις δημόσιες 
συμβάσεις.
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Τροπολογία 203
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών 
πράξεων, καθώς και την τήρηση της αρχής 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου καθώς και την 
τήρηση της αρχής της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
καθώς και την τήρηση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που επιλέγει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί , σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, κατόπιν 
ελέγχων που βασίζονται στην ανάλυση 
των κινδύνων, και λαμβάνοντας υπόψη 
τις προηγούμενες επιδόσεις του κράτους 
μέλους, όσον αφορά την πληρότητα, την 
ακρίβεια και την ειλικρίνεια των ετήσιων 
λογαριασμών του οργανισμού πληρωμών, 
την ορθή λειτουργία των ισχυόντων 
συστημάτων ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών πράξεων.
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Στη γνώμη αυτή θα αναφέρεται, μεταξύ 
άλλων, εάν και κατά πόσον ο έλεγχος 
θέτει υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς 
που διατυπώνονται στη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών 
πράξεων, καθώς και την τήρηση της αρχής 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, καθώς και την 
τήρηση της αρχής της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.

Or. fr

Τροπολογία 206
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
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γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών 
πράξεων, καθώς και την τήρηση της αρχής 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών και την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, καθώς και την 
τήρηση της αρχής της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.

Or. sk

Τροπολογία 207
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
καθώς και την τήρηση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, καθώς και τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ελέγχου της τήρησης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης όσον 
αφορά τον οργανισμό πιστοποίησης δεν συμπεριλήφθηκε στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 208
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προκειμένου να τηρούνται οι αρχές 
της αναλογικότητας και της μείωσης 
διοικητικών επιβαρύνσεων, ο οργανισμός 
πιστοποίησης:
(α) συμπεριλαμβάνει κατά το δυνατό 
περισσότερα δείγματα και μεγιστοποιεί 
την αποτελεσματικότητα του 
δοκιμαστικού ελέγχου των πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
ελέγχων, και
(β) επιλέγει τους μικρότερους αριθμούς 
πληθυσμών και πράξεων που απαιτούνται 
για δοκιμαστικό έλεγχο προκειμένου να 
εξασφαλίζεται το επίπεδο της 
απαιτούμενης αξιοπιστίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της προσθήκης αυτής είναι να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και ο 
δημοσιονομικός αντίκτυπος της εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες σχετικά με τον 
χαρακτήρα των οργανισμών πιστοποίησης, 
τα ειδικά καθήκοντα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων τους 
οποίους πρέπει να διενεργούν, καθώς και 
τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις μαζί με 
τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες σχετικά με τον 
χαρακτήρα των οργανισμών πιστοποίησης, 
τα ειδικά καθήκοντα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων τους 
οποίους πρέπει να διενεργούν  σχετικά με 
ενιαίο ολοκληρωμένο δείγμα, καθώς και 
τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις μαζί με 
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καταρτιστούν από τους οργανισμούς 
αυτούς. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να 
καταρτιστούν από τους οργανισμούς 
αυτούς. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των αρμόδιων οργανισμών, η 
μεθοδολογία ελέγχου να πρέπει να βασίζεται σε ενιαίο ολοκληρωμένο δείγμα.

Τροπολογία 210
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες σχετικά με τον 
χαρακτήρα των οργανισμών πιστοποίησης, 
τα ειδικά καθήκοντα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων τους 
οποίους πρέπει να διενεργούν, καθώς και 
τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις μαζί με 
τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να 
καταρτιστούν από τους οργανισμούς 
αυτούς. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 θεσπίζοντας κανόνες 
σχετικά με τον χαρακτήρα των 
οργανισμών πιστοποίησης, τα ειδικά 
καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των 
ελέγχων τους οποίους πρέπει να 
διενεργούν

Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ δεν πρόκειται για κάποια καθαρά τεχνική απόφαση, ως εκ τούτου, μοιράζονται οι 
αποφάσεις.
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Τροπολογία 211
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες σχετικά με τον 
χαρακτήρα των οργανισμών πιστοποίησης, 
τα ειδικά καθήκοντα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων τους 
οποίους πρέπει να διενεργούν, καθώς και 
τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις μαζί με 
τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να 
καταρτιστούν από τους οργανισμούς 
αυτούς. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες σχετικά με τον 
χαρακτήρα των οργανισμών πιστοποίησης, 
τα ειδικά καθήκοντα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων τους 
οποίους πρέπει να διενεργούν σχετικά με 
ενιαίο ολοκληρωμένο δείγμα, καθώς και 
τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις μαζί με 
τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να 
καταρτιστούν από τους οργανισμούς 
αυτούς. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των αρμόδιων οργανισμών, η 
μεθοδολογία ελέγχου να πρέπει να βασίζεται σε ενιαίο ολοκληρωμένο δείγμα.

Τροπολογία 212
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η Επιτροπή θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, κανόνες σχετικά με 
τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις μαζί με 
τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να 
καταρτισθούν από τους οργανισμούς 
πιστοποίησης. Εν οι λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 



AM\910033EL.doc PE492.777v02-0083/198 AM\

EL

άρθρο 113 παράγραφος 3.

Or. de

Τροπολογία 213
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα 
παροχής συμβουλών στους δικαιούχους 
για τη διαχείριση των εκτάσεων και των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (εφεξής 
«σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις») το οποίο 
λειτουργεί υπό την ευθύνη ενός ή 
περισσότερων οριζόμενων οργανισμών. Οι 
οριζόμενοι οργανισμοί μπορεί να είναι 
δημόσιοι ή ιδιωτικοί.

1. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα 
παροχής συμβουλών στους δικαιούχους 
για τη διαχείριση των εκτάσεων , των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και του 
κινδύνου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
(εφεξής «σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις») το οποίο 
λειτουργεί υπό την ευθύνη ενός ή 
περισσότερων οριζόμενων οργανισμών 
που θα πρέπει να έχουν διαπιστευθεί με 
βάση ελάχιστα προσόντα που καθορίζει η 
Επιτροπή μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων που εκδίδει σύμφωνα με το 
άρθρο 111. Οι οριζόμενοι οργανισμοί 
μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί.

Or. en

Τροπολογία 214
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης 
και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών 
εκτάσεων που αναφέρονται στον τίτλο VI 
κεφάλαιο Ι·

(α) υποχρεώσεις σε επίπεδο 
εκμεταλλεύσεων που απορρέουν από τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα 
πρότυπα για την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών 
εκτάσεων που αναφέρονται στον τίτλο VI 
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κεφάλαιο Ι·

Or. en

Τροπολογία 215
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις επωφελείς ως προς το κλίμα και το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ] 
και τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx [ΑΑ]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 216
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες των επιχειρησιακών 
ομάδων στο πλαίσιο του δικτύου της 
ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας που 
εστιάζουν ειδικότερα στις γεωργικές 
πρακτικές που στοχεύουν στη 
καινοτομία.

Or. en
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Τροπολογία 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών 
ζώων και φυτών, και την καινοτομία 
τουλάχιστον όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρέχεται δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν το σύστημα παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ειδικές περιστάσεις, οι απαιτήσεις που 
περιλαμβάνει το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 θα πρέπει να περιληφθούν στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 218
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών 
ζώων και φυτών, και την καινοτομία 
τουλάχιστον όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών 
ζώων και φυτών, και την καινοτομία 
τουλάχιστον όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ποιες είναι οι δράσεις για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος 
και την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και τι ακριβώς σημαίνει η παροχή συμβουλών 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. Για αυτόν τον λόγο προτείνεται το 
σύστημα υποχρεωτικής παροχής συμβουλών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 να γίνει 
προαιρετικό.

Τροπολογία 220
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών 
ζώων και φυτών, και την καινοτομία 
τουλάχιστον όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 221
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών 
ζώων και φυτών, και την καινοτομία 
τουλάχιστον όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών 
ζώων και φυτών, και την καινοτομία 
τουλάχιστον όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 223
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων 
και φυτών, και την καινοτομία 
τουλάχιστον όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

(γ) τουλάχιστον, τις απαιτήσεις ή τις 
ενέργειες για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των 
συνεπειών της, για τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων και τον 
αποτελεσματικό κύκλο θρεπτικών 
συστατικών, την υγεία του εδάφου, τις 
ασθένειες ζώων και φυτών και την 
καινοτομία, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 224
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) The γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιματικά μέτρα που προβλέπει το άρθρο 
29 του Κανονισμού xxx/xxx [ΑΑ]

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τη λήψη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
μέτρων στο πλαίσιου του δεύτερου πυλώνα και συνεπώς θα πρέπει να υποστηρίζονται συνεκτικά 
οι γεωργοί ώστε να επιλέγουν αυτή τη δυνατότητα μέσω του συστήματος παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η προώθηση του μέτρου αυτού και των πλεονεκτημάτων του θα 
συμβάλει επίσης στην ανταπόκριση των γεωργών και στη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων 
καλλιέργειας.
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Τροπολογία 225
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) The γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιματικά μέτρα που προβλέπει το άρθρο 
29 του Κανονισμού xxx/xxx [ΑΑ]

Or. en

Τροπολογία 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) The γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιματικά μέτρα που προβλέπει το άρθρο 
29 του Κανονισμού xxx/xxx [ΑΑ]

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τη λήψη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
μέτρων στο πλαίσιου του δεύτερου πυλώνα και συνεπώς θα πρέπει να υποστηρίζονται συνεκτικά 
οι γεωργοί ώστε να επιλέγουν αυτή τη δυνατότητα μέσω του συστήματος παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η προώθηση του μέτρου αυτού και των πλεονεκτημάτων του θα 
συμβάλει επίσης στην ανταπόκριση των γεωργών και στη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων 
καλλιέργειας.

Τροπολογία 227
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) οι περιβαλλοντικές επιδόσεις και η 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας της βιολογικής γεωργίας 
τουλάχιστον όπως αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

Or. en

Τροπολογία 228
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) οι συμβουλές σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών και την χρήση μη χημικών 
εναλλακτικών μεθόδων

Or. en

Αιτιολόγηση

«Μη χημικές μέθοδοι»: εναλλακτικές μέθοδοι αντί των χημικών φυτοφαρμάκων για την 
προστασία των φυτών και τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, που βασίζονται σε γεωπονικές 
τεχνικές, όπως αυτές που αναφέρονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος III της οδηγίας 
2009/128/ΕΚ, ή φυσικές, μηχανικές και βιολογικές μέθοδοι ελέγχου των επιβλαβών 
οργανισμών.

Τροπολογία 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής διαγράφεται
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δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ποιες είναι οι δράσεις για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος 
και την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και τι ακριβώς σημαίνει η παροχή συμβουλών 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. Για αυτόν τον λόγο προτείνεται το 
σύστημα υποχρεωτικής παροχής συμβουλών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 να γίνει 
προαιρετικό.

Τροπολογία 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρέχεται δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν το σύστημα παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ειδικές περιστάσεις, οι απαιτήσεις που 
περιλαμβάνει το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 θα πρέπει να περιληφθούν στην παράγραφο 3.
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Τροπολογία 231
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 232
Peter Jahr, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 233
George Lyon, Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να  γίνονται διακρίσεις μεταξύ μικρών και άλλων εκμεταλλεύσεων κατά την 
πρόσβασή τους σε συμβουλές οικονομικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 234
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 235
Hynek Fajmon
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 237
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 238
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

(δ) τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

Or. en

Τροπολογία 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

(δ) τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

Or. en

Τροπολογία 240
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) την προαγωγή και εφαρμογή αρχών 
λογιστικής, επιχειρηματικότητας και 
βιώσιμης διαχείρισης οικονομικών 
πόρων.

Or. pl

Τροπολογία 241
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας της βιολογικής 
γεωργίας, τουλάχιστον σύμφωνα με τα 
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πρότυπα που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στροφή στην οργανική γεωργία συνιστά δέσμευση που συχνά απαιτεί την απόκτηση νέων 
γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, και κατά συνέπεια τα μέτρα βιολογικής γεωργίας θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται ρητά στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις όλων 
των κρατών μελών τουλάχιστον στο επίπεδο των προτύπων που προβλέπει ο κανονισμός για τη 
βιολογική παραγωγή 834/2007 (δεδομένου ότι ορισμένα βιολογικά πρότυπα υπερβαίνουν το 
επίπεδο αυτό).

Τροπολογία 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας της βιολογικής 
γεωργίας, τουλάχιστον όπως αναφέρεται
στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Or. en

Τροπολογία 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας της βιολογικής 
γεωργίας, όπως αναφέρεται στον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η στροφή στην οργανική γεωργία συνιστά δέσμευση που συχνά απαιτεί την απόκτηση νέων 
γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, ενώ εξασφαλίζει αναγνωρισμένα θετικά αποτελέσματα για το 
περιβάλλον. Για το λόγο αυτό τα μέτρα βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
ρητά στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις όλων των κρατών μελών 
τουλάχιστον στο επίπεδο των προτύπων που προβλέπει ο κανονισμός για τη βιολογική 
παραγωγή 834/2007.

Τροπολογία 244
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος (2) – εδάφιο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) The γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιματικά μέτρα που προβλέπει το άρθρο 
29 του Κανονισμού xxx/xxx [ΑΑ]

Or. en

Τροπολογία 245
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τις δυνατότητες επιλογής που 
διατίθενται σε γεωργούς για την 
αποτελεσματική διαχείριση οικονομικών 
και περιβαλλοντικών κινδύνων. 

Or. en

Τροπολογία 246
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, όπως ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές 
που αναφέρεται στον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΕ], 
καθώς και λοιπών εκμεταλλεύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρέχεται δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν το σύστημα παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ειδικές περιστάσεις, οι απαιτήσεις που 
περιλαμβάνει το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 θα πρέπει να περιληφθούν στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, όπως ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές 
που αναφέρεται στον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΕ], 
καθώς και λοιπών εκμεταλλεύσεων.

Or. en
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Τροπολογία 248
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, όπως ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές 
που αναφέρεται στον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΕ], 
καθώς και λοιπών εκμεταλλεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων 
του εκσυγχρονισμού της εκμετάλλευσης, 
της επίτευξης της ανταγωνιστικότητας, 
της τομεακής ολοκλήρωσης, της 
καινοτομίας και του προσανατολισμού 
στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ποιες είναι οι δράσεις για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος 
και την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και τι ακριβώς σημαίνει η παροχή συμβουλών 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. Για αυτόν τον λόγο προτείνεται το 
σύστημα υποχρεωτικής παροχής συμβουλών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 να γίνει 
προαιρετικό.

Τροπολογία 251
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων

Or. en

Τροπολογία 252
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων·
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παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

Or. en

Τροπολογία 253
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

(α) τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

Or. en

Τροπολογία 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων πρέπει να γίνει 
προαιρετική.
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Τροπολογία 255
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων

Or. en

Τροπολογία 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

(α) τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ) και δ)·

Or. en

Τροπολογία 257
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) την ενθάρρυνση της μετατροπής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 
διαφοροποίησης της οικονομικής τους 
δραστηριότητας, ιδίως προς την 
κατεύθυνση του τουρισμού και για την 
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δημιουργία δασικών εκτάσεων και 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων 

Or. pl

Τροπολογία 258
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) την διαχείριση του κινδύνου και την 
θέσπιση των κατάλληλων προληπτικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών 
και άλλων καταστροφών καθώς και των 
ασθενειών των ζώων και των φυτών·

Or. pl

Τροπολογία 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τις ελάχιστες απαιτήσεις ή τις 
ενέργειες στον τομέα της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή και του 
μετριασμού των συνεπειών της, της 
βιοποικιλότητας, της προστασίας των 
υδάτων, της κοινοποίησης ασθενειών 
ζώων και φυτών και της καινοτομίας, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα 1 του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρέχεται δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν το σύστημα παροχής 
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συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ειδικές περιστάσεις, οι απαιτήσεις που 
περιλαμβάνει το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 θα πρέπει να περιληφθούν στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 260
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες που 
σχετίζονται με την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των 
συνεπειών της, τη βιοποικιλότητα, την 
προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση 
ασθενειών ζώων και φυτών, και την 
καινοτομία τουλάχιστον όπως ορίζονται 
στο παράρτημα Ι του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τις ελάχιστες απαιτήσεις ή τις 
ενέργειες όσον αφορά την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό 
των συνεπειών της, τη βιοποικιλότητα, 
την προστασία των υδάτων, την 
κοινοποίηση ασθενειών ζώων και φυτών 
και την καινοτομία, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

Or. en
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Τροπολογία 262
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες όσον 
αφορά την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και τον μετριασμό των συνεπειών 
της, τη βιοποικιλότητα, την προστασία 
των υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών 
ζώων και φυτών, καθώς και την 
καινοτομία, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
και εκείνες που σχετίζονται με την 
πράσινη ανάπτυξη όπως ορίζεται στο νέο 
άρθρο 18α του κανονισμού για την 
αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με τα μέτρα 
που προτείνονται στα προγράμματα για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου

Or. en

Τροπολογία 263
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τις ελάχιστες απαιτήσεις ή τις 
ενέργειες όσον αφορά την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό 
των συνεπειών της, τη βιοποικιλότητα, 
την προστασία των υδάτων, την 
κοινοποίηση ασθενειών ζώων και φυτών 
και την καινοτομία, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

Or. en
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Τροπολογία 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών 
ζώων και φυτών, και την καινοτομία 
τουλάχιστον όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ποιες είναι οι δράσεις για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος 
και την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και τι ακριβώς σημαίνει η παροχή συμβουλών 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. Για αυτόν τον λόγο προτείνεται το 
σύστημα υποχρεωτικής παροχής συμβουλών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 να γίνει 
προαιρετικό.

Τροπολογία 265
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών 
ζώων και φυτών, και την καινοτομία 
τουλάχιστον όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

Or. en
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Τροπολογία 266
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομικής δραστηριότητας των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται από τα κράτη μέλη και 
τουλάχιστον των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο 
καθεστώς των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx [ΑΑ].

Or. en

Τροπολογία 267
Peter Jahr, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομικής δραστηριότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται από τα κράτη μέλη και 
τουλάχιστον των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο 
καθεστώς των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx [ΑΑ].

Or. de
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Τροπολογία 268
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομικής δραστηριότητας των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται από τα κράτη μέλη και
τουλάχιστον των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο 
καθεστώς των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx [ΑΑ].

Or. en

Τροπολογία 269
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομικής δραστηριότητας των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται από τα κράτη μέλη και 
τουλάχιστον των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο 
καθεστώς των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx [ΑΑ].

Or. en

Τροπολογία 270
Brian Simpson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομικής δραστηριότητας των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται από τα κράτη μέλη και 
τουλάχιστον των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο 
καθεστώς των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx [ΑE].

Or. en

Τροπολογία 271
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τις επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ] 
και τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx [ΑΑ]·

Or. en

Τροπολογία 272
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον 
διαχωρισμό μεταξύ συμβουλών και 
ελέγχου. Προς τον σκοπό αυτό και με την 
επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας για την 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οριζόμενοι 
οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 12 
να μην κοινοποιούν προσωπικές ή 
ατομικές πληροφορίες και στοιχεία που 
αποκτούν στα πλαίσια της δραστηριότητας 
παροχής συμβουλών, σε πρόσωπα ξένα 
προς τον δικαιούχο που διαχειρίζεται τη 
σχετική εκμετάλλευση, εκτός εάν 
διαπιστώνουν παρατυπία ή παραβίαση
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
τους, η οποία, με βάση το ενωσιακό ή το 
εθνικό δίκαιο, καλύπτεται από υποχρέωση 
πληροφόρησης των δημόσιων αρχών, ιδίως 
σε περίπτωση εγκληματικών παραβάσεων.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον 
διαχωρισμό μεταξύ συμβουλών και 
ελέγχου. Προς το σκοπό αυτό και με την 
επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας για την 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οριζόμενοι 
οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 12 
να μην κοινοποιούν προσωπικές ή 
ατομικές πληροφορίες και στοιχεία που 
αποκτούν στα πλαίσια της δραστηριότητας 
παροχής συμβουλών σε πρόσωπα ξένα 
προς το δικαιούχο που διαχειρίζεται τη 
σχετική εκμετάλλευση, εκτός του φορέα 
που παρέχει στήριξη, τις αρχές ελέγχου 
του συστήματος παροχής συμβουλών και 
περιπτώσεις παρατυπίας ή παραβίασης 
που διαπιστώνονται  κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων τους, η οποία, με βάση το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, καλύπτεται 
από υποχρέωση πληροφόρησης των 
δημόσιων αρχών, ιδίως σε περίπτωση 
εγκληματικών παραβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 273
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον 
διαχωρισμό μεταξύ συμβουλών και 
ελέγχου. Προς τον σκοπό αυτό και με την 
επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας για την 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οριζόμενοι 
οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 12 
να μην κοινοποιούν προσωπικές ή 
ατομικές πληροφορίες και στοιχεία που 
αποκτούν στα πλαίσια της δραστηριότητας 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον 
διαχωρισμό μεταξύ συμβουλών και 
ελέγχου. Προς το σκοπό αυτό και με την 
επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας για την 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οριζόμενοι 
οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 12 
να μην κοινοποιούν προσωπικές ή 
ατομικές πληροφορίες και στοιχεία που 
αποκτούν στα πλαίσια της δραστηριότητας 



AM\910033EL.doc PE492.777v02-00112/198 AM\

EL

παροχής συμβουλών, σε πρόσωπα ξένα 
προς τον δικαιούχο που διαχειρίζεται τη 
σχετική εκμετάλλευση, εκτός εάν 
διαπιστώνουν παρατυπία ή παραβίαση
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
τους, η οποία, με βάση το ενωσιακό ή το 
εθνικό δίκαιο, καλύπτεται από υποχρέωση 
πληροφόρησης των δημόσιων αρχών, ιδίως 
σε περίπτωση εγκληματικών παραβάσεων.

παροχής συμβουλών σε πρόσωπα ξένα 
προς το δικαιούχο που διαχειρίζεται τη 
σχετική εκμετάλλευση, εκτός του φορέα 
που παρέχει στήριξη, τις αρχές ελέγχου 
του συστήματος παροχής συμβουλών και 
περιπτώσεις παρατυπίας ή παραβίασης 
που διαπιστώνονται  κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων τους, η οποία, με βάση το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, καλύπτεται 
από υποχρέωση πληροφόρησης των 
δημόσιων αρχών, ιδίως σε περίπτωση 
εγκληματικών παραβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τις 
κατηγορίες προτεραιότητας όσον αφορά 
τους δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα παροχής συμβουλών. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίνεται 
προτεραιότητα στους γεωργούς οι οποίοι 
έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε 
άλλη υπηρεσία παροχής συμβουλών εκτός 
από το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τις 
κατηγορίες προτεραιότητας όσον αφορά 
τους δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα παροχής συμβουλών. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίνεται 
προτεραιότητα στους γεωργούς οι οποίοι 
έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε 
άλλη υπηρεσία παροχής συμβουλών εκτός 
από το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον, 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα 
δίκτυα που λειτουργούν με περιορισμένα 
μέσα και είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
επιχειρησιακές ομάδες κατά την έννοια 
του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXXXX (κανονισμός για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ) οι 
οποίες, δραστηριοποιούμενες στον χώρο 
της καινοτομίας, μπορούν να 
αποτελέσουν τμήμα της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης για την Καινοτομία για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
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γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 53 και 61 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. XXXXXX (κανονισμός για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
ΕΓΤΑΑ). 

Or. fr

Τροπολογία 275
George Lyon, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τις 
κατηγορίες προτεραιότητας όσον αφορά 
τους δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα παροχής συμβουλών. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίνεται 
προτεραιότητα στους γεωργούς οι οποίοι 
έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε 
άλλη υπηρεσία παροχής συμβουλών εκτός 
από το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τις 
κατηγορίες προτεραιότητας όσον αφορά 
τους δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα παροχής συμβουλών. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίνεται 
προτεραιότητα στους γεωργούς που 
μετέχουν στα μέτρα που αποφέρουν 
απόδοση άνθρακα, θρεπτικών ουσιών 
και/ή ενέργειας που περιγράφονται στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΑΑ/2012].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη μέτρων οικολογικού προσανατολισμού για την απόδοση άνθρακα, θρεπτικών 
ουσιών και ενέργειας στις άμεσες πληρωμές πρέπει να συνδέεται με πρωταρχική πρόσβαση στην 
παροχή συμβουλών και επενδυτική στήριξη για γεωργούς που εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά, 
προκειμένου να δημιουργηθεί ο κύκλος αξιών που απαιτείται για την υλοποίηση μιας  γεωργίας 
αποδοτικότερων πόρων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις σε 
βάρος οποιασδήποτε μορφής γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Τροπολογία 276
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τις 
κατηγορίες προτεραιότητας όσον αφορά 
τους δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα παροχής συμβουλών. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίνεται 
προτεραιότητα στους γεωργούς οι οποίοι 
έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε 
άλλη υπηρεσία παροχής συμβουλών εκτός 
από το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, με 
βάση περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες 
προτεραιότητας όσον αφορά τους 
δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα παροχής συμβουλών. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίνεται 
προτεραιότητα στους γεωργούς οι οποίοι 
έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε 
άλλη υπηρεσία παροχής συμβουλών εκτός 
από το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 277
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τις 
κατηγορίες προτεραιότητας όσον αφορά 
τους δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα παροχής συμβουλών. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίνεται 
προτεραιότητα στους γεωργούς οι οποίοι 
έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε 
άλλη υπηρεσία παροχής συμβουλών εκτός 
από το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τις 
κατηγορίες προτεραιότητας όσον αφορά 
τους δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα παροχής συμβουλών μια από τις 
οποίες θα είναι οι γεωργοί οι οποίοι έχουν 
πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε άλλη 
υπηρεσία παροχής συμβουλών εκτός από 
το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με αυτή τη παράγραφο.
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Τροπολογία 278
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
1. Για την εξασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας του συστήματος παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 111 σχετικά με τις 
διατάξεις που έχουν ως στόχο να 
καταστεί το σύστημα αυτό πλήρως 
λειτουργικό. Οι εν λόγω διατάξεις 
μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τα 
κριτήρια προσβασιμότητας για τους 
γεωργούς.
2. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, με 
εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για την 
ενιαία εφαρμογή του συστήματος 
παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. Εν οι λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 113 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 279
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την εξασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας του συστήματος παροχής 

διαγράφεται
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συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 111 σχετικά με τις 
διατάξεις που έχουν ως στόχο να 
καταστεί το σύστημα αυτό πλήρως 
λειτουργικό. Οι εν λόγω διατάξεις 
μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τα 
κριτήρια προσβασιμότητας για τους 
γεωργούς.

Or. en

Τροπολογία 280
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την εξασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας του συστήματος παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 111 σχετικά με τις 
διατάξεις που έχουν ως στόχο να καταστεί 
το σύστημα αυτό πλήρως λειτουργικό. Οι 
εν λόγω διατάξεις μπορούν να αφορούν, 
μεταξύ άλλων, τα κριτήρια 
προσβασιμότητας για τους γεωργούς.

1. Για την εξασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας του συστήματος παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 111 σχετικά με τις 
διατάξεις που έχουν ως στόχο να καταστεί 
το σύστημα αυτό πλήρως λειτουργικό. Οι 
εν λόγω διατάξεις μπορούν να αφορούν, 
μεταξύ άλλων, τα κριτήρια 
προσβασιμότητας για τους γεωργούς, 
καθώς και ελάχιστα κριτήρια που πρέπει 
να πληρούν οι οριζόμενοι φορείς για το 
σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 281
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, με 
εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για την 
ενιαία εφαρμογή του συστήματος 
παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. Εν οι λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 113 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 282
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε περίπτωση που η νομοθεσία της 
Ένωσης προβλέπει την αφαίρεση ποσών 
από το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή καθορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, το καθαρό υπόλοιπο 
που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του 
ΕΓΤΕ με βάση τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην εν λόγω νομοθεσία.

(2) Σε περίπτωση που η νομοθεσία της 
Ένωσης προβλέπει την αφαίρεση ποσών 
από το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 111, να καθορίζει 
το καθαρό υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο 
για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ με βάση τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην εν λόγω 
νομοθεσία.

Or. de

Τροπολογία 283
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες που συνδέονται με τα Τα έξοδα που επιβαρύνουν τα κράτη μέλη 
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διοικητικά έξοδα και τα έξοδα 
προσωπικού των κρατών μελών και των 
δικαιούχων της συνεισφοράς του ΕΓΤΕ, 
δεν αναλαμβάνονται από το ΕΓΤΕ.

για τις αναγκαίες ενέργειες διατήρησης 
και ανάπτυξης τεχνικών μεθόδων και 
πόρων σε σχέση με τις σχετικές 
πληροφορίες και με την διασύνδεση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
πόρων που χρησιμοποιούνται για την 
χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής αναλαμβάνονται από το ΕΓΤΕ
εφόσον δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 
του 2% των κονδυλίων του κράτους 
μέλους σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... .

Or. it

Τροπολογία 284
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, τα έξοδα προσωπικού των 
κρατών μελών και των δικαιούχων της 
συνεισφοράς του ΕΓΤΕ, δεν 
αναλαμβάνονται από το ΕΓΤΕ.

Or. it

Τροπολογία 285
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρέχει τις εν λόγω 
δορυφορικές εικόνες δωρεάν στους 
οργανισμούς ελέγχου και στους παρόχους 
υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί από τους εν 
λόγω οργανισμός για να τους 
αντιπροσωπεύουν.

Η Επιτροπή και/ή τα κράτη μέλη 
αγοράζουν τις εν λόγω δορυφορικές 
εικόνες για να τις παράσχουν δωρεάν 
στους οργανισμούς ελέγχου και στους 
παρόχους υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί 
από τους εν λόγω οργανισμούς για να τους 
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αντιπροσωπεύουν.

Or. it

Τροπολογία 286
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παραμένει ο ιδιοκτήτης των 
εικόνων και τις ανακτά μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. Μπορεί
επίσης να προβλέψει εργασίες για τη 
βελτίωση των τεχνικών και των μεθόδων 
εργασίας σε σχέση με τον έλεγχο των 
γεωργικών εκτάσεων με τηλεπισκόπηση.

Η Επιτροπή και/ή τα κράτη μέλη 
παραμένουν οι ιδιοκτήτες των εικόνων. 
Μπορούν επίσης να προβλέψουν εργασίες 
για τη βελτίωση των τεχνικών και των 
μεθόδων εργασίας σε σχέση με τον έλεγχο 
των γεωργικών εκτάσεων με 
τηλεπισκόπηση.

Or. it

Τροπολογία 287
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 6 στοιχείο γ) έχουν ως στόχο 
να δώσουν στην Επιτροπή τα μέσα να 
διαχειριστεί τις ενωσιακές γεωργικές 
αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο, να 
εξασφαλίζει τη γεωργοοικονομική 
διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων και 
της κατάστασης των καλλιεργειών ώστε να 
γίνονται εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά τις 
αποδόσεις και τη γεωργική παραγωγή, να 
επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτές τις 
εκτιμήσεις σε διεθνές πλαίσιο, όπως οι 
πρωτοβουλίες που συντονίζονται από τους 

Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 6 στοιχείο γ) έχουν ως στόχο 
να δώσουν στην Επιτροπή τα μέσα να 
διαχειριστεί τις ενωσιακές γεωργικές 
αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο, να 
εξασφαλίζει τη γεωργοοικονομική και 
γεωργοοικολογική διαχείριση των 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων και της 
κατάστασης της βάσης των γεωργικών 
πόρων και των καλλιεργειών ώστε να 
γίνονται εκτιμήσεις· για παράδειγμα όσον 
αφορά τις αποδόσεις, την απόδοση των 
πόρων και τη μακροπρόθεσμη τη 
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οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών ή 
άλλους διεθνείς οργανισμούς, να ενισχυθεί 
η διαφάνεια των παγκόσμιων αγορών και 
να εξασφαλιστεί η τεχνολογική 
παρακολούθηση του 
γεωργομετεωρολογικού συστήματος.

γεωργική παραγωγή, να επιτραπεί η 
πρόσβαση σε αυτές τις εκτιμήσεις σε 
διεθνές πλαίσιο, όπως οι πρωτοβουλίες που 
συντονίζονται από τους οργανισμούς των 
Ηνωμένων Εθνών ή άλλους διεθνείς 
οργανισμούς, να ενισχυθεί η διαφάνεια των 
παγκόσμιων αγορών και να εξασφαλιστεί η 
τεχνολογική παρακολούθηση του 
γεωργομετεωρολογικού συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα παραγωγής τροφίμων βασίζονται σε αναλώσιμους 
φυσικούς πόρους, όπως είναι το έδαφος, πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε δεδομένα 
σχετικά με τους εν λόγω πόρους, ούτως ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί εάν και κατά πόσο η 
μεταρρυθμισμένη πολιτική αντιμετωπίζει τις προκλήσεις για μακροπρόθεσμη επισιτιστική 
ασφάλεια: κατά συνέπεια, πρόκεται για την αξιολόγηση της σχέσης αξίας-δημοσίου χρήματος. 
Τα δεδομένα αυτά πρέπει να καλύπτουν επίσης τις γεωργικές και δασικές εκτάσεις δεδομένου 
ότι αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις με την κλιματική αλλαγή και τις δασικές πυρκαγιές, 
κλπ.

Τροπολογία 288
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 6 στοιχείο γ) αφορούν τη 
συλλογή ή την αγορά των αναγκαίων 
δεδομένων για την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
δορυφορικών και των μετεωρολογικών 
δεδομένων, της δημιουργίας υποδομής για 
διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού 
τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών 
σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες και την 
επικαιροποίηση των 
γεωργομετεωρολογικών και 
οικονομετρικών προτύπων. Εφόσον είναι 

Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 6 στοιχείο γ) αφορούν τη 
συλλογή ή την αγορά των αναγκαίων 
δεδομένων για την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
δορυφορικών και των μετεωρολογικών 
δεδομένων, της δημιουργίας υποδομής για 
διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού 
τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών 
σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες, την 
παρακολούθηση της υγείας και 
λειτουργικότητας του εδάφους, λ.χ. 
LUCAS (Land Use/Cover Area Frame 
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αναγκαίο, τα μέτρα αυτά υλοποιούνται σε 
στενή συνεργασία με εθνικά εργαστήρια 
και φορείς.

Survey – Έρευνα χρήσεων/κάλυψης γης 
με δειγματοληψία πλαισίου γεωγραφικής 
περιοχής), και την επικαιροποίηση των 
γεωργομετεωρολογικών και 
οικονομετρικών προτύπων. Εφόσον είναι 
αναγκαίο, τα μέτρα αυτά υλοποιούνται σε 
στενή συνεργασία με εθνικά εργαστήρια 
και φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης αρχίζει να επενδύεται δημόσιο χρήμα σε μια 
γενικότερη μετάβαση σε συστήματα παραγωτής τροφίμων, τότε, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα αυτά βασίζονται σε αναλώσιμους φυσικούς πόρους, όπως είναι το έδαφος, πρέπει να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τους εν λόγω πόρους, ούτως ώστε να μπορεί 
να αξιολογηθεί εάν και κατά πόσο η μεταρρυθμισμένη πολιτική αντιμετωπίζει τις προκλήσεις 
για μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια, και συνεπώς πρόκειται για ζήτημα αξιολόγησης της 
σχέσης αξίας-δημοσίου χρήματος.

Τροπολογία 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την εξασφάλιση της τήρησης των 
ετήσιων ανωτάτων ορίων που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx [ΠΔΔ] για τη χρηματοδότηση των 
δαπανών της αγοράς και των άμεσων 
ενισχύσεων, καθορίζεται ποσοστό 
αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων 
όταν οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση 
των μέτρων που χρηματοδοτούνται εντός 
του λόγω επιμέρους ανώτατου ορίου για 
ένα συγκεκριμένο οικονομικό έτος 
δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των 
ισχυόντων ετήσιων ανωτάτων ορίων.

1. Για την εξασφάλιση της τήρησης των 
ετήσιων ανωτάτων ορίων που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx [ΠΔΔ] για τη χρηματοδότηση των 
δαπανών της αγοράς και των άμεσων 
ενισχύσεων, καθορίζεται ποσοστό 
αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων 
όταν οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση 
των μέτρων που χρηματοδοτούνται εντός 
του λόγω επιμέρους ανώτατου ορίου για 
ένα συγκεκριμένο οικονομικό έτος 
δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των 
ισχυόντων ετήσιων ανωτάτων ορίων 
λαμβανομένου υπόψη περιθωρίου of EUR 
300 000 000 κάτω του εν λόγω ανώτατου 
ορίου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο περιθώριο 300 εκατ. κάτω του επιμέρους ανώτατου ορίου του ΕΓΤΕ υπάρχει για 
να λειτουργεί ως δύχτι ασφάλειας κατά τη διαχείριση του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ και για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί η κατάργηση του μηχανισμού αυτού. 

Τροπολογία 290
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου,
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής βάσει 
νέων στοιχείων που διαθέτει, το 
Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το 
ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων 
ενισχύσεων που καθορίστηκε σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2 ή 3.

(4) Εφόσον διατίθενται νέα και 
ουσιαστικά στοιχεία μετά τη λήψη 
απόφασης που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 και 3, η Επιτροπή μπορεί, 
με βάση αυτές τις πληροφορίες, το 
αργότερο την 1η Δεκεμβρίου, να 
τροποποιήσει το ποσοστό 
αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων 
που καθορίστηκε σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 ή 3, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων και χωρίς την εφαρμογή της 
διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 
112, παράγραφος 2 ή 3.

Or. de

Τροπολογία 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πριν από την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, θα πρέπει, πρώτα, να ληφθεί 
υπόψη η το ποσό που εγκρίθηκε από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
όσον αφορά το αποθεματικό για κρίσεις 

διαγράφεται
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στον γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο 
σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Or. de

Τροπολογία 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Πριν από την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, θα πρέπει, πρώτα, να ληφθεί 
υπόψη το ποσό που εγκρίθηκε από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
όσον αφορά το αποθεματικό για κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο 
σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται δαπάνες εκτός προϋπολογισμού. Εάν προκληθεί μια 
κρίση, το κονδύλιο αυτό θα πρέπει να επανεγγραφεί στον προϋπολογισμό και συνεπώς δεν 
χρειάζεται να διατηρηθεί η παράγραφος (6) του παρόντος άρθρου. 

Τροπολογία 293
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Πριν από την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, θα πρέπει, πρώτα, να ληφθεί 
υπόψη η το ποσό που εγκρίθηκε από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
όσον αφορά το αποθεματικό για κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο 
σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

διαγράφεται

Or. lv

Τροπολογία 294
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πριν από την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, θα πρέπει, πρώτα, να ληφθεί 
υπόψη η το ποσό που εγκρίθηκε από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
όσον αφορά το αποθεματικό για κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο 
σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

(6) Πριν από την υποβολή της πρότασης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή επαληθεύει εάν έχουν 
εκπληρωθεί οι όροι που διέπουν τη χρήση 
του αποθεματικού για κρίσεις στον 
γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο 
σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, και 
όταν αυτό συμβαίνει υποβάλει σχετική 
πρόταση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική πειθαρχία δεν 
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του αποθεματικού διαχείρισης κρίσεων, σε περιπτώσεις που 
έκτακτες εξελίξεις της αγοράς οδηγούν σε αύξηση των προβλεπόμενων δαπανών για τα μέτρα 



AM\910033EL.doc PE492.777v02-00125/198 AM\

EL

που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 159 σχετικά με την ενιαία ΚΟΑ.

Τροπολογία 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν κατά την κατάρτιση του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος N, 
προκύψει ότι υπάρχει κίνδυνος να 
σημειωθεί υπέρβαση του ποσού που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 για το 
οικονομικό έτος N, η Επιτροπή προτείνει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της 
τήρησης του ποσού αυτού.

2. Εάν κατά την κατάρτιση του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος N, 
προκύψει ότι υπάρχει κίνδυνος να 
σημειωθεί υπέρβαση του ποσού που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 για το 
οικονομικό έτος N, λαμβάνοντας υπόψη 
το περιθώριο που προβλέπει το άρθρο 25 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, 
η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή στο 
Συμβούλιο τα μέτρα που είναι αναγκαία 
για την εξασφάλιση της τήρησης του 
ποσού αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 25 παράγραφος 1 σχετικά με την επανεγγραφή του 
περιθωρίου κάτω από το επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ, θα πρέπει να επανεγγραφεί η 
σχετική παραπομπή στο άρθρο 26 παράγραφος 2 σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 
1290/2005.

Τροπολογία 296
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οποιαδήποτε στιγμή, εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του 
ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 16 και η 
ίδια αδυνατεί να λάβει επαρκή μέτρα για 

(3) Οποιαδήποτε στιγμή, εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του 
ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 16 και η 
ίδια αδυνατεί να λάβει επαρκή μέτρα για 
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να διορθωθεί η κατάσταση στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της, προτείνει άλλα 
μέτρα για να εξασφαλιστεί η τήρηση του 
εν λόγω ποσού. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται 
από το Συμβούλιο με βάση το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της Συνθήκης ή από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
με βάση το άρθρο 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης.

να διορθωθεί η κατάσταση στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της, προτείνει άλλα 
μέτρα για να εξασφαλιστεί η τήρηση του 
εν λόγω ποσού. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με βάση το άρθρο 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Or. de

Τροπολογία 297
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Αποκλεισμός της διπλής 

χρηματοδότησης
Με την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας για 
στήριξη δυνάμει του άρθρου 30 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx, οι δαπάνες που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ δεν 
αποτελούν το αντικείμενο καμίας άλλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
ενωσιακού προϋπολογισμού.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον Τίτλο ΙΙ, Τμήμα 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [DP] και στο άρθρο 100 του παρόντος κανονισμού. Μη 
χρησιμοποιηθέντα κονδύλια από καθεστώτα άμεσης στήριξης και ποσά που προκύπτουν από 
την εφαρμογή μειώσεων και αποκλεισμών μπορούν να δεσμευτούν από τα κράτη μέλη για να 
χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα χρηματοδοτούμενα από το ΕΓΤΑΑ.
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Τροπολογία 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας για 
στήριξη δυνάμει του άρθρου 30 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ δεν αποτελούν το 
αντικείμενο καμίας άλλης χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του ενωσιακού 
προϋπολογισμού.

Με την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας για 
στήριξη δυνάμει του κεφαλαίου 2 του 
τίτλου III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/2012 και του άρθρου 30 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx, οι 
δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΑΑ δεν αποτελούν το αντικείμενο 
καμίας άλλης χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας για 
στήριξη δυνάμει του άρθρου 30 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ δεν αποτελούν το 
αντικείμενο καμίας άλλης χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του ενωσιακού 
προϋπολογισμού.

Με εξαίρεση όσον αφορά τη στήριξη που 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 
30 του κανονισμού ΕΓΤΑΑ/2012, η οποία 
παρέχεται με την επιφύλαξη των 
πληρωμών δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού ΑΑ/2012], οι 
δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΑΑ δεν αποτελούν το αντικείμενο 
καμίας άλλης χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Or. de

Τροπολογία 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας για 
στήριξη δυνάμει του άρθρου 30 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ δεν αποτελούν το 
αντικείμενο καμίας άλλης χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του ενωσιακού 
προϋπολογισμού.

Με την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας για 
στήριξη δυνάμει του άρθρου 29 και 30 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ δεν αποτελούν το 
αντικείμενο καμίας άλλης χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του ενωσιακού 
προϋπολογισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη αυτή μπορούν τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα να πληρούν αυτόματα 
τις προϋποθέσεις για πληρωμές οικολογικού προσανατολισμού σύμφωνα με το νέο καθεστώς 
στον πυλώνα 1. 

Τροπολογία 301
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας για 
στήριξη δυνάμει του άρθρου 30 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ δεν αποτελούν το 
αντικείμενο καμίας άλλης χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του ενωσιακού 
προϋπολογισμού.

Με την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας για 
στήριξη δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 2 και του άρθρου 30 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ δεν αποτελούν το 
αντικείμενο καμίας άλλης χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του ενωσιακού 
προϋπολογισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που καλύπτονται από το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) ΕΓΤΑΑ/2012 θα πρέπει 
επίσης να είναι επιλέξιμα για να λάβουν ενίσχυση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ΑΑ/2012.
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Τροπολογία 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα. 
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 7% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα. 
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το 7% προσαρμόζεται με πιο κατάλληλο τρόπο στον ρυθμό των προκαταβολών, των πληρωμών 
και αποζημιώσεων, και ασκεί λιγότερη πίεση στην ταμειακή ροή των κρατών μελών.

Τροπολογία 303
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 

(1) Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης, καταβάλλεται στο κράτος 
μέλος από την Επιτροπή αρχικό ποσό 
προχρηματοδότησης για ολόκληρη την 
περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης αντιπροσωπεύει 
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του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

το 7% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
σχετικό πρόγραμμα. Μπορεί να 
κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ δόσεις 
ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.
Η πρώτη δόση αντιπροσωπεύει το 2% της 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό 
πρόγραμμα.

Or. de

Τροπολογία 304
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 7% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 305
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
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καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα. 
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 7% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα. 
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

Or. lv

Τροπολογία 306
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα. 
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 7% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα. 
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

Or. pt

Τροπολογία 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα. 
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 7% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

Or. es

Τροπολογία 308
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού, εκτός εάν 
το κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή εντός δύο μηνών μετά την 
απόφαση ότι δεν επιθυμεί να λάβει ποσό 
προχρηματοδότησης. Αυτό το αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης αντιπροσωπεύει 
το 4% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
σχετικό πρόγραμμα. Μπορεί να 
κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ δόσεις 
ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.
Η πρώτη δόση αντιπροσωπεύει το 2% της 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό 
πρόγραμμα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ενώ πολλά κράτη μέλη εξαρτώνται από το ποσό προχρηματοδότησης προκειμένου να 
ξεκινήσουν τα προγράμματά τους, τούτο δεν ισχύει για όλα τα κράτη μέλη. Θα ασκούνταν 
λιγότερες πιέσεις στον προϋπολογισμό εάν ένα κράτος μέλος που προτιμά να μη λάβει 
προχρηματόδηση είχε τη δυνατότητα να την αρνηθεί, με αποτέλεσμα να αποδεσμεύονται ποσά 
για άλλα κράτη μέλη (υπό τις προϋποθέσεις αυτές θα μπορούσε να αυξηθεί η αναλογία που 
καθορίζει η Επιτροπή σε 4%).

Τροπολογία 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού, εκτός εάν 
το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή εντός δύο μηνών μετά την 
απόφαση ότι δεν επιθυμεί να λάβει ποσό 
προχρηματοδότησης. Αυτό το αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης αντιπροσωπεύει 
το 4% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
σχετικό πρόγραμμα. Μπορεί να 
κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ δόσεις 
ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.
Η πρώτη δόση αντιπροσωπεύει το 2% της 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό 
πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ελαφρυνθούν οι πιέσεις στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, τα κράτη 
μέλη που δεν χρειάζονται ποσό προχρηματοδότησης για να αρχίσουν να εφαρμόζουν τα 
προγράμματά τους θα πρέπει να είναι σε θέση να αρνούνται τη χορήγηση του ποσού αυτού, 
πράγμα που θα επέτρεπε στα εν λόγω κράτη μέλη να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τη 
χρηματοδότηση της αγροτικής τους ανάπτυξης.
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Τροπολογία 310
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό.

Or. en

Τροπολογία 311
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 7% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό.
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Or. en

Τροπολογία 312
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να μην επωφελούνται από 
ρυθμίσεις προχρηματοδότησης που 
προβλέπει το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 313
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδιάμεσες πληρωμές εκτελούνται 
για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. 
Υπολογίζονται με εφαρμογή του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης για κάθε μέτρο στις 
δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 
για το μέτρο αυτό.

1. Οι ενδιάμεσες πληρωμές εκτελούνται 
για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. 
Υπολογίζονται με εφαρμογή του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης για κάθε μέτρο στις 
δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 
για το μέτρο αυτό ή στο σύνολο των 
επιλέξιμων δαπανών, δημόσιων ή 
ιδιωτικών.

Or. fr

Τροπολογία 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διαβίβαση στην Επιτροπή δήλωσης 
δαπανών υπογεγραμμένης από τον 
διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών 
σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 
στοιχείο γ)·

(α) διαβίβαση στην Επιτροπή μηνιαίας 
δήλωσης δαπανών υπογεγραμμένης από 
τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών 
σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 
στοιχείο γ)·

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται οι δηλώσεις δαπανών του ΕΓΤΑΑ και οι αποζημιώσεις να γίνονται με το σύστημα 
που εφαρμόστηκε για το ΕΓΤΕ την περίοδο 2000-2006 στο τότε ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων 
(άρθρα 17 και 18 για το ΕΓΤΕ και άρθρο 35 για το ΕΓΤΑΑ). Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε 
να απλοποιηθεί το σύστημα .

Τροπολογία 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα το 
τμήμα της δημοσιονομικής δέσμευσης για 
ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το 
οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών η οποία 
πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 35 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 
Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους από 
εκείνο της δημοσιονομικής δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα το 
τμήμα της δημοσιονομικής δέσμευσης για 
ένα κράτος μέλος, το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών η οποία 
πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 35 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 
Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους από 
εκείνο της δημοσιονομικής δέσμευσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αυτόματη αποδέσμευση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ θα 
πρέπει να γίνει σε επίπεδο κρατών μελών και όχι σε επίπεδο προγράμματος (άρθρο 37.1), όπως 
αναφέρεται στο κείμενο της πρότασης. Με αυτόν τον τρόπο θα απλουστευθεί η διαχείριση.
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Τροπολογία 316
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα κράτη μέλη τα οποία, λόγω του 
γεγονότος ότι έχουν ένα 
ομοσπονδιακό/περιφερειακό σύστημα 
διακυβέρνησης, υποβάλλουν διάφορα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, 
μπορούν να αντισταθμίσουν μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά έως την 31η 
Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους που 
ακολουθεί εκείνο της ανάληψης 
υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για 
ένα ή περισσότερα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης έναντι ποσών τα 
οποία δαπανήθηκαν μετά από αυτή την 
ημερομηνία στο πλαίσιο άλλων 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
Εφόσον μετά από μια τέτοια 
αντιστάθμιση παραμένουν οιαδήποτε 
ποσά που πρέπει να αποδεσμευτούν, τα 
ποσά αυτά εντάσσονται σε αναλογική 
βάση στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης στα οποία υπάρχει 
καθυστέρηση στις δαπάνες.

Or. de

Τροπολογία 317
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κράτη μέλη που υποβάλλουν διάφορα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, 
μπορούν να αντισταθμίσουν ποσά που δεν 
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χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους που 
ακολουθεί εκείνο της ανάληψης 
υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για 
ένα ή περισσότερα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης σε συμψηφισμό με 
ποσά που δαπανήθηκαν μετά από αυτή 
την ημερομηνία στο πλαίσιο άλλων 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
Εφόσον μετά από μια τέτοια 
αντιστάθμιση παραμένουν οιαδήποτε 
ποσά που πρέπει να αποδεσμευτούν, τα 
ποσά αυτά εντάσσονται, σε αναλογική 
βάση, στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης στα οποία υπάρχει 
καθυστέρηση στις δαπάνες.  

Or. pt

Τροπολογία 318
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κράτη μέλη που υποβάλλουν διάφορα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, 
μπορούν να αντισταθμίσουν ποσά που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους που 
ακολουθεί εκείνο της ανάληψης 
υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για 
ένα ή περισσότερα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης σε συμψηφισμό με 
ποσά που δαπανήθηκαν μετά από αυτή 
την ημερομηνία στο πλαίσιο άλλων 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
Εφόσον μετά από μια τέτοια 
αντιστάθμιση παραμένουν οιαδήποτε 
ποσά που πρέπει να αποδεσμευτούν, τα 
ποσά αυτά εντάσσονται, σε αναλογική 
βάση, στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης στα οποία υπάρχει 
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καθυστέρηση στις δαπάνες.  

Or. pt

Τροπολογία 319
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων που έχουν σχέση με την 
ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 37 
παράγραφος 1 σημεία β) και γ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [αγροτική 
ανάπτυξη].

Or. fr

Τροπολογία 320
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37α
Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα το 
τμήμα της δημοσιονομικής δέσμευσης 
για ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, 
το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών η οποία 
πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 35 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 
Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους από 
εκείνο της δημοσιονομικής δέσμευσης.
Εντούτοις, η αποδέσμευση δεν 



AM\910033EL.doc PE492.777v02-00140/198 AM\

EL

εφαρμόζεται επί της δημοσιονομικής 
δέσμευσης του 2014.
Για τους σκοπούς της αποδέσμευσης, θα 
προστίθεται ένα έκτο της δέσμευσης του 
2014 σε κάθε μία από τις δημοσιονομικές 
δεσμεύσεις μεταξύ 2015 και 2020.

Or. it

Τροπολογία 321
Peter Jahr, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 4 – κεφάλαιο 2 – τμήμα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 322
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 4 – κεφάλαιο 2 – τμήμα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 323
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Δημοσιονομικές δεσμεύσεις
Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση του καταλόγου των έργων στα 
οποία απονέμεται το βραβείο για 
καινοτόμο τοπική συνεργασία που 
αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx 
αποτελί απόφαση χρηματοδότησης κατά 
την έννοια του άρθρου [75 παράγραφος 2] 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΔΚ/xxx. Μετά 
την έγκριση της απόφασης που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η 
Επιτροπή αναλαμβάνει τις αναγκαίες 
πιστώσεις ανά κράτος μέλος για το 
συνολικό ποσό των βραβείων που 
χορηγούνται σε έργα στο εν λόγω κράτος 
μέλος εντός του ορίου που αναφέρεται 
στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Or. en

Τροπολογία 324
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται
Πληρωμές στα κράτη μέλη
1. Στο πλαίσιο των ενδιάμεσων 
πληρωμών του άρθρου 35, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί πληρωμές για την 
επιστροφή των δαπανών που 
πραγματοποιούν οι διαπιστευμένοι 
οργανισμοί πληρωμών κατά την απονομή 
των βραβείων που αναφέρονται στο 
παρόν τμήμα, εντός των ορίων των 
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διαθέσιμων δημοσιονομικών δεσμεύσεων 
για τα σχετικά κράτη μέλη.
2. Κάθε πληρωμή υπόκειται στη 
διαβίβαση στην Επιτροπή δήλωσης 
δαπανών υπογεγραμμένης από τον 
διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).
3. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί 
πληρωμών καταρτίζουν και διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή απευθείας ή μέσω του 
οργανισμού συντονισμού, εφόσον έχει 
ορισθεί τέτοιος οργανισμός, τις δηλώσεις 
δαπανών που συνδέονται με το βραβείο 
για καινοτόμο τοπική συνεργασία, εντός 
των προθεσμιών που καθορίζει η 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 112 
παράγραφος 3.
Οι δηλώσεις δαπανών καλύπτουν τις 
δαπάνες των οργανισμών πληρωμών 
κατά τη διάρκεια κάθε σχετικής 
περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 325
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 διαγράφεται
Αυτόματη αποδέσμευση σχετικά με το 
βραβείο για καινοτόμο τοπική συνεργασία
Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα τα 
ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 38 
δεύτερο εδάφιο τα οποία δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή στα 
κράτη μέλη που αναφέρεται στο άρθρο 39 
ή για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία 
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δήλωση δαπανών που πληρούσε τους 
όρους του εν λόγω άρθρου για τις 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως τις 
31 Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.
Το άρθρο 37 παράγραφοι 3, 4 και 5 
εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

Or. en

Τροπολογία 326
Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να κλιμακώνεται ο δημοσιονομικός 
αντίκτυπος αναλογικά προς την 
καθυστέρηση της πληρωμής, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 111 σχετικά με τους κανόνες για 
τη μείωση των πληρωμών λόγω μη 
τήρησης των προθεσμιών.

Για να κλιμακώνεται ο δημοσιονομικός 
αντίκτυπος αναλογικά προς την 
καθυστέρηση της πληρωμής, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 111 σχετικά με τους κανόνες για 
τη μείωση των πληρωμών λόγω μη 
τήρησης των προθεσμιών. Η παρούσα 
παράγραφος δεν ισχύει σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες η καθυστέρηση της 
πληρωμής οφείλεται σε λόγους 
ανεξάρτητους από τη βούληση του 
κράτους μέλους. 

Or. en

Τροπολογία 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον 
εθνικό προϋπολογισμό.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 328
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον 
εθνικό προϋπολογισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον 
εθνικό προϋπολογισμό.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον 
εθνικό προϋπολογισμό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί πληρωμών δεν θα πρέπει να καταβάλουν τόκους για καθυστερήσεις πληρωμών. 
Οι οργανισμοί πληρωμών υπόκεινται ήδη σε δημοσιονομικές διορθώσεις όταν προκύπτουν 
καθυστερήσεις στις πληρωμές, και οι πληρωμές τόκων θα συνιστούσταν διπλή ποινή. Πολλοί 
λόγοι μπορεί να ισχύουν για καθυστερήσεις στις πληρωμές λόγω καταστάσεων που δεν ελέγχει 
ένας οργανισμός πληρωμών. 

Τροπολογία 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον 
εθνικό προϋπολογισμό.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 332
Katarína Neveďalová
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον 
εθνικό προϋπολογισμό.

διαγράφεται

Or. sk

Τροπολογία 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον 
εθνικό προϋπολογισμό.

διαγράφεται

Or. ro

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη θα καταπατούσε την εξουσία των κρατών μελών να διαχειρίζονται τους 
εθνικούς τους προϋπολογισμούς. 

Τροπολογία 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
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τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον 
εθνικό προϋπολογισμό.

τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
δικαιούχους τόκους υπερημερίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει να λαμβάνουν τα ποσά που τους 
οφείλονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία. Παρόλο που είναι 
κατανοητή η πρόθεση της Επιτροπής, πρέπει να τηρείται το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο και 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός αυτό κατά τη διατύπωση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Τροπολογία 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον 
εθνικό προϋπολογισμό.

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
δικαιούχους τόκους υπερημερίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τηρείται η συναφής εθνική νομοθεσία. 

Τροπολογία 336
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
τηρούν την τελευταία πιθανή ημερομηνία 
πληρωμής, καταβάλλουν στους 
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δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον 
εθνικό προϋπολογισμό.

δικαιούχους τόκους υπερημερίας από τον 
εθνικό προϋπολογισμό. Η παρούσα 
παράγραφος δεν ισχύει σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες το κράτος μέλος δεν είναι 
υπαίτιο για την καθυστέρηση της 
πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 337
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η Επιτροπή καθορίζει με 
εκτελεστικές πράξεις σε ποιες 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας και 
εξαιρετικών περιστάσεων δεν χρειάζεται 
να καταβληθούν στους δικαιούχους τόκοι 
υπερημερίας όταν η ενίσχυση έχει 
καταβληθεί σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία από την ημερομηνία 
πληρωμής που προβλέπει η νομοθεσία 
της ΕΕ.

Or. lt

Τροπολογία 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένα ή περισσότερα βασικά στοιχεία του 
εκάστοτε εθνικού συστήματος ελέγχου είτε 
δεν υφίστανται είτε δεν εφαρμόζονται 
ουσιαστικά λόγω της σοβαρότητας ή της 
επανάληψης των διαπιστούμενων 
ελλείψεων ή η ανάκτηση των παράτυπων 

(α) ένα ή περισσότερα βασικά στοιχεία του 
εκάστοτε εθνικού συστήματος ελέγχου είτε 
δεν υφίστανται είτε δεν εφαρμόζονται 
ουσιαστικά λόγω της σοβαρότητας ή της 
επανάληψης των διαπιστούμενων 
ελλείψεων·
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πληρωμών δεν πραγματοποιείται με τη 
δέουσα επιμέλεια·

Or. fr

Τροπολογία 339
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Αναστολή πληρωμών σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής
Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται και τα 
αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη 
δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες 
τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν 
διαβιβάστηκαν εγκαίρως.

Or. bg

Τροπολογία 340
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Αναστολή πληρωμών σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής
Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
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απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται και τα 
αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη 
δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες 
τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν 
διαβιβάστηκαν εγκαίρως.

Or. en

Τροπολογία 341
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Αναστολή πληρωμών σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής
Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται και τα 
αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη 
δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες 
τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν 
διαβιβάστηκαν εγκαίρως.

Or. lv
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Τροπολογία 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Αναστολή πληρωμών σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής
Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται και τα 
αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη 
δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες 
τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν 
διαβιβάστηκαν εγκαίρως.

Or. de

Τροπολογία 343
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Αναστολή πληρωμών σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής
Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται και τα 
αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη 
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δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που
αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες 
τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν 
διαβιβάστηκαν εγκαίρως.

Or. sk

Τροπολογία 344
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Αναστολή πληρωμών σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής
Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται και τα 
αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη 
δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες 
τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν 
διαβιβάστηκαν εγκαίρως.

Or. pt

Τροπολογία 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Αναστολή πληρωμών σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής
Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται και τα 
αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη 
δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες 
τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν 
διαβιβάστηκαν εγκαίρως.

Or. de

Τροπολογία 346
Julie Girling, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Αναστολή πληρωμών σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής
Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται και τα 
αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη 
δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες 
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τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν 
διαβιβάστηκαν εγκαίρως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναστολή πληρωμών σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής στατιστικών δεδομένων είναι 
υπερβολική και στερείται σκοπιμότητας και για το λόγο αυτό πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Αναστολή πληρωμών σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής
Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται και τα 
αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη 
δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες 
τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν 
διαβιβάστηκαν εγκαίρως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα επέτρεπε την αναστολή πληρωμών σε οργανισμούς πληρωμών σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οργανισμός πληρωμών δεν έχει παράσχει στην Επιτροπή στις 
καθορισμένες προθεσμίες στατιστικά στοιχεία ελέγχου. Πρόκειται για άσκοπη ποινικοποίηση. 
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Τροπολογία 348
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Αναστολή πληρωμών σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής
Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται και τα 
αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη 
δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 για τις οποίες 
τα σχετικά στατιστικά στοιχεία δεν 
διαβιβάστηκαν εγκαίρως.

Or. pt

Τροπολογία 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, 
και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 61
και τα αποτελέσματά τους, και εάν τα 
κράτη μέλη δεν τηρούν την προθεσμία 
αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει, 
σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
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στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως.

διάρκεια της καθυστέρησης και σύμφωνα 
με τους λεπτομερείς κανόνες που έχει 
θεσπίσει με βάση το άρθρο 48, 
παράγραφος 5, τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως, με εξαίρεση κάποιες 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες περιστάσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν τη συλλογή 
και μεταβίβαση των ζητούμενων πληροφοριών. Είναι επίσης σημαντικό να τηρείται η αρχή της 
αναλογικότητας τόσο όσον αφορά την περίοδο της καθυστέρησης όσο και όσον αφορά τις 
σχετικές πληρωμές.

Τροπολογία 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, 
και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως.

Σε περίπτωση που η τομεακή γεωργική 
νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 61 και τα αποτελέσματά τους, 
και εάν τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια της καθυστέρησης και σύμφωνα 
με τους λεπτομερείς κανόνες που έχει 
θεσπίσει με βάση το άρθρο 48, 
παράγραφος 5, τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
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στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως. Η Επιτροπή, κάνει, ειδικότερα, 
σαφή διάκριση μεταξύ μιας κατάστασης 
στην οποία η εκπρόθεσμη διαβίβαση 
πληροφορίας θέτει σε κίνδυνο τον 
μηχανισμό απαλλαγής του ετήσιου 
προϋπολογισμού, και μιας κατάστασης 
όπου δεν υφίσταται ένας τέτοιος 
κίνδυνος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναστολή πληρωμών θα έπρεπε να ισχύει μόνο σε περιπτώσεις που θα υπήρχε κίνδυνος να 
υπονομεύεται ο μηχανισμός χορήγησης απαλλαγής του ετήσιου προϋπολογισμού. Στο σημείο 
αυτό απαιτείται μέγιστος βαθμός αναλογικότητας. 

Τροπολογία 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, 
και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως.

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, 
και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως, υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχουν και διατίθενται όλοι οι 
κανονισμοί και οι υποδείξεις για τις 
πληροφορίες αυτές όταν τα κράτη μέλη 
δημιουργούν τις τράπεζες δεδομένων. .

Or. en
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Τροπολογία 352
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, 
και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως.

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, 
και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως, εφόσον η Επιτροπή παρείχε 
εγκαίρως, πριν από την έναρξη της 
περιόδου έρευνας, στα κράτη μέλη όλες 
τις πληροφορίες, τα έντυπα και τις 
διευκρινήσεις που ήταν απαραίτητα για 
τον προσδιορισμό των στατιστικών 
στοιχείων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη τα απαραίτητα έντυπα και διευκρινίσεις 
εγκαίρως πριν από την έναρξη της περιόδου έρευνας.

Τροπολογία 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, 
και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως.

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, 
και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως, με εξαίρεση κάποιες 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, τηρώντας την 
αρχή της αναλογικότητας.

Or. es

Τροπολογία 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, 
και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως.

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, 
και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως αλλά μόνο αφού έχει 
κοινοποιηθεί εγγράφως στο κράτος μέλος 
το ενδεχόμενο επιβολής αυτής της 
κύρωσης.
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Or. ro

Τροπολογία 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να εξασφαλιστεί η τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 44, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 σχετικά με κανόνες όσον 
αφορά:

διαγράφεται

(α) τον κατάλογο των μέτρων που 
εμπίπτουν στο άρθρο 44·
(β) το ποσοστό και την περίοδο 
αναστολής των πληρωμών που 
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο·
(γ) τους όρους για την άρση της 
αναστολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή απαιτείται μετά τη διαγραφή των άρθρων 42 παράγραφος 2 και 44.

Τροπολογία 356
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει, με 
εκτελεστικές πράξεις, περαιτέρω 
λεπτομέρειες για την υποχρέωση του 
άρθρου 46 καθώς και ειδικούς όρους που

διαγράφεται
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εφαρμόζονται στα στοιχεία που πρέπει να 
καταχωριστούν στους λογαριασμούς των 
οργανισμών πληρωμών. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 
3.

Or. lv

Τροπολογία 357
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τους κανόνες σχετικά με τη 
χρηματοδότηση και το λογιστικό πλαίσιο 
των μέτρων παρέμβασης υπό μορφή 
δημόσιας αποθεματοποίησης, και τις 
λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται για απόφαση με αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 358
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους λεπτομερείς κανόνες εκτέλεσης 
της διαδικασίας αυτόματης 
αποδέσμευσης·

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται για απόφαση με αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τους κανόνες για την πληρωμή από τα 
κράτη μέλη των τόκων υπερημερίας 
στους δικαιούχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τους κανόνες για την πληρωμή από τα 
κράτη μέλη των τόκων υπερημερίας 
στους δικαιούχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή απαιτείται μετά τη διαγραφή των άρθρων 42 παράγραφος 2 και 44.

Τροπολογία 361
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 111 σχετικά με τα ακόλουθα:
(α) τους κανόνες σχετικά με τη 
χρηματοδότηση και το λογιστικό πλαίσιο 
των μέτρων παρέμβασης υπό μορφή 
δημόσιας αποθεματοποίησης, και τις 
λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ·
(β) τους λεπτομερείς κανόνες εκτέλεσης 
των διαδικασιών αυτόματης 
αποδέσμευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου πρέπει να ληφθούν 
μέσω κατ’εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 362
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, πριν από 
τον επιτόπιο έλεγχο, το σχετικό κράτος 
μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια 
του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί ο 
έλεγχος. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν 
να μετέχουν υπάλληλοι του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, πριν από 
τον επιτόπιο έλεγχο, το σχετικό κράτος 
μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια 
του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί ο 
έλεγχος και συντονίζει τους ελέγχους 
αποβλέποντας στον περιορισμό 
οποιουδήποτε δυσμενούς αντίκτυπου 
στους οργανισμούς πληρωμών. Στους 
ελέγχους αυτούς μπορούν να μετέχουν 
υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους.

Or. en
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Τροπολογία 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή περιορίζει τη συχνότητα των 
επιτόπιων ελέγχων στα κράτη μέλη σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η γνώμη του 
Οργανισμού Πιστοποίησης όσον αφορά 
τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
σχετικών συναλλαγών υποδεικνύει ότι ο 
συντελεστής σφάλματος είναι σε 
αποδεκτό επίπεδο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργεί η Επιτροπή πρέπει να περιορίζονται όταν ο έλεγχος της 
νομιμότητας και της κανονικότητας υποδεικνύει ότι ο συντελεστής σφάλματος είναι σε αποδεκτό 
επίπεδο και εφόσον υπάρχει προσδοκία ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί το κόστος για τη 
διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων.

Τροπολογία 364
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή περιορίζει τη συχνότητα των 
επιτόπιων ελέγχων στα κράτη μέλη σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η γνώμη του 
Οργανισμού Πιστοποίησης όσον αφορά 
τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
σχετικών συναλλαγών υποδεικνύει ότι ο 
συντελεστής σφάλματος είναι σε 
αποδεκτό επίπεδο. 

Or. en
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Τροπολογία 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της 
Επιτροπής όλα τα στοιχεία σχετικά με τις 
παρατυπίες και τις περιπτώσεις 
εικαζόμενης απάτης που διαπιστώθηκαν 
και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων πληρωμών σε σχέση με τις 
εν λόγω παρατυπίες και απάτες σύμφωνα 
με το τμήμα ΙΙΙ του παρόντος κεφαλαίου.

3. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της 
Επιτροπής όλα τα στοιχεία σχετικά με τις 
παρατυπίες που διαπιστώθηκαν και για τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάκτηση 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
πληρωμών σε σχέση με τις εν λόγω 
παρατυπίες και απάτες σύμφωνα με το 
τμήμα ΙΙΙ του παρόντος κεφαλαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να αναφέρονται ρητά οι περιπτώσεις απάτης δεδομένου ότι θα θεωρούνταν 
παρατυπίες. Εάν διατηρηθεί αυτή η διατύπωση θα υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθούν άσκοπες 
πρόσθετες υποχρεώσεις διαβίβασης στοιχείων. 

Τροπολογία 366
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών 
διατηρούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
πραγματοποιούμενων πληρωμών και τα 
έγγραφα σχετικά με τη διεξαγωγή των 
διοικητικών και φυσικών ελέγχων που 
επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία και 
θέτουν τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία 
στη διάθεση της Επιτροπής.

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών 
διατηρούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
πραγματοποιούμενων πληρωμών και τα 
έγγραφα σχετικά με τη διεξαγωγή των 
διοικητικών και φυσικών ελέγχων που 
επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία και 
θέτουν τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία 
στη διάθεση της Επιτροπής. Αυτά τα 
δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα 
μπορούν να διατηρούνται σε ηλεκτρονική 
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μορφή.

Or. de

Τροπολογία 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών 
διατηρούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
πραγματοποιούμενων πληρωμών και τα 
έγγραφα σχετικά με τη διεξαγωγή των 
διοικητικών και φυσικών ελέγχων που 
επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία και 
θέτουν τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία 
στη διάθεση της Επιτροπής.

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών 
διατηρούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
πραγματοποιούμενων πληρωμών και τα 
έγγραφα σχετικά με τη διεξαγωγή των 
διοικητικών και φυσικών ελέγχων που 
επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία και 
θέτουν τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία 
στη διάθεση της Επιτροπής. Αυτά τα 
δικαιολογητικά έγγραφα μπορούν να 
διατηρούνται και να αποστέλλονται  σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Or. en

Τροπολογία 368
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες σχετικά με:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 θεσπίζοντας κανόνες 
σχετικά με:

Or. de
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Τροπολογία 369
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις 
οποίες θα διατηρούνται τα 
δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται 
στο άρθρο 51, μεταξύ άλλων, η μορφή 
τους, και η χρονική περίοδος 
αποθήκευσής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιστοιχεί στους κανόνες εφαρμογής που απαιτούνται για την εφαρμογή 
της τροπολογίας 48 του εισηγητή.

Τροπολογία 370
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 112 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει 
να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα 
της διαπιστωθείσας μη τήρησης. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το είδος και τη 
σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και 
την οικονομική ζημία που υπέστη η 
Ένωση.

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει 
να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα 
της διαπιστωθείσας μη τήρησης. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το είδος και τη
σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και τα 
ποσά που αποκλείονται με βάση εκτίμηση 
του κινδύνου για τα γεωργικά ταμεία 
λόγω της παράβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός οποιασδήποτε διόρθωσης σχετικά με τα γεωργικά ταμεία θα πρέπει να βασίζεται 
στην εκτίμηση του πραγματικού κινδύνου για τα γεωργικά ταμεία και όχι σε κατ' αποκοπήν 
διόρθωση που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δυσανάλογο αποκλεισμό. 

Τροπολογία 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει 
να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα 
της διαπιστωθείσας μη τήρησης. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το είδος και τη 
σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και 
την οικονομική ζημία που υπέστη η 
Ένωση.

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει 
να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα 
της διαπιστωθείσας μη τήρησης. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το είδος της 
παράβασης, καθώς και τα ποσά που 
αποκλείονται βασίζονται σε εκτίμηση του 
κινδύνου για τα γεωργικά ταμεία που 
προκαλείται από την παράβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διευκρίνιση της τροπολογίας 52 του εισηγητή.

Τροπολογία 373
Diane Dodds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει 
να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα 
της διαπιστωθείσας μη τήρησης. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το είδος και τη 
σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και 
την οικονομική ζημία που υπέστη η 
Ένωση.

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει 
να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα 
της διαπιστωθείσας μη τήρησης. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το είδος και τη 
σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και 
την οικονομική ζημία που υπέστη η 
Ένωση. Τα ποσά που αποκλείονται δεν θα 
υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τον 
κίνδυνο για τα γεωργικά ταμεία που 
εκφράζεται στη γνωμοδότηση του 
Οργανισμού Πιστοποίησης σχετικά με τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
σχετικών συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή στηρίζει τις 
δημοσιονομικές της διορθώσεις σε 
επιμέρους περιπτώσεις παρατυπιών που 
έχουν διαπιστωθεί, λαμβάνοντας υπόψη 
τη συστημική φύση της παρατυπίας 
προκειμένου να καθορίσει εάν θα πρέπει 
να εφαρμοστεί κατ’ αποκοπή διόρθωση ή
διόρθωση κατά παρέκταση.
Κατ’ αποκοπή διορθώσεις εφαρμόζονται 
μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι 
δυνατόν, λόγω της φύσης της υπόθεσης, 
είτε να προσδιοριστούν η έκταση και το 
ύψος της διαπιστούμενης παρατυπίας 
είτε να προσδιοριστεί με παρέκταση το 
προς διόρθωση ποσό.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ' αποκοπή διορθώσεις πρέπει να αποτελούν την τελευταία λύση όταν δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος να εντοπίζεται η έκταση ή το ποσό της διαφοράς. 

Τροπολογία 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή στηρίζει τις 
δημοσιονομικές της διορθώσεις σε 
επιμέρους περιπτώσεις παρατυπιών που 
έχουν διαπιστωθεί, λαμβάνοντας υπόψη 
τη συστημική φύση της παρατυπίας 
προκειμένου να καθορίσει εάν θα πρέπει 
να εφαρμοστεί κατ’ αποκοπή διόρθωση ή 
διόρθωση κατά παρέκταση.
Κατ’ αποκοπή διορθώσεις εφαρμόζονται 
μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι 
δυνατόν, λόγω της φύσης της υπόθεσης, 
είτε να προσδιοριστούν η έκταση και το 
ύψος της διαπιστούμενης παρατυπίας 
είτε να προσδιοριστεί με παρέκταση το 
προς διόρθωση ποσό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κατ' αποκοπή 
δημοσιονομικές διορθώσεις χρησιμοποιούνται μόνο ως τελευταία λύση. Η προτιμώμενη 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις παρατυπίας.

Τροπολογία 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Eάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος 
μέλος δύναται να ζητήσει, εντός τεσσάρων 
μηνών, την έναρξη διαδικασίας 
συμβιβασμού των αντίστοιχων θέσεων. Τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής 
ανακοινώνονται με έκθεση προς την 
Επιτροπή, η οποία τα εξετάζει, πριν 
αποφασίσει να απορρίψει ενδεχομένως τη 
χρηματοδότηση.

Eάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος 
μέλος δύναται να ζητήσει, εντός τεσσάρων 
μηνών, την έναρξη διαδικασίας 
συμβιβασμού των αντίστοιχων θέσεων. Τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής 
ανακοινώνονται με έκθεση προς την 
Επιτροπή, η οποία πρέπει να λάβει υπόψη 
τις συστάσεις της έκθεσης  πριν 
αποφασίσει να απορρίψει ενδεχομένως τη 
χρηματοδότηση. Η Επιτροπή αναφέρει 
τους λόγους για τους οποίους αποφασίζει 
να μην ακολουθήσει τις συστάσεις της 
έκθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μην λάβει υπόψη την απόφαση του του Οργάνου Συμβιβασμού, 
θα πρέπει να καλείται να αναφέρει τους λόγους.

Τροπολογία 377
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Eάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος 
μέλος δύναται να ζητήσει, εντός τεσσάρων 
μηνών, την έναρξη διαδικασίας 
συμβιβασμού των αντίστοιχων θέσεων. Τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής 
ανακοινώνονται με έκθεση προς την 
Επιτροπή, η οποία τα εξετάζει, πριν 
αποφασίσει να απορρίψει ενδεχομένως τη 
χρηματοδότηση.

Eάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος 
μέλος δύναται να ζητήσει, εντός τεσσάρων 
μηνών, την έναρξη διαδικασίας 
συμβιβασμού των αντίστοιχων θέσεων
προκειμένου να εξευρεθεί μια κοινή 
άποψη. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
αυτής ανακοινώνονται με έκθεση προς την 
Επιτροπή, η οποία τα εξετάζει, πριν 
αποφασίσει να απορρίψει ενδεχομένως τη 
χρηματοδότηση.

Or. lv
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Τροπολογία 378
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Eάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος 
μέλος δύναται να ζητήσει, εντός τεσσάρων 
μηνών, την έναρξη διαδικασίας 
συμβιβασμού των αντίστοιχων θέσεων. Τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής 
ανακοινώνονται με έκθεση προς την 
Επιτροπή, η οποία τα εξετάζει, πριν 
αποφασίσει να απορρίψει ενδεχομένως τη 
χρηματοδότηση.

Eάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος 
μέλος δύναται να ζητήσει, εντός τεσσάρων 
μηνών, την έναρξη διαδικασίας 
συμβιβασμού των αντίστοιχων θέσεων. Τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής 
ανακοινώνονται με έκθεση προς την 
Επιτροπή, η οποία τα εξετάζει, 
προκειμένου να εγκρίνει τα πορίσματά 
της πριν αποφασίσει να απορρίψει 
ενδεχομένως τη χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη συμμόρφωση ως προς την 
εκκαθάριση που προβλέπεται στο άρθρο 
54 όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την έκδοση της απόφασης και 
την εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένων 
της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών και των 
προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται, 
καθώς και τη διαδικασία συμβιβασμού που 
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, 
συμπεριλαμβανομένων της σύστασης, των 
καθηκόντων, της σύνθεσης και των 
ρυθμίσεων εργασίας του Οργάνου 
Συμβιβασμού.

(β) τη συμμόρφωση ως προς την 
εκκαθάριση που προβλέπεται στο άρθρο 
54 όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την έκδοση της απόφασης και 
την εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένων 
της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, τους 
ισχύοντες συντελεστές διορθώσεων στη 
συγχρηματοδότηση, των προθεσμιών που 
πρέπει να τηρούνται, καθώς και τη 
διαδικασία συμβιβασμού που προβλέπεται 
στο εν λόγω άρθρο, συμπεριλαμβανομένων 
της σύστασης, των καθηκόντων, της 
σύνθεσης και των ρυθμίσεων εργασίας του 
Οργάνου Συμβιβασμού.

Or. en



AM\910033EL.doc PE492.777v02-00173/198 AM\

EL

Αιτιολόγηση

Τα κατ' αποκοπήν ποσοστά των δημοσιονομικών διορθώσεων έχουν τόσο μεγάλη 
δημοσιονομική σπουδαιότητα ώστε θα πρέπει να καθορίζονται στη νομοθεσία και όχι σε 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική. 

Τροπολογία 380
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε
παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα 
ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

(1) Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός 24 μηνών αφότου 
παραληφθεί από τον οργανισμό 
πληρωμών ή τον αρμόδιο για την
ανάκτηση φορέα έκθεση ελέγχου ή 
ανάλογο έγγραφο όπου διαπιστώνεται ότι 
έχει διαπραχθεί παρατυπία. Τα αντίστοιχα 
ποσά καταγράφονται ταυτοχρόνως στο 
βιβλίο οφειλετών του οργανισμού 
πληρωμών.

Or. de

Τροπολογία 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε
παρατυπία και καταγράφουν τα
αντίστοιχα ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός 24 μηνών από την 
έγκριση έκθεσης ελέγχου ή παρεμφερούς
εγγράφου με το οποίο διαπιστώνεται η 
παρατυπία, ή κατά περίπτωση, από την 
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οργανισμού πληρωμών. παραλαβή της εν λόγω έκθεσης ή του εν 
λόγω παρεμφερούς εγγράφου από τον 
αρμόδιο για την ανάκτηση φορέα. Τα
αντίστοιχα ποσά εγγράφονται, κατά την 
αίτηση ανάκτησης, στο βιβλίο οφειλετών 
του οργανισμού πληρωμών.

Or. fr

Τροπολογία 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε
παρατυπία και καταγράφουν τα
αντίστοιχα ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός 24 μηνών αφότου 
εγκριθεί και, κατά περίπτωση, 
παραληφθεί από τον οργανισμό 
πληρωμών ή τον αρμόδιο για την 
ανάκτηση φορέα έκθεση ελέγχου ή 
ανάλογο έγγραφο όπου διαπιστώνεται ότι 
έχει διαπραχθεί παρατυπία. Τα αντίστοιχα 
ποσά καταγράφονται, κατά τη στιγμή της 
αίτησης ανάκτησης, στο βιβλίο οφειλετών 
του οργανισμού πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να διευκρινισθεί η ημερομηνία έναρξης των 
διαδικασιών ανάκτησης,  παρατείνοντας την προθεσμία έως την οποία οι οργανισμοί 
πληρωμών πρέπει να ζητούν ανάκτηση από 12 σε 24 μήνες. Θα πρέπει επίσης να 
επανεγγραφούν οι ισχύουσες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες το 50% των επιβαρύνσεων μη 
ανακτούμενης παρατυπίας αναλαμβάνονται από το κράτος μέλος και 50% από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ (η πρότασης της Επιτροπής θα συνεπαγόταν ότι το κράτος μέλος θα 
επιβαρύνονταν στο 100% με τα ποσά αυτά). Θα προβλεπόταν επίσης παράταση της προθεσμίας 
ανάκτησης έως και 50% σε περιπτώσεις που δεν ελέγχει ο οργανισμός πληρωμών. 
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Τροπολογία 383
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε 
παρατυπία και καταγράφουν τα
αντίστοιχα ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός 24 μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο οργανισμός 
πληρωμών ή ο αρμόδιος για την 
ανάκτηση φορέας ενέκρινε την δική του
έκθεση ελέγχου ή παρεμφερές έγγραφο 
που του απεστάλη από οργανισμό ελέγχου 
και το οποίο, βασισμένο σε συγκεκριμένα 
γεγονότα, παραπέμπει στην ύπαρξη 
παρατυπίας.  Τα αντίστοιχα ποσά 
καταγράφονται ταυτόχρονα στο βιβλίο 
οφειλετών του οργανισμού πληρωμών.

Or. it

Τροπολογία 384
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε 
παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα 
ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο το αργότερο 24 μήνες 
μετά τον καθορισμό από την αρμόδια 
εθνική αρχή των υπό ανάκτηση ποσών 
βάσει τελικής έκθεσης ελέγχου ή 
παρόμοιου εγγράφου, σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία και καταγράφουν 
τα αντίστοιχα ποσά στο βιβλίο οφειλετών 
του οργανισμού πληρωμών. 

Or. pt
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Τροπολογία 385
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε 
παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα 
ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

1. Για κάθε αχρεωστήτως 
πραγματοποιηθείσα πληρωμή ως 
επακόλουθο παρατυπίας ή αμέλειας, τα 
κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση από τον 
δικαιούχο εντός 24 μηνών αφότου 
εγκριθεί και, κατά περίπτωση, 
παραληφθεί από τον οργανισμό 
πληρωμών ή τον αρμόδιο για την 
ανάκτηση φορέα έκθεση ελέγχου ή 
ανάλογο έγγραφο όπου διαπιστώνεται [...] 
ότι έχει διαπραχθεί παρατυπία. […] Τα 
αντίστοιχα ποσά καταγράφονται, κατά τη 
στιγμή της αίτησης ανάκτησης, στο 
βιβλίο οφειλετών του οργανισμού 
πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 386
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε 
παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα 
ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο το αργότερο 24 μήνες 
μετά τον καθορισμό από την αρμόδια 
εθνική αρχή των υπό ανάκτηση ποσών 
βάσει τελικής έκθεσης ελέγχου ή 
παρόμοιου εγγράφου, σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία και καταγράφουν 
τα αντίστοιχα ποσά στο βιβλίο οφειλετών 
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του οργανισμού πληρωμών. 

Or. pt

Τροπολογία 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε 
παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα 
ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη διοικητική ή δικαστική 
διαπίστωση που αποδεικνύει ότι 
πραγματοποιήθηκε παρατυπία και 
καταγράφουν τα αντίστοιχα ποσά στο 
βιβλίο οφειλετών του οργανισμού 
πληρωμών.

Or. es

Τροπολογία 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε 
παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα 
ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους 
αφότου εγκριθεί και, κατά περίπτωση, 
παραληφθεί από τον οργανισμό 
πληρωμών ή από τον αρμόδιο για την 
ανάκτηση φορέα έκθεση ελέγχου ή 
ανάλογο έγγραφο όπου διαπιστώνεται ότι 
πραγματοποιήθηκε παρατυπία. Τα 
αντίστοιχα ποσά καταγράφονται, κατά τη 
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στιγμή της αίτησης ανάκτησης, στο 
βιβλίο οφειλετών του οργανισμού 
πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 389
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε 
παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα 
ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την έγκριση της πρώτης έκθεσης ελέγχου 
από την οποία εμφαίνεται ότι 
πραγματοποιήθηκε παρατυπία κατά την 
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
1995, σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή, κατά 
περίπτωση, από την ημερομηνία 
παραλαβής της εν λόγω έκθεσης από τον 
οργανισμό πληρωμών ή από τον αρμόδιο 
για την ανάκτηση φορέα και καταγράφουν 
τα αντίστοιχα ποσά στο βιβλίο οφειλετών 
του οργανισμού πληρωμών

Or. lt

Τροπολογία 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε 
παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα 
ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός δύο ετών από την 
πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε 
παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα 
ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

Or. es

Τροπολογία 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν σε 
ποσοστό έως 50% το κράτος μέλος και 
καλύπτονται σε ποσοστό έως 50% από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με την 
επιφύλαξη της απαίτησης ότι το οικείο 
κράτος μέλος πρέπει να συνεχίσει τις 
διαδικασίες ανάκτησης σύμφωνα με το 
άρθρο 60.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία προτείνει τη διατήρηση της κατάστασης ως έχει στο πλαίσιο της ισχύουσας 
νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η οικονομική επιβάρυνση μοιράζεται σύμφωνα με την αρχή 
της επιμερισμένης διαχείρισης των κονδυλίων.
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Τροπολογία 392
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
κατά 50% το οικείο κράτος μέλος και 
κατά 50% τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη της απαίτησης 
ότι το οικείο κράτος μέλος πρέπει να 
συνεχίσει τις διαδικασίες ανάκτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 60.

Or. en

Τροπολογία 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος κατά 50% και τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά 50%. Η κατανομή της 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης που 
προκύπτει από την αδυναμία ανάκτησης 
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το κράτος μέλος πρέπει να 
συνεχίσει τις διαδικασίες ανάκτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 60.
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Or. fr

Τροπολογία 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
κατά 50% το οικείο κράτος μέλος και 
κατά 50% τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη της απαίτησης 
ότι το οικείο κράτος μέλος πρέπει να 
συνεχίσει τις διαδικασίες ανάκτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 60.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να διευκρινισθεί η ημερομηνία έναρξης των 
διαδικασιών ανάκτησης,  παρατείνοντας την προθεσμία έως την οποία οι οργανισμοί 
πληρωμών πρέπει να ζητούν ανάκτηση από 12 σε 24 μήνες. Θα πρέπει επίσης να 
επανεγγραφούν οι ισχύουσες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες το 50% των επιβαρύνσεων μη 
ανακτούμενης παρατυπίας αναλαμβάνονται από το κράτος μέλος και 50% από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ (η πρότασης της Επιτροπής θα συνεπαγόταν ότι το κράτος μέλος θα 
επιβαρύνονταν στο 100% με τα ποσά αυτά). Θα προβλεπόταν επίσης παράταση της προθεσμίας 
ανάκτησης έως και 50% σε περιπτώσεις που δεν ελέγχει ο οργανισμός πληρωμών.

Τροπολογία 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
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εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 60.

εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν σε 
ποσοστό έως 50% το κράτος μέλος και 
καλύπτονται σε ποσοστό έως 50% από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με την 
επιφύλαξη της απαίτησης ότι το οικείο 
κράτος μέλος πρέπει να συνεχίσει τις 
διαδικασίες ανάκτησης σύμφωνα με το 
άρθρο 60.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση πρέπει να παραμείνει ως έχει στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με 
την οποία η οικονομική επιβάρυνση μοιράζεται σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης 
διαχείρισης των κονδυλίων.

Τροπολογία 396
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
κατά 50% το οικείο κράτος μέλος και 
κατά 50% τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη της απαίτησης 
ότι το οικείο κράτος μέλος πρέπει να 
συνεχίσει τις διαδικασίες ανάκτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 60.

Or. pt
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Τροπολογία 397
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
κατά 50% το οικείο κράτος μέλος και 
κατά 50% τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη της απαίτησης 
ότι το οικείο κράτος μέλος πρέπει να 
συνεχίσει τις διαδικασίες ανάκτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 60.

Or. en

Τροπολογία 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
κατά 50% το κράτος μέλος και κατά 50% 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με την 
επιφύλαξη της απαίτησης ότι το οικείο 
κράτος μέλος πρέπει να συνεχίσει τις 
διαδικασίες ανάκτησης σύμφωνα με το 
άρθρο 60.

Or. ro
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Τροπολογία 399
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
κατά 50% το οικείο κράτος μέλος και 
κατά 50% τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη της απαίτησης 
ότι το οικείο κράτος μέλος πρέπει να 
συνεχίσει τις διαδικασίες ανάκτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 60.

Or. en

Τροπολογία 400
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
κατά 50% το οικείο κράτος μέλος και 
κατά 50% τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη της απαίτησης 
ότι το οικείο κράτος μέλος πρέπει να 
συνεχίσει τις διαδικασίες ανάκτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 60.
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Or. pt

Τροπολογία 401
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εάν, για λόγους που δεν μπορούν 
να αποδοθούν στο οικείο κράτος μέλος, η 
ανάκτηση δεν μπόρεσε να γίνει εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται στο πρώτο 
εδάφιο και εάν το προς ανάκτηση ποσό 
υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή 
μπορεί, έπειτα από αίτηση του κράτους 
μέλους, να παρατείνει τις προθεσμίες 
κατά το ήμισυ των αρχικών προθεσμιών 
κατ' ανώτατο όριο.

Or. fr

Τροπολογία 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εάν, για λόγους που δεν μπορούν 
να αποδοθούν στο οικείο κράτος μέλος, η 
ανάκτηση δεν μπόρεσε να γίνει εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται στο πρώτο 
εδάφιο και εάν το προς ανάκτηση ποσό 
υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή 
μπορεί, έπειτα από αίτηση του κράτους 
μέλους, να παρατείνει τις προθεσμίες 
κατά το ήμισυ των αρχικών προθεσμιών 
κατ' ανώτατο όριο.

Or. fr
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Τροπολογία 403
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τούτοις, εάν, για λόγους που δεν 
μπορούν να αποδοθούν στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος, η ανάκτηση δεν μπόρεσε 
να γίνει εντός των προθεσμιών που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο και το προς 
ανάκτηση ποσό υπερβαίνει το 1 
εκατομμύριο ευρώ, η Επιτροπή μπορεί, 
μετά από αίτηση του κράτους μέλους, να 
επεκτείνει τις προθεσμίες κατά το 50% 
κατ' ανώτατο όριο των αρχικών 
προθεσμιών.

Or. en

Τροπολογία 404
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τούτοις, εάν, για λόγους που δεν 
μπορούν να αποδοθούν στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος, η ανάκτηση δεν μπόρεσε 
να γίνει εντός των προθεσμιών που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο και το προς 
ανάκτηση ποσό υπερβαίνει το 1 
εκατομμύριο ευρώ, η Επιτροπή μπορεί, 
έπειτα από αίτηση του κράτους μέλους, 
να επεκτείνει τις προθεσμίες κατά το 50% 
κατ' ανώτατο όριο των αρχικών 
προθεσμιών.

Or. en
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Τροπολογία 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τούτοις, εάν, για λόγους που δεν 
μπορούν να αποδοθούν στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος, η ανάκτηση δεν μπόρεσε 
να γίνει εντός των προθεσμιών που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, και το προς 
ανάκτηση ποσό υπερβαίνει το 1 εκατ. 
ευρώ, η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από 
αίτηση του κράτους μέλους, να επεκτείνει 
τις προθεσμίες κατά 50% κατ' ανώτατο 
όριο των αρχικών προθεσμιών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να διευκρινισθεί η ημερομηνία έναρξης των 
διαδικασιών ανάκτησης,  παρατείνοντας την προθεσμία έως την οποία οι οργανισμοί 
πληρωμών πρέπει να ζητούν ανάκτηση από 12 σε 24 μήνες. Θα πρέπει επίσης να 
επανεγγραφούν οι ισχύουσες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες το 50% των επιβαρύνσεων μη 
ανακτούμενης παρατυπίας αναλαμβάνονται από το κράτος μέλος και 50% από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ (η πρότασης της Επιτροπής θα συνεπαγόταν ότι το κράτος μέλος θα 
επιβαρύνονταν στο 100% με τα ποσά αυτά). Θα προβλεπόταν επίσης παράταση της προθεσμίας 
ανάκτησης έως και 50% σε περιπτώσεις που δεν ελέγχει ο οργανισμός πληρωμών.

Τροπολογία 406
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τούτοις, εάν, για λόγους που δεν 
μπορούν να αποδοθούν στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος, η ανάκτηση δεν μπόρεσε 
να γίνει εντός των προθεσμιών που 
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ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, και το προς 
ανάκτηση ποσό υπερβαίνει το 1 εκατ. 
ευρώ, η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από 
αίτηση του κράτους μέλους, να επεκτείνει 
τις προθεσμίες κατά 50% κατ' ανώτατο 
όριο των αρχικών προθεσμιών.»

Or. en

Τροπολογία 407
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων και των 
προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης 
υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό ή

(α) εάν το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων και των 
προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης 
υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό ή η 
προϋπόθεση αυτή πληρούται, όταν το 
ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον 
δικαιούχο στο πλαίσιο μιας μεμονωμένης 
πράξης πληρωμής δεν υπερβαίνει τα 300 
ευρώ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάκτηση μικρών ποσών συνεπάγεται σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο. Κατά συνέπεια δεν 
θα πρέπει να ανακτώνται ποσά κάτω από ένα καθορισμένο ελάχιστο όριο ζημίας, ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη σχέση κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 408
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό Κατά την καταβολή στον ενωσιακό 
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προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 10% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 
εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 20% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 
εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό 
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 10% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 
εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό 
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 20% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 
εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

Or. es

Τροπολογία 410
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό 
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό 
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
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παρακρατεί το 10% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 
εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

παρακρατεί το 20% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 
εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

Or. lv

Τροπολογία 411
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό 
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 10% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 
εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό 
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 20% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 
εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

Or. fr

Τροπολογία 412
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό 
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 10% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό 
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 20% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 
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εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 413
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό 
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 10% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 
εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

Κατά την καταβολή στον ενωσιακό 
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 20% των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των 
εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά 
που συνδέονται με παρατυπία ή αμέλεια 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

Or. lt

Τροπολογία 414
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εξασφάλιση πραγματικής 
πρόληψης κατά της απάτης ιδίως όσον 
αφορά τις περιοχές με υψηλό επίπεδο 
κινδύνου, που θα ενεργεί αποτρεπτικά 
λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα 
οφέλη καθώς και την αναλογικότητα των 
μέτρων·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 415
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εξασφάλιση πραγματικής 
πρόληψης κατά της απάτης ιδίως όσον 
αφορά τις περιοχές με υψηλό επίπεδο 
κινδύνου, που θα ενεργεί αποτρεπτικά 
λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα 
οφέλη καθώς και την αναλογικότητα των 
μέτρων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 416
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) την αποτροπή άσκοπων δαπανών 
για την προστασία του περιβάλλοντος και 
της δημόσιας υγείας, ιδίως με σκοπό να 
αποφευχθεί η χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
που δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες σε 
άλλους τομείς πολιτικής που 
περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός της ΕΕ, 
και ειδικότερα του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την αρχή της αποτελεσματικότητας του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των 
δημόσιων πόρων. Το κόστος επιζήμιων πρακτικών μετατίθεται προς το παρόν στο δημόσιο 
τομέα και είτε καλύπτεται από άλλους τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ ή από τον 
προϋπολογισμό των κρατών μελών, ή από τον καταναλωτή (λ.χ. το κόστος για την απολύμανση 
επιβλαβών οργανισμών και επιπλέον θρεπτικών ουσιών από το πόσιμο ύδωρ που μετατίθενται 
στους λογαριασμούς παροχής ύδατος) ο οποίος πληρώνει λογαριασμούς τόσο ως 
φορολογούμενος όσο και ως καταναλωτής. 

Τροπολογία 417
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Πρέπει να αποφεύγεται η εισαγωγή 
νέων συστημάτων πληρωμών, τα οποία 
συνεπάγονται την καθιέρωση 
συστημάτων παρακολούθησης και 
κυρώσεων με περιβαλλοντικό 
προσανατολισμό, καθώς θα είχε ως 
αποτέλεσμα την ανάγκη για πρόσθετες, 
περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες και 
περισσότερη γραφειοκρατία.

Or. de

Τροπολογία 418
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, με 
εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για την 
εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής 
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 θεσπίζοντας κανόνες για 
την εξασφάλιση της ομοιόμορφης 
εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ δεν πρόκειται απόφαση αμιγώς τεχνικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 419
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σύστημα που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 60 
παράγραφος 2 περιλαμβάνει, πλην 
αντίθετων διατάξεων, συστηματικό 
διοικητικό έλεγχο όλων των αιτήσεων 
ενίσχυσης στον οποίο προστίθενται 
επιτόπιοι έλεγχοι.

1. Το σύστημα που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 60 
παράγραφος 2 περιλαμβάνει, πλην 
αντίθετων διατάξεων, διοικητικό έλεγχο 
των αιτήσεων ενίσχυσης και των 
απαιτήσεων για πληρωμές βάσει 
ανάλυσης κινδύνων ανάλογα με το 
απαιτούμενο επίπεδο αξιοπιστίας και
στον οποίο προστίθενται επιτόπιοι έλεγχοι 
που αποσκοπούν στην παρακολούθηση 
του επιπέδου εγγενούς κινδύνου και των 
οποίων ο αριθμός προσαρμόζεται 
ανάλογα με τους εγγενείς κινδύνους και 
τους κινδύνους του ελέγχου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την τροπολογία 61 του 
εισηγητή.

Τροπολογία 421
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
σύστημα ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει 
την δυνατότητα διατύπωσης 
αντιρρήσεων έναντι των ελέγχων καθώς 
και την προθεσμία υποβολής και 
εξέτασης παρόμοιων ενστάσεων.

Or. pl

Τροπολογία 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, 
η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου 
από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, εν μέρει 
τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα με βάση 
ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
στοχεύοντας παράλληλα σε σοβαρότερα 
σφάλματα.

2. Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, 
η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου 
από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, εν μέρει 
τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα με βάση 
ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
στοχεύοντας παράλληλα τους τομείς 
στους οποίους ο κίνδυνος σφάλματος 
είναι υψηλότερος.
Κατά την επιλογή του δείγματος για 
διενέργεια ελέγχων, το κράτος μέλος 
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μπορεί να λαμβάνει υπόψη τους 
ακόλουθους παράγοντες: 
–το ύψος των σχετικών ποσών·
–την έκβαση προηγούμενων λογιστικών 
ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου·
– την εθελούσια συμμετοχή στα 
συστήματα διαχείρισης που είναι 
διαπιστευμένα με βάση αναγνωρισμένα 
διεθνή πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διενέργεια ελέγχων θα πρέπει να εφαρμόζεται προσέγγιση που θα προσανατολίζεται 
περισσότερο στο κίνδυνο. Ο κατάλογος των παραγόντων θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη 
ώστε να λαμβάνουν υπόψη τι ενδείκνυται στην επικράτειά τους για τη διενέργεια ελέγχων. 

Τροπολογία 423
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, 
η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου 
από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, εν μέρει 
τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα με βάση 
ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
στοχεύοντας παράλληλα σε σοβαρότερα 
σφάλματα.

(2) Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, 
η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου 
από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, εν μέρει 
τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα με βάση 
ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
στοχεύοντας παράλληλα σε τομείς στους 
οποίους ο κίνδυνος σφάλματος είναι 
υψηλότερος.

Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας των ελέγχων θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες: 
- η οικονομική διάσταση των 
συναλλαγών· 
- τα θετικά αποτελέσματα των 
προηγούμενων λογιστικών και λοιπών 
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ελέγχων·
- η αξιοπιστία των αρμόδιων εθνικών 
εποπτικών αρχών·
- τα εθελοντικά συστήματα διαχείρισης 
που είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν ορισμένοι παράγοντες που μπορεί να αποτελέσουν τη 
βάση για τη διασφάλιση της αναλογικότητας των ελέγχων.

Τροπολογία 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, 
η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου 
από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, εν μέρει 
τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα με βάση 
ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
στοχεύοντας παράλληλα σε σοβαρότερα 
σφάλματα.

2. Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, 
η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου 
από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, εν μέρει 
τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα με βάση 
ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
στοχεύοντας παράλληλα τους τομείς 
στους οποίους ο κίνδυνος σφάλματος 
είναι υψηλότερος.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αναλογικότητα των ελέγχων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι 
παράγοντες όπως:
– το ύψος των σχετικών ποσών·
– η θετική έκβαση προηγούμενων 
λογιστικών ελέγχων που 
πραγματοποιήθηκαν στα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου·
– η εθελούσια συμμετοχή στα συστήματα 
διαχείρισης που είναι διαπιστευμένα με 
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βάση αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη την τροπολογία 62 του εισηγητή εκτός από την τρίτη περίπτωση 
που προκαλεί σύγχυση και ενδέχεται να δημιουργήσει κάθε είδους κακοδιατυπωμένων 
πρόσθετων απαιτήσεων. 


