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Τροπολογία 780
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70γ) Στην απόφασή του το Δικαστήριο 
δεν αμφισβήτησε τη νομιμότητα του 
στόχου ενίσχυσης του δημόσιου ελέγχου 
της χρήσης των πόρων του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ. Ο εν λόγω στόχος πρέπει να 
αναλυθεί από τη σκοπιά του νέου 
πλαισίου οικονομικής διαχείρισης και 
ελέγχου που θα εφαρμοστεί από την 1η

Ιανουαρίου 2014. Με βάση το εν λόγω 
πλαίσιο, οι έλεγχοι των εθνικών 
διοικήσεων δεν είναι δυνατόν να είναι 
διεξοδικοί και, συγκεκριμένα, για όλα 
σχεδόν τα καθεστώτα μόνο ένα μικρό 
μέρος του πληθυσμού θα είναι δυνατόν να 
ελεγχθεί επιτόπια. Η αύξηση των 
ελάχιστων ποσοστών ελέγχου πέραν των 
επιπέδων που εφαρμόζονται σήμερα θα 
προσέθετε, στο παρόν πλαίσιο, 
οικονομικό και διοικητικό φόρτο στις 
εθνικές διοικήσεις χωρίς να είναι 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους. 
Επιπλέον, το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη 
μέλη μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό 
των επιτόπιων ελέγχων. Με βάση τα 
ανωτέρω, η δημοσίευση των ονομάτων 
των δικαιούχων αγροτικών κονδυλίων 
ενισχύει τον δημόσιο έλεγχο της χρήσης 
των εν λόγω κονδυλίων και, συνεπώς, 
αποτελεί χρήσιμη προσθήκη στο 
υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης και 
ελέγχου που απαιτείται για την 
εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου 
προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Οι εθνικές 
αρχές, παράλληλα με την εφαρμογή των 
νέων κανόνων με τους οποίους 
απλοποιείται η διοικητική διαδικασία 

(70γ) Στην απόφασή του το Δικαστήριο 
δεν αμφισβήτησε τη νομιμότητα του 
στόχου ενίσχυσης του δημόσιου ελέγχου 
της χρήσης των πόρων του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ.
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εφαρμογής των κονδυλίων της Ένωσης 
και μειώνονται οι διοικητικές δαπάνες, 
πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 
στηρίζονται στον δημόσιο έλεγχο, ιδίως 
μέσω των προληπτικών και 
αποτρεπτικών επιπτώσεών του για την 
καταπολέμηση της απάτης και κάθε 
κατάχρησης δημόσιων κονδυλίων, μέσω 
της αποθάρρυνσης της παράτυπης 
συμπεριφοράς των μεμονωμένων 
δικαιούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο δημόσιος έλεγχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει το έργο που πρέπει νε εκτελούν οι αρμόδιες 
αρχές.

Τροπολογία 781
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70δ) Ο στόχος του δημόσιου ελέγχου της 
χρήσης των πόρων του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ που επιδιώκεται με την 
δημοσίευση των δικαιούχων μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με την εξασφάλιση ότι σε 
επίγνωση του κοινού θα διατίθενται
ορισμένες μόνο πληροφορίες. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν 
τα στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα 
του δικαιούχου, το ποσό που χορηγήθηκε 
και από ποιο κονδύλιο, τον σκοπό και τη 
φύση του οικείου μέτρου. Η δημοσίευση 
των εν λόγω πληροφοριών πρέπει να γίνει 
με τέτοιο τρόπο ώστε να θίγει σε 
μικρότερο βαθμό το δικαίωμα των 
δικαιούχων στην ιδιωτική τους ζωή γενικά 
και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
ειδικότερα, δικαιώματα που 
αναγνωρίζονται στα άρθρα 7 και 8 του 

(70δ) Ο στόχος του δημόσιου ελέγχου της 
χρήσης των πόρων του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ που επιδιώκεται με την 
δημοσίευση των δικαιούχων μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με την εξασφάλιση ότι σε 
επίγνωση του κοινού θα παρέχονται
ορισμένες μόνο πληροφορίες. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν 
τα στοιχεία που αφορούν το ποσό που 
χορηγήθηκε και από ποιο κονδύλιο, τον 
σκοπό και τη φύση του οικείου μέτρου. 
Προκειμένου να παρέχεται ακριβής 
εικόνα  του εδαφικού καταμερισμού των 
ενισχύσεων της ΚΓΠ, πρέπει επίσης να 
παρέχονται πληροφορίες για τη 
γεωγραφική θέση των εκμεταλλεύσεων 
στις οποίες εφαρμόζονται τα εν λόγω 
μέτρα. Προκειμένου να διασφαλίζεται το 
δικαίωμα των δικαιούχων στην ιδιωτική 
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Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τους ζωή γενικά και στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα, 
δικαιώματα που αναγνωρίζονται στα 
άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
ονόματα των δικαιούχων δεν 
δημοσιοποιούνται και οι δικαιούχοι 
εντοπίζονται μέσω ενός κωδικού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρέχεται ακριβής εικόνα  του εδαφικού καταμερισμού των ενισχύσεων της 
ΚΓΠ, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση των εκμεταλλεύσεων Τα 
ονόματα των δικαιούχων δεν δημοσιοποιούνται προκειμένου να μην απειλείται ο ιδιωτικός βίος 
και η ασφάλειά τους.

Τροπολογία 782
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70ε) Με τη δημοσίευση λεπτομερειών 
σχετικά με το μέτρο για το οποίο 
δικαιούται ενίσχυση ο δικαιούχος, τη φύση 
και το σκοπό της ενίσχυσης το κοινό θα 
αποκτήσει συγκεκριμένες γνώσεις σχετικά 
με την επιδοτούμενη δραστηριότητα και 
τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε η 
επιδότηση. Αυτό θα συμβάλει στην 
προληπτική και αποτρεπτική επίπτωση 
του δημόσιου ελέγχου στην προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων.

(70ε) Με τη δημοσίευση λεπτομερειών 
σχετικά με το μέτρο για το οποίο 
δικαιούται ενίσχυση ο δικαιούχος, 
περιλαμβανομένης της φύσης και του 
σκοπού της ενίσχυσης καθώς και της 
περιοχής όπου το μέτρο εφαρμόζεται, 
παρέχονται στο κοινό πληροφορίες
σχετικά με την επιδοτούμενη 
δραστηριότητα και τον σκοπό για τον 
οποίο χορηγήθηκε η επιδότηση. Αυτό θα 
συμβάλει στην μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με την παροχή 
«δημοσίων αγαθών» από τη γεωργία και 
θα αποτελέσει τη βάση για τη νομιμότητα 
της κρατικής στήριξης στον τομέα της 
γεωργίας.

Or. en
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Τροπολογία 783
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70στ) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ισορροπία μεταξύ του επιδιωκόμενου 
στόχου του δημόσιου ελέγχου της χρήσης 
των πόρων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, 
αφενός, και του δικαιώματος της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής των 
δικαιούχων γενικά, και της προστασίας 
των προσωπικών τους δεδομένων, 
αφετέρου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
σημασία της ενίσχυσης. Μετά από την
εμπεριστατωμένη ανάλυση και τη 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
φάνηκε ότι προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της εν λόγω 
δημοσίευσης και να περιοριστούν οι 
παρεμβάσεις στα δικαιώματα των 
δικαιούχων, πρέπει να καθοριστεί όριο 
για το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης 
κάτω από το οποίο το όνομα του 
δικαιούχου δεν θα πρέπει να 
δημοσιεύεται.

διαγράφεται 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται κάποιο όριο στην περίπτωση που ο κάθε δικαιούχος εντοπίζεται με έναν κωδικό.

Τροπολογία 784
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 70 ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70ζ) Το όριο πρέπει να αντανακλά και να 
στηρίζεται στο επίπεδο των καθεστώτων 
στήριξης που θεσπίζονται στο πλαίσιο 
της ΚΓΠ. Δεδομένου ότι οι δομές των 
αγροτικών οικονομιών των κρατών 
μελών διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους 
και είναι δυνατόν να διαφέρουν 
σημαντικά από τη δομή της μέσης 
ενωσιακής γεωργικής εκμετάλλευσης, 
πρέπει να επιτραπεί η εφαρμογή 
διαφορετικών ελάχιστων ορίων που 
αντανακλούν την ιδιαίτερη κατάσταση 
των κρατών μελών. Ο κανονισμός 
xxx/xxx [ΠΔ] καθορίζει ένα απλό και 
συγκεκριμένο καθεστώς για τις μικρές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στο άρθρο 49 
του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται 
κριτήρια για τον υπολογισμό του ύψους 
της ενίσχυσης. Για λόγους συνέπειας, τα 
κριτήρια αυτά πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων ορίων ανά κράτος μέλος 
για τη δημοσίευση των ονομάτων των 
δικαιούχων. Εκτός από το όνομα, κάτω 
του συγκεκριμένου ορίου, η δημοσίευση 
πρέπει να περιέχει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες προκειμένου οι 
φορολογούμενοι να αποκτήσουν ακριβή 
εικόνα της ΚΓΠ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται κάποιο όριο στην περίπτωση που ο κάθε δικαιούχος εντοπίζεται με έναν κωδικό.

Τροπολογία 785
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ετήσια εκ των υστέρων δημοσίευση των 
δικαιούχων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Η 
δημοσίευση περιλαμβάνει:

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ετήσια εκ των υστέρων δημοσίευση των 
ποσών που καταβάλλονται στους 
δικαιούχους του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Η 
δημοσίευση περιλαμβάνει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ονόματα των δικαιούχων δεν δημοσιοποιούνται προκειμένου να μην απειλείται ο ιδιωτικός 
βίος και η ασφάλειά τους.

Τροπολογία 786
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) με την επιφύλαξη του άρθρου 110β 
πρώτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, 
το όνομα των δικαιούχων, ως εξής:

(α) κάθε δικαιούχος εντοπίζεται με έναν
κωδικό τη μορφή του οποίου
αποφασίζουν τα κράτη μέλη·

(i) το ονοματεπώνυμο, στην περίπτωση 
που οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα·
(ii) την πλήρη εταιρική επωνυμία όπως 
έχει καταχωριστεί, στην περίπτωση που 
οι δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα με 
αυτόνομη νομική προσωπικότητα, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου 
κράτους μέλους·
(iii) την πλήρη επωνυμία της ένωσης 
όπως έχει καταχωριστεί ή την επισήμως 
αναγνωρισμένη επωνυμία, στην 
περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι 
ενώσεις χωρίς δική τους νομική 
προσωπικότητα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα ονόματα των δικαιούχων δεν δημοσιοποιούνται προκειμένου να μην απειλείται ο ιδιωτικός 
βίος και η ασφάλειά τους.

Τροπολογία 787
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη φύση και την περιγραφή των 
χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΕ και το 
ΕΓΤΑΑ μέτρων στο πλαίσιο των οποίων 
χορηγήθηκε η αναφερόμενη στο στοιχείο 
γ) ενίσχυση.

(δ) τη φύση και την περιγραφή των 
χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΕ και το 
ΕΓΤΑΑ μέτρων στο πλαίσιο των οποίων 
χορηγήθηκε η αναφερόμενη στο στοιχείο 
γ) ενίσχυση καθώς και οι περιφέρειες στις 
οποίες είναι εγκατεστημένες οι 
εκμεταλλεύσεις στις οποίες εφαρμόζονται 
τα μέτρα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Δήμος στον οποίο διαμένει ή είναι εγγεγραμμένος ο δικαιούχος ενδέχεται να βρίσκεται σε
μεγάλη απόσταση από τις εκμεταλλεύσεις  στις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα. Προκειμένου να 
παρέχεται ακριβής εικόνα  του εδαφικού καταμερισμού των ενισχύσεων της ΚΓΠ, πρέπει επίσης
να παρέχονται πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση των εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 788
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110β
Όριο

διαγράφεται

Στις περιπτώσεις που το ποσό της 
ενίσχυσης την οποία έλαβε εντός ενός 
έτους κάποιος δικαιούχος είναι ίσο ή 
μικρότερο του ποσού που καθορίζει το 
κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 49 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΠΔ/xxx, το εν 
λόγω κράτος μέλος δεν δημοσιεύει το 
όνομα του εν λόγω δικαιούχου όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 110α παράγραφος 
1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού.
Τα ποσά που καθορίστηκαν από το 
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 49 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/xxx και 
κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή δυνάμει 
του εν λόγω κανονισμού 
δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τους κανόνες που 
θεσπίστηκαν δυνάμει του άρθρου 110δ.
Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το 
πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου τα 
κράτη μέλη δημοσιεύουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 110α 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β), 
γ) και δ) και ο δικαιούχος ταυτοποιείται 
με έναν κωδικό. Τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν σχετικά με τη μορφή του εν 
λόγω κωδικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκύπτει από την τροπολογία στο άρθρο 110a(1)(a)

Τροπολογία 789
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 δ – παράγραφος  -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 111, σχετικά με τις περιφέρειες 
που αναφέρονται στο άρθρο 110a(1)δ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει την τροπολογία στο άρθρο 110a(1)(δ).


