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Τροπολογία 790
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

70 γ 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 

διαγράφεται
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απλοποιείται η διοικητική διαδικασία 
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. fr

Τροπολογία 791
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

70 δ 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 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

70 δ Οι πληροφορίες που 
δημοσιεύονται πρέπει να βασίζονται στα 
στοιχεία που απορρέουν από τους 
φακέλους ατομικών δεδομένων ενίσχυσης 
που χορηγούν τα κράτη μέλη. 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 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr



AM\916298EL.doc 5/22 PE498.000v01-00

EL

Τροπολογία 792
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

70 ε 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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 793
Elisabeth Köstinger

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.

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος είναι υπόθεση της δημόσιας διοίκησης και δεν μπορεί να ανατεθεί στους πολίτες 
μέσω δημοσίευσης στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία 794
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

70 στ 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. fr

Τροπολογία 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
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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

Οι κανόνες περί διαφάνειας θα πρέπει να εφαρμόζονται αδιακρίτως σε όλους τους δικαιούχους 
ενίσχυσης στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Η θέσπιση ορίου δεν ισχύει όταν πρόκειται για δημόσια 
χρήματα και θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα τη δημιουργία διάκρισης μεταξύ μικρών και 
μεγάλων εκμεταλλεύσεων. 

Τροπολογία 796
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

70 ζ Το όριο πρέπει να αντανακλά και 
να στηρίζεται στο επίπεδο των 
καθεστώτων στήριξης που θεσπίζονται 

διαγράφεται
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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.

Or. fr

Τροπολογία 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
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 

διαγράφεται



AM\916298EL.doc 9/22 PE498.000v01-00

EL

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες περί διαφάνειας θα πρέπει να εφαρμόζονται αδιακρίτως σε όλους τους δικαιούχους 
ενίσχυσης στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Η θέσπιση ορίου δεν ισχύει όταν πρόκειται για δημόσια 
χρήματα και θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα τη δημιουργία διάκρισης μεταξύ μικρών και 
μεγάλων εκμεταλλεύσεων. 

Τροπολογία 798
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

70 η Επιπλέον, η δημοσιοποίηση των εν 
λόγω πληροφοριών ενισχύει τη διαφάνεια 
όσον αφορά τη χρήση των ενωσιακών 
κονδυλίων στην ΚΓΠ, συμβάλλοντας έτσι 
στην προβολή και την καλύτερη 
κατανόηση της πολιτικής αυτής. Επιτρέπει 
στους πολίτες να συμμετέχουν 
περισσότερο στη διαδικασία λήψης 

70 η Η δημοσιοποίηση των εν λόγω 
πληροφοριών ενισχύει τη διαφάνεια όσον 
αφορά τη χρήση των ενωσιακών 
κονδυλίων στην ΚΓΠ, συμβάλλοντας έτσι 
στην προβολή και την καλύτερη 
κατανόηση της πολιτικής αυτής. Επιτρέπει 
στους πολίτες να συμμετέχουν 
περισσότερο στη διαδικασία λήψης 
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αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται 
μεγαλύτερη νομιμότητα, 
αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της 
διοίκησης έναντι του πολίτη. Θα 
συμβάλλει επίσης οι άνθρωποι σε τοπικό 
επίπεδο να γίνουν μάρτυρες 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων της 
παροχής «δημόσιων αγαθών» μέσω της 
γεωργίας και θα υποστηρίξει την 
νομιμότητα της στήριξης που παρέχει το 
κράτος στον γεωργικό τομέα. Επιπλέον, θα 
ενισχυθεί η προσωπική υπευθυνότητα των 
γεωργών όσον αφορά τη χρήση των 
δημόσιων κονδυλίων που έλαβαν.

αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται 
μεγαλύτερη νομιμότητα, 
αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της 
διοίκησης έναντι του πολίτη. Θα 
συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της 
νομιμότητας της στήριξης που παρέχει το 
κράτος στον γεωργικό τομέα. Επιπλέον, θα 
ενισχυθεί η προσωπική υπευθυνότητα των 
γεωργών όσον αφορά τη χρήση των 
δημόσιων κονδυλίων που έλαβαν.

Or. fr

Τροπολογία 799
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70η)  Επιπλέον, η δημοσιοποίηση των εν 
λόγω πληροφοριών ενισχύει τη διαφάνεια 
όσον αφορά τη χρήση των ενωσιακών 
κονδυλίων στην ΚΓΠ, συμβάλλοντας έτσι 
στην προβολή και την καλύτερη 
κατανόηση της πολιτικής αυτής. Επιτρέπει 
στους πολίτες να συμμετέχουν 
περισσότερο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται 
μεγαλύτερη νομιμότητα, 
αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της 
διοίκησης έναντι του πολίτη. Θα 
συμβάλλει επίσης οι άνθρωποι σε τοπικό 
επίπεδο να γίνουν μάρτυρες 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων της 
παροχής «δημόσιων αγαθών» μέσω της 
γεωργίας και θα υποστηρίξει την 
νομιμότητα της στήριξης που παρέχει το 
κράτος στον γεωργικό τομέα. Επιπλέον, θα 
ενισχυθεί η προσωπική υπευθυνότητα των 
γεωργών όσον αφορά τη χρήση των 

(70η)  Επιπλέον, η δημοσιοποίηση των εν 
λόγω πληροφοριών ενισχύει τη διαφάνεια 
όσον αφορά τη χρήση των ενωσιακών 
κονδυλίων στην ΚΓΠ, συμβάλλοντας έτσι 
στην προβολή και την καλύτερη 
κατανόηση της πολιτικής αυτής. Για να 
επιτευχθεί αυτό και  με τις άλλες 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
πρέπει να εφαρμοσθούν ανάλογοι κανόνες 
για τους δικαιούχους των άλλων 
ευρωπαϊκών ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και  
ΕΤΑ). Επιτρέπει στους πολίτες να 
συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και, παράλληλα, 
εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, 
αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της 
διοίκησης έναντι του πολίτη. Θα 
συμβάλλει επίσης οι άνθρωποι σε τοπικό 
επίπεδο να γίνουν μάρτυρες 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων της 
παροχής «δημόσιων αγαθών» μέσω της 
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δημόσιων κονδυλίων που έλαβαν.» γεωργίας και θα υποστηρίξει την 
νομιμότητα της στήριξης που παρέχει το 
κράτος στον γεωργικό τομέα. Επιπλέον, θα 
ενισχυθεί η προσωπική υπευθυνότητα των 
γεωργών όσον αφορά τη χρήση των 
δημόσιων κονδυλίων που έλαβαν.»

Or. de

Τροπολογία 800
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

70 θ Λόγω της βαρύτητας του 
επιδιωκόμενου στόχου που είναι ο 
δημόσιος έλεγχος της χρήσης των πόρων 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, 
δικαιολογείται, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας και την απαίτηση 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, 
να θεσπιστούν διατάξεις για τη γενική 
δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, 
εφόσον η δημοσίευση αυτή δεν 
υπερβαίνει τα όρια που θέτει μια 
δημοκρατική κοινωνία και τα όρια που 
απαιτούνται για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 801
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

70 ι Για να πληρούνται οι απαιτήσεις 
περί προστασίας των δεδομένων, οι 

διαγράφεται
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δικαιούχοι των ταμείων πρέπει να 
ενημερώνονται εκ των προτέρων για τη 
δημοσιοποίηση των δεδομένων που τους 
αφορούν και για το γεγονός ότι τα 
δεδομένα είναι δυνατόν να υποστούν 
επεξεργασία από ελεγκτικούς και 
ανακριτικούς φορείς της Ένωσης και των 
κρατών μελών προς τον σκοπό της 
διαφύλαξης των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Επιπλέον, οι 
δικαιούχοι πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματά τους δυνάμει 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ και για τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται για την 
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 802
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

70 ια Συνεπώς, μετά από ανάλυση σε 
βάθος και αξιολόγηση του πλέον 
ενδεικνυόμενου τρόπου για να γίνει 
σεβαστό το δικαίωμα της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, 
πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες για τη 
δημοσίευση των πληροφοριών όλων των 
δικαιούχων των γεωργικών ταμείων.

70 ια Συνεπώς, μετά από ανάλυση σε 
βάθος και αξιολόγηση του πλέον 
ενδεικνυόμενου τρόπου για να γίνει 
σεβαστό το δικαίωμα της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, 
πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες για τη 
δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με 
τα γεωργικά ταμεία.

Or. fr

Τροπολογία 803
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 110 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110α
Δημοσίευση των δικαιούχων

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ετήσια εκ των υστέρων δημοσίευση των 
δικαιούχων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Η 
δημοσίευση περιλαμβάνει:
(α) με την επιφύλαξη του άρθρου 110β 
πρώτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, 
το όνομα των δικαιούχων, ως εξής:
(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·
(β) τον δήμο στον οποίο κατοικεί ή είναι 
εγγεγραμμένος ο δικαιούχος και, εφόσον 
υπάρχει, τον ταχυδρομικό κώδικα ή το 
μέρος του ταχυδρομικού κώδικα που 
προσδιορίζει το δήμο·
(γ) τα ποσά των ενισχύσεων που 
αντιστοιχούν σε κάθε χρηματοδοτούμενο 
από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ μέτρο τα 
οποία έλαβε κάθε δικαιούχος κατά το 
αντίστοιχο οικονομικό έτος·
(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.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο διατίθενται σε έναν ενιαίο 
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ιστότοπο ανά κράτος μέλος. Παραμένουν 
διαθέσιμες επί μια διετία από την 
ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσης.
2.  Όσον αφορά τις ενισχύσεις που 
αντιστοιχούν σε χρηματοδοτούμενα από 
το ΕΓΤΑΑ μέτρα, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), 
τα προς δημοσίευση ποσά αντιστοιχούν 
στο σύνολο της δημόσιας 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης 
της ενωσιακής και της εθνικής 
συνεισφοράς.

Or. en

Τροπολογία 804
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α — Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110 α Άρθρο 110 α

Γνωστοποίηση των δικαιούχων Γνωστοποίηση σχετική με τα ευρωπαϊκά 
γεωργικά ταμεία

Or. fr

Τροπολογία 805
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α — παράγραφος 1 — εδάφιο 1

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 του 
συνολικού αριθμού  των δικαιούχων του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Η δημοσίευση 
περιλαμβάνει:

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

και 

(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·
β) τον δήμο στον οποίο κατοικεί ή είναι 
εγγεγραμμένος ο δικαιούχος και, εφόσον 
υπάρχει, τον ταχυδρομικό κώδικα ή το 
μέρος του ταχυδρομικού κώδικα που 
προσδιορίζει το δήμο·

β) τις εισφορές τους οι οποίες 
κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος, 
όπως καθορίζεται από την Επιτροπή 
όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 
110δ.

γ) τα ποσά των ενισχύσεων που 
αντιστοιχούν σε κάθε χρηματοδοτούμενο 
από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ μέτρο τα 
οποία έλαβε κάθε δικαιούχος κατά το 
αντίστοιχο οικονομικό έτος·
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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την απόφασή της 9.11.2010 στις υποθέσεις C-92/09 και C93/09, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ήταν απαράδεκτο να δημοσιεύονται στοιχεία σχετικά με τη 
χρηματοδότηση φυσικών προσώπων στο Διαδίκτυο. Η πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει 
υπόψη την προστασία των δεδομένων.  Από την άλλη πλευρά, η δημοσίευση των συνολικών 
ποσών και των δικαιούχων ανά τάξη μεγέθους θα ήταν αναλογική και ως εκ τούτου, σύμφωνη 
με το δίκαιο της ΕΕ. 

Τροπολογία 806
Eric Andrieu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α — παράγραφος 1 — εδάφιο 1

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. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει 
στην ετήσια εκ των υστέρων δημοσίευση
σχετικά με το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, 
βάσει των φακέλων ατομικών δεδομένων 
ενίσχυσης που χορηγούν τα κράτη μέλη.
Η δημοσίευση περιλαμβάνει:

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

a) κατανομή του αριθμού των δικαιούχων 
ανά κατηγορία εισπραχθέντος ποσού 
ενισχύσεων·

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·
β) τον δήμο στον οποίο κατοικεί ή είναι 
εγγεγραμμένος ο δικαιούχος και, εφόσον 
υπάρχει, τον ταχυδρομικό κώδικα ή το 
μέρος του ταχυδρομικού κώδικα που 
προσδιορίζει το δήμο·

β) τα ποσά των ενισχύσεων που 
καταβάλλονται σε έκαστο κράτος μέλος 
ανά μηχανισμό και ανά ταμείο·

γ) τα ποσά των ενισχύσεων που 
αντιστοιχούν σε κάθε χρηματοδοτούμενο 
από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ μέτρο τα 
οποία έλαβε κάθε δικαιούχος κατά το 
αντίστοιχο οικονομικό έτος·

γ) Τις νομικές μορφές των εμπλεκομένων 
δικαιούχων και τον αριθμό τους ανά 
κράτος μέλος αντιστοίχως.

Or. fr
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Τροπολογία 807
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α — παράγραφος 1 — εδάφιο 1 — στοιχείο α — περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) το ονοματεπώνυμο, στην περίπτωση 
που οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 808
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α — παράγραφος 1 — εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο διατίθενται σε έναν ενιαίο 
ιστότοπο ανά κράτος μέλος. Παραμένουν 
διαθέσιμες επί μια διετία από την 
ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο διατίθενται σε έναν ενιαίο 
ιστότοπο. Παραμένουν διαθέσιμες επί μια 
δεκαετία από την ημερομηνία της αρχικής 
δημοσίευσης.

Or. fr

Τροπολογία 809
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α — παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που 
αντιστοιχούν σε χρηματοδοτούμενα από το 
ΕΓΤΑΑ μέτρα, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), 
τα προς δημοσίευση ποσά αντιστοιχούν 
στο σύνολο της δημόσιας 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης 

2. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που 
αντιστοιχούν σε χρηματοδοτούμενα από το 
ΕΓΤΑΑ μέτρα, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα προς δημοσίευση ποσά 
αντιστοιχούν στο σύνολο της δημόσιας 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των εθνικών συνεισφορών και εκείνων 
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της ενωσιακής και της εθνικής
συνεισφοράς.

της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 810
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110 β
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 
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.
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Or. fr

Τροπολογία 811
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

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 
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
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Τροπολογία 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

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 
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

Τροπολογία 813
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού



AM\916298EL.doc 21/22 PE498.000v01-00

EL

Άρθρο 110 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110 γ
Ενημέρωση των δικαιούχων

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
δικαιούχους ότι τα στοιχεία τους θα 
δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 
110α και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας 
από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης 
της Ένωσης και των κρατών μελών προς 
τον σκοπό της διαφύλαξης των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ, όσον αφορά τα προσωπικά 
δεδομένα, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
τους δικαιούχους για τα δικαιώματά τους 
σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας 
δεδομένων και για τις ισχύουσες 
διαδικασίες για την άσκηση των εν λόγω 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 814
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110 γ
Ενημέρωση των δικαιούχων 

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
δικαιούχους ότι τα στοιχεία τους θα 
δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 
110α και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας 
από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης 
της Ένωσης και των κρατών μελών προς 
τον σκοπό της διαφύλαξης των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
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95/46/ΕΚ, όσον αφορά τα προσωπικά 
δεδομένα, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
τους δικαιούχους για τα δικαιώματά τους 
σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας 
δεδομένων και για τις ισχύουσες 
διαδικασίες για την άσκηση των εν λόγω 
δικαιωμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 815
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 δ — εδάφιο 1 — στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σχετικά με τη μορφή, 
συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου 
παρουσίασης ανά μέτρο, και το 
χρονοδιάγραμμα της δημοσίευσης, που 
προβλέπονται στα άρθρα 110α και 110β·

α) σχετικά με τη μορφή, 
συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου 
παρουσίασης και το χρονοδιάγραμμα της 
δημοσίευσης, που προβλέπονται στο 
άρθρο 110α·

Or. fr

Τροπολογία 816
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 δ — εδάφιο 1 — στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχετικά με την ομοιόμορφη εφαρμογή 
του άρθρου 110γ·

διαγράφεται

Or. fr


