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Τροπολογία 1
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 18, 19, 201, 209, 210, 212

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου. 
Όταν ο οργανισμός ελέγχου είναι 
ιδιωτικός, επιλέγεται από το κράτος μέλος
μέσω δημόσιας διαδικασίας υποβολής 
προσφορών. Ο οργανισμός πιστοποίησης 
δίνει γνωμοδότηση, η οποία έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
την πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των λογαριασμών, την ορθή 
λειτουργία των συστημάτων ελέγχου που 
εφαρμόζονται καθώς και τη νομιμότητα 
και κανονικότητα των υποκείμενων
πράξεων. Στη γνώμη αυτή 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).

Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον σχετικό 
οργανισμό πληρωμών και από την αρχή η 
οποία έχει διαπιστεύσει τον οργανισμό 
αυτό.

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 

2. Στην Επιτροπή ανατίθεται η
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 111 το οποίο αφορά την έγκριση 
κανόνων σχετικά με τον χαρακτήρα των 
οργανισμών πιστοποίησης και τα ειδικά 
καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των 
ελέγχων, οι οποίοι διαρθρώνονται με τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο και βασίζονται 
σε ολοκληρωμένα δείγματα προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος 
εις βάρος των γεωργών και των κρατών 
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παράγραφος 3. μελών.   

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις οι οποίες ορίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τα πιστοποιητικά και εκθέσεις 
που πρέπει να συνταχθούν από τους 
οργανισμούς πιστοποίησης μαζί με τα 
έγγραφα που τα συνοδεύουν. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 
3.

Or. en

Τροπολογία 2
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 20-25, 213, 214, 228, 240, 256, 
257, 258

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

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, τη 
διαχείριση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και τη διαχείριση των 
κινδύνων γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
(«σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις») το οποίο 
λειτουργεί υπό την ευθύνη ενός ή 
περισσότερων επιλεγέντων οργανισμών.
Οι επιλεγέντες οργανισμοί μπορεί να είναι 
δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί.

2. Το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτει 
τουλάχιστον:

2. Το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτει 
τουλάχιστον:

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

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

(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]·

(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]·

(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) 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·

(γα) τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομικής δραστηριότητας της 
γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα 
μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων του 
εκσυγχρονισμού της εκμετάλλευσης, της 
επίτευξης της ανταγωνιστικότητας, της 
τομεακής ολοκλήρωσης, της καινοτομίας 
και του προσανατολισμού στην αγορά 
καθώς και της προαγωγής και εφαρμογής 
αρχών λογιστικής, επιχειρηματικότητας 
και βιώσιμης διαχείρισης οικονομικών 
πόρων.·

(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) την περιβαλλοντική αποδοτικότητα 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και κατά προτεραιότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ]. Αυτό το 
στοιχείο θα πρέπει να είναι προαιρετικό.

3. Το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτει

3. Το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να
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επίσης: καλύπτει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

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

(αα) την ενθάρρυνση της μετατροπής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 
διαφοροποίησης της οικονομικής τους 
δραστηριότητας, ι
(αβ)  διαχείριση κινδύνου και θέσπιση 
των κατάλληλων προληπτικών μέτρων 
για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων 
καταστροφών καθώς και ασθενειών των 
ζώων και των φυτών· 
(αγ) παροχή συμβουλών σχετικά με την 
καταπολέμηση παρασίτων και τη χρήση 
μη χημικών εναλλακτικών.

(β) τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 29
παράγραφος 3 και στο άρθρο 30
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx [ΑΑ].

(β) τις απαιτήσεις που θεσπίζονται από την 
εθνική νομοθεσία όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 29 και στο άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

Or. en

Τροπολογία 3
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 274-277

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικαιούχοι, είτε λαμβάνουν είτε όχι 
στήριξη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
αγροτικής ανάπτυξης, μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το σύστημα παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
σε εθελοντική βάση.

Οι δικαιούχοι, είτε λαμβάνουν είτε όχι 
στήριξη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
αγροτικής ανάπτυξης, μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το σύστημα παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
σε εθελοντική βάση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, με 
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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.

βάση περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες 
προτεραιότητας όσον αφορά τους 
δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα παροχής συμβουλών, οι οποίες 
μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

(α) τους γεωργούς οι οποίοι έχουν πολύ 
περιορισμένη πρόσβαση σε άλλη υπηρεσία 
παροχής συμβουλών εκτός από το 
σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

(β) γεωργούς που συμμετέχουν στα μέτρα 
υλοποίησης της αποδοτικότητας του 
άνθρακα, των θρεπτικών ουσιών και/ή 
της ενέργειας, όπως περιγράφονται στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx [ΑE]· 
(γ) δίκτυα που λειτουργούν με 
περιορισμένους πόρους κατά την έννοια 
των άρθρων 53, 61 και 62 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑE].

Το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξασφαλίζει ότι 
οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε 
συμβουλές που αντικατοπτρίζουν την 
ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσής τους.

Το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξασφαλίζει ότι 
οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε 
συμβουλές που αντικατοπτρίζουν την 
ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσής τους.

Or. en

Τροπολογία 4
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 288

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 

Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 6 στοιχείο γ) αφορούν τη 
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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 
αναγκαίο, τα μέτρα αυτά υλοποιούνται σε 
στενή συνεργασία με εθνικά εργαστήρια 
και φορείς.

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 του εδάφους 
και της λειτουργικότητας του εδάφους 
καθώς 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

Τροπολογία 5
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 388

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 
στιγμή της αίτησης ανάκτησης, στο 
βιβλίο οφειλετών του οργανισμού 
πληρωμών.

Or. en
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Τροπολογία 6
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 61-63, 420, 
422-424, 427, 433 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις επιτόπιων 
ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 111 
σχετικά με το ελάχιστο αναγκαίο ύψος 
επιτόπιων ελέγχων  που απαιτούνται για 
την αποτελεσματική και αναλογική 
διαχείριση κινδύνου. Αυτοί οι κανόνες 
προσδιορίζουν τις συνθήκες υπό τις 
οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να 
προσαρμόσουν τον αριθμό των επιτόπιων 
ελέγχων ανάλογα με το επίπεδο εγγενούς 
κινδύνου και προβλέπουν τη δυνατότητα 
να μειωθεί ο αριθμός ελέγχων, όταν τα 
ποσοστά λάθους είναι σε αποδεκτό 
επίπεδο και τα υφιστάμενα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν 
σωστά· 

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, συστηματικό 
διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης
και των απαιτήσεων πληρωμής στον 
οποίο προστίθενται επιτόπιοι έλεγχοι που 
αποσκοπούν στην παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις των 
καθεστώτων ενίσχυσης και του επιπέδου 
εγγενούς κινδύνου και των οποίων ο 
αριθμός προσαρμόζεται σε αυτό τον 
σκοπό.

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 

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 
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ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
στοχεύοντας παράλληλα σε σοβαρότερα 
σφάλματα.

ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
στοχεύοντας παράλληλα στους τομείς 
στους οποίους ο κίνδυνος σφάλματος 
είναι υψηλότερος.

Στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της 
αναλογικότητας των ελέγχων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι 
παράγοντες όπως:
– το ύψος των σχετικών ποσών·
– η έκβαση προηγούμενων λογιστικών 
ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου·
– η εθελοντική συμμετοχή σε συστήματα 
διαχείρισης που είναι διαπιστευμένα με 
βάση αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 7
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 64, 65, 432, 433

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
και αποτελεσματική εφαρμογή των 
ελέγχων και να εξασφαλιστεί ότι η 
επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας 
διενεργείται κατά τρόπο αποτελεσματικό 
και συνεκτικό που δεν εισάγει διακρίσεις 
και προστατεύει τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τις περιπτώσεις στις 
οποίες οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποί τους 
παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή ελέγχου.

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
εφαρμογή των ελέγχων είναι ορθή και 
αποτελεσματική και να εξασφαλιστεί ότι η 
επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας 
διενεργείται κατά τρόπο αποτελεσματικό 
και συνεκτικό που δεν εισάγει διακρίσεις 
και προστατεύει τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 111, ιδίως όσον αφορά: 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις που 
αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του 
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παρόντος κεφαλαίου στην Ένωση. Οι εν 
λόγω κανόνες μπορούν να αφορούν, 
ειδικότερα, τα εξής:

(-α) τους κανόνες σχετικά με περιπτώσεις 
στις οποίες οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποί 
τους παρεμποδίζουν τη διενέργεια 
ελέγχων·

(α) τους κανόνες σχετικά με τους 
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που 
πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη σε 
σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων, 
δεσμεύσεων και κριτηρίων επιλεξιμότητας 
που απορρέουν από την εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας·

(α) τους κανόνες σχετικά με τους 
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που 
πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με αναλογική προσέγγιση 
βασιζόμενη σε ανάλυση κινδύνου, σε 
σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων, 
δεσμεύσεων και κριτηρίων επιλεξιμότητας 
που απορρέουν από την εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας·

(β) τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο 
επιτόπιων ελέγχων που είναι αναγκαίοι 
για την αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων, καθώς και τους όρους υπό 
τους οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τους ελέγχους αυτούς ή να τους 
μειώσουν εφόσον τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν ορθά 
και τα ποσοστά σφαλμάτων βρίσκονται 
σε αποδεκτό επίπεδο·
(γ) τους κανόνες και τις μεθόδους 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους 
ελέγχους και τις επαληθεύσεις που 
διενεργήθηκαν και τα αποτελέσματά τους·

(γ) τους κανόνες και τις μεθόδους 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους 
ελέγχους και τις επαληθεύσεις που 
διενεργήθηκαν και τα αποτελέσματά τους·

(δ) τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη 
διενέργεια των ελέγχων συμμόρφωσης, 
καθώς και το περιεχόμενο, τη συχνότητα 
και το στάδιο εμπορίας στο οποίο 
εφαρμόζονται οι εν λόγω έλεγχοι·

(δ) κανόνες σχετικά με τον ορισμό των 
αρχών που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια 
των ελέγχων συμμόρφωσης, καθώς και με 
το περιεχόμενο, τη συχνότητα και το 
στάδιο εμπορίας στο οποίο εφαρμόζονται 
οι εν λόγω έλεγχοι·

(ε) όταν το απαιτούν οι συγκεκριμένες 
ανάγκες ορθής διαχείρισης του 
συστήματος, τους κανόνες με τους οποίους 
θεσπίζονται πρόσθετες απαιτήσεις σε 
σχέση με τα τελωνειακά καθεστώτα που 
προβλέπονται ιδίως στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(ε) όταν το απαιτεί η ορθή διαχείριση του 
συστήματος, τους κανόνες με τους οποίους 
θεσπίζονται πρόσθετες απαιτήσεις σε 
σχέση με τα τελωνειακά καθεστώτα που 
προβλέπονται ιδίως στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(στ) στ) όσον αφορά την κάνναβη που (στ) στ) όσον αφορά την κάνναβη που 



PE501.971v01-00 12/33 AM\921692EL.doc

EL

αναφέρεται στο άρθρο 38 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ], τους κανόνες για 
τα ειδικά μέτρα ελέγχου και τις μεθόδους 
προσδιορισμού των επιπέδων 
τετραϋδροκανναβινόλης·

αναφέρεται στο άρθρο 38 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ], τους κανόνες για 
τα ειδικά μέτρα ελέγχου και τις μεθόδους 
προσδιορισμού των επιπέδων 
τετραϋδροκανναβινόλης·

(ζ) όσον αφορά το βαμβάκι που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ], το σύστημα 
ελέγχων των εγκεκριμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

(ζ) όσον αφορά το βαμβάκι που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ], το σύστημα 
ελέγχων των εγκεκριμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

(η) όσον αφορά τον οίνο που αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. εΚΟΑ/xxx, 
τους κανόνες για τη μέτρηση των 
εκτάσεων, καθώς και για τους ελέγχους και 
τους κανόνες που διέπουν τις ειδικές 
δημοσιονομικές διαδικασίες για τη 
βελτίωση των ελέγχων·

(η) όσον αφορά τον οίνο που αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. εΚΟΑ/xxx, 
τους κανόνες για τη μέτρηση των 
εκτάσεων, καθώς και για τους ελέγχους και 
τους κανόνες που διέπουν τις ειδικές 
δημοσιονομικές διαδικασίες για τη 
βελτίωση των ελέγχων·

(θ) τις δοκιμές και τις μεθόδους που πρέπει 
να εφαρμόζονται για τη διαπίστωση της 
επιλεξιμότητας των προϊόντων για τη 
δημόσια παρέμβαση και την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση, καθώς και τη διεξαγωγή 
διαγωνισμών τόσο για τη δημόσια 
παρέμβαση όσο και για την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση.

(θ) τις δοκιμές και τις μεθόδους που πρέπει 
να εφαρμόζονται για τη διαπίστωση της 
επιλεξιμότητας των προϊόντων για τη 
δημόσια παρέμβαση και την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση καθώς και τη διεξαγωγή 
διαγωνισμών τόσο για τη δημόσια 
παρέμβαση όσο και για την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση.

1α. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις που ορίζουν τα χρονικά όρια 
εντός των οποίων η Επιτροπή αντιδρά σε 
ένδειξη ότι το κράτος μέλος προτίθεται 
να μειώσει τον αριθμό των επιτόπιων 
ελέγχων του.

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται 
στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 112 παράγραφος 3 ή στο 
αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΕ], του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ] ή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] αντίστοιχα.

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται 
στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 112 παράγραφος 3 ή στο 
αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΕ], του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ] ή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 8
Giovanni La Via
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Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 67-72, 619 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας ή τις δεσμεύσεις που 
αφορούν τους όρους χορήγησης της
ενίσχυσης που προβλέπονται στην τομεακή 
γεωργική νομοθεσία, καταργείται το
σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.

1. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν 
συμμορφώνεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει,
με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για 
συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης, που 
προβλέπονται στην τομεακή γεωργική 
νομοθεσία, καταργείται συνολικά το
αντίστοιχο μέρος της ενίσχυσης.

Ιδίως στην περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με κριτήρια επιλεξιμότητας σχετικά με 
μετρήσιμες μονάδες, όπως εκτάρια γης ή 
αριθμός ζώων, η ενίσχυση καταργείται 
πλήρως για τις εν λόγω μονάδες για τις 
οποίες δεν πληρούνται τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας.
1α. Σε περίπτωση που η ενίσχυση 
συνδέεται με την εκπλήρωση 
συγκεκριμένων δεσμεύσεων και 
διαπιστώνεται ότι ένας δικαιούχος δεν 
συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις αυτές, 
καταργείται το συνολικό ποσό ή μέρος 
της αντίστοιχης ενίσχυσης.

2. Εφόσον προβλέπεται από την ενωσιακή 
νομοθεσία, τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
επίσης κυρώσεις, με τη μορφή μείωσης ή 
αποκλεισμού της πληρωμής ή μέρους της 
πληρωμής που χορηγείται ή που πρόκειται 
να χορηγηθεί για την οποία τηρήθηκαν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας ή οι δεσμεύσεις.

2. Εφόσον προβλέπεται από νομοθετικές 
πράξεις υπό την έννοια του άρθρου 289,
παράγραφος 3 της Συνθήκης -
ενδεχομένως, κατά περίπτωση, με την 
επιφύλαξη περαιτέρω λεπτομερειών που 
ορίζονται σε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις- τα κράτη μέλη επιβάλλουν επίσης
διοικητικές κυρώσεις, με τη μορφή 
μείωσης ή αποκλεισμού της πληρωμής ή 
μέρους της πληρωμής που χορηγείται ή 
που πρόκειται να χορηγηθεί για την οποία 
τηρήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή οι 
δεσμεύσεις.

Το ποσό της μείωσης της ενίσχυσης 
διαβαθμίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα, 
την έκταση, τη διάρκεια και την 
επανάληψη της διαπιστωθείσας μη 
συμμόρφωσης, και μπορεί να φθάνει έως 

Το ποσό της κατάργησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1α και οι κυρώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, της
μείωσης της ενίσχυσης διαβαθμίζεται 
ανάλογα με τον χαρακτήρα, τη 
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τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή 
περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή 
μέτρα στήριξης για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη.

σοβαρότητα, την έκταση, τη διάρκεια και 
την επανάληψη της διαπιστωθείσας μη 
συμμόρφωσης, και μπορεί να φθάνει έως 
τον πλήρη αποκλεισμό για ένα ή 
περισσότερα ημερολογιακά έτη από ένα ή 
περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή 
μέτρα στήριξης για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη που υπόκεινται στη μη 
συμμόρφωση.

2α. Η διαβάθμιση των κυρώσεων 
βασίζεται στα ακόλουθα γενικά κριτήρια:
- η «σοβαρότητα» της μη συμμόρφωσης 
εξαρτάται ειδικότερα από τη σημασία 
των συνεπειών από τη μη συμμόρφωση, 
και ιδίως τον κίνδυνο που συνιστά για το 
αντίστοιχο ενωσιακό ταμείο, ενώ 
λαμβάνονται πάντα υπόψη οι στόχοι της 
σχετικής απαίτησης ή προτύπου·
- η «έκταση» της μη συμμόρφωσης 
προσδιορίζεται λαμβανομένου ιδίως 
υπόψη του αν η μη συμμόρφωση έχει 
ευρύτερες επιπτώσεις ή περιορίζεται στην 
εκμετάλλευση καθεαυτή·
- η «διάρκεια» της μη συμμόρφωσης 
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη του 
υπολογιζόμενου χρονικού διαστήματος 
κατά το οποίο διαρκεί το αποτέλεσμα ή 
των δυνατοτήτων για τον τερματισμό 
αυτών των αποτελεσμάτων με εύλογα 
μέσα·
- ως «επανάληψη» της μη συμμόρφωσης 
νοείται το ότι η μη συμμόρφωση προς την 
ίδια απαίτηση, πρότυπο ή υποχρέωση 
διαπιστώνεται περισσότερες από μία 
φορές εντός περιόδου τριών 
ημερολογιακών  ετών, υπό τον όρο ότι ο 
κάτοχος της εκμετάλλευσης είχε 
ενημερωθεί για την προηγούμενη 
κατάσταση μη συμμόρφωσης και, 
ανάλογα με την περίπτωση, είχε τη 
δυνατότητα να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα για να θέσει τέρμα σε αυτήν·

3. Ανακτώνται πλήρως τα ποσά τα οποία 
αφορούν η κατάργηση που αναφέρεται 

3. Ανακτώνται πλήρως τα ποσά τα οποία 
αφορούν η κατάργηση και οι διοικητικές
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στην παράγραφο 1 και οι κυρώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

κυρώσεις που αναφέρονται στις 
προηγούμενες παραγράφους.

Or. en

Τροπολογία 9
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 78, 456, 457

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και 
διαχειρίζεται ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου (εφεξής 
καλούμενο «ολοκληρωμένο σύστημα»).

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και 
διαχειρίζεται ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου (εφεξής 
καλούμενο «ολοκληρωμένο σύστημα»).

2. Το ολοκληρωμένο σύστημα 
εφαρμόζεται στα καθεστώτα στήριξης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΕ] και 
στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με 
το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
β), τα άρθρα 29 έως 32, τα άρθρα 34 και 
35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx 
[ΑΑ] και, κατά περίπτωση, το άρθρο 28 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. KK/xxx.

2. Το ολοκληρωμένο σύστημα 
εφαρμόζεται στα καθεστώτα στήριξης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΕ] και 
στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με 
το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
β), τα άρθρα 29 έως 32, τα άρθρα 34 και 
35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx 
[ΑΑ] και, κατά περίπτωση, το άρθρο 28 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. KK/xxx.

Ωστόσο, το παρόν κεφάλαιο δεν 
εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται 
στο άρθρο 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ], ούτε 
στα μέτρα βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του εν 
λόγω κανονισμού όσον αφορά τις δαπάνες 
εγκατάστασης.

Ωστόσο, το παρόν κεφάλαιο δεν 
εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται 
στο άρθρο 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ], ούτε 
στα μέτρα βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του εν 
λόγω κανονισμού όσον αφορά τις δαπάνες 
εγκατάστασης.

3. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο, το 
ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται 
επίσης στον έλεγχο της πολλαπλής 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στον τίτλο 
VI.

3. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο, το 
ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται 
επίσης στον έλεγχο της πολλαπλής 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στον τίτλο 
VI.

3α. Τα κράτη μέλη αξιοποιούν δεόντως 
την τεχνολογία για την εγκατάσταση του 
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ολοκληρωμένου συστήματός τους, για να 
μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και να 
διασφαλίσουν ότι οι έλεγχοι διεξάγονται 
με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 

Or. en

Τροπολογία 10
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 79, 474-477, BUDG 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφοι 2 και 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν, μεταξύ άλλων 
με ηλεκτρονικά μέσα, προεκτυπωμένα 
έντυπα αιτήσεων με βάση τις εκτάσεις που 
καθορίσθηκαν το προηγούμενο έτος καθώς 
και σχεδιαγράμματα στα οποία εντοπίζεται 
η θέση αυτών των εκτάσεων. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η 
αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει μόνο τις 
μεταβολές σε σχέση με την αίτηση 
ενίσχυσης που υπεβλήθη το προηγούμενο 
έτος. Ωστόσο, όσον αφορά το καθεστώς 
των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που προβλέπεται στον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx, η 
δυνατότητα αυτή δίδεται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους γεωργούς.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν, μεταξύ άλλων 
με ηλεκτρονικά μέσα, προεκτυπωμένα 
έντυπα αιτήσεων με βάση τις εκτάσεις που 
καθορίσθηκαν το προηγούμενο έτος καθώς 
και σχεδιαγράμματα στα οποία εντοπίζεται 
η θέση αυτών των εκτάσεων. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η 
αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει μόνο τις 
μεταβολές σε σχέση με την αίτηση 
ενίσχυσης που υπεβλήθη το προηγούμενο 
έτος. Ωστόσο, όσον αφορά το καθεστώς 
των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που προβλέπεται στον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx, η 
δυνατότητα αυτή δίδεται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους γεωργούς.

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι αίτηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής η οποία πληροί τις 
απαιτήσεις που προβλέπει η παράγραφος 
1 θα ισχύει για ορισμένο αριθμό ετών υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δικαιούχοι 
υπόκεινται στην υποχρέωση να 
κοινοποιούν οποιαδήποτε αλλαγή στις 
πληροφορίες που είχαν αρχικά υποβάλει. 
Η πολυετής αίτηση εξαρτάται ωστόσο 
από ετήσια επιβεβαίωση εκ μέρους του 
δικαιούχου
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Or. en

Τροπολογία 11
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 80, 81, 483, 484, 487

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 61, τα κράτη 
μέλη, μέσω των οργανισμών πληρωμών ή 
φορέων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από 
αυτούς, διενεργούν διοικητικούς ελέγχους 
στις αιτήσεις ενίσχυσης για την 
εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας της 
ενίσχυσης. Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται 
από συμπληρωματικούς επιτόπιους 
ελέγχους.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 61, τα κράτη 
μέλη, μέσω των οργανισμών πληρωμών ή 
φορέων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από 
αυτούς, διενεργούν διοικητικούς ελέγχους 
στις αιτήσεις ενίσχυσης για την 
εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας της 
ενίσχυσης. Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται 
από συμπληρωματικούς επιτόπιους 
ελέγχους που αποσκοπούν στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις των καθεστώτων ενίσχυσης και 
του επιπέδου εγγενούς κινδύνου.

2. Για τους σκοπούς των επιτόπιων 
ελέγχων, τα κράτη μέλη καταρτίζουν το 
σχέδιο δειγματοληψίας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και/ή των δικαιούχων.

2. Για τους σκοπούς των επιτόπιων 
ελέγχων, τα κράτη μέλη καταρτίζουν το 
σχέδιο δειγματοληψίας των δικαιούχων το 
οποίο περιλαμβάνει τόσο ένα τυχαίο 
δείγμα, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
όσο και ένα δείγμα με βάση ανάλυση 
κινδύνου, πράγμα που επιτρέπει την 
πρωταρχική εστίαση σε αιτήσεις υψηλού 
κινδύνου.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τεχνικές τηλεπισκόπισης 
και παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος 
πλοήγησης (GNSS) ως μέσο για την 
πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στα 
αγροτεμάχια.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τεχνικές τηλεπισκόπισης 
και παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος 
πλοήγησης (GNSS) ως μέσο για την 
πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στα 
αγροτεμάχια.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων 
επιλεξιμότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 65.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων 
επιλεξιμότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 65.

Or. en
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Τροπολογία 12
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 82, 83, 500, 504, 508

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πληρωμές στο πλαίσιο των 
καθεστώτων στήριξης και των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πραγματοποιούνται από την 1η 
Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του 
επόμενου ημερολογιακού έτους. Οι 
πληρωμές καταβάλλονται έως και σε δύο 
δόσεις κατά την περίοδο αυτή.

1. Οι πληρωμές στο πλαίσιο των 
καθεστώτων στήριξης και των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πραγματοποιούνται από την 1η 
Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του 
επόμενου ημερολογιακού έτους. Οι 
πληρωμές καταβάλλονται έως και σε δύο 
δόσεις κατά την περίοδο αυτή.

Οι πληρωμές καταβάλλονται έως και σε 
δύο δόσεις κατά την περίοδο αυτή.

Οι πληρωμές καταβάλλονται έως και σε 
δύο δόσεις κατά την περίοδο αυτή.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% όσον 
αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και 75% όσον 
αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πριν από την 1η Δεκεμβρίου και μόνον από 
τις 16 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% όσον 
αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και 75% όσον 
αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πριν από την 1η Δεκεμβρίου και μόνον από 
τις 16 Οκτωβρίου.

Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις εξουσιοδοτώντας στα κράτη 
μέλη να αυξάνουν το ποσοστό 
προκαταβολών στο 80% σε περιοχές όπου 
οι γεωργοί αντιμετωπίζουν σοβαρές 
χρηματοδοτικές δυσκολίες λόγω 
εξαιρετικών συνθηκών. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 
3.

2. Οι πληρωμές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν καταβάλλονται πριν 
ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων 
επιλεξιμότητας, την οποία πραγματοποιεί 
το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75.

2. Οι πληρωμές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν καταβάλλονται πριν 
ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων 
επιλεξιμότητας, την οποία πραγματοποιεί 
το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75.

2α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 
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τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, 
λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο της 
καταβολής ποσών αχρεωστήτως, να 
καταβάλλουν έως και το 50 % της 
πληρωμής που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ 
του άρθρου 2 του κανονισμού xxx/xxx  
[ΑΕ] και 75 % για τη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 68, 
παράγραφος 2 μετά την ολοκλήρωση των 
διοικητικών ελέγχων που προβλέπει το 
άρθρο 61, παράγραφος 1. Το ποσοστό 
των πληρωμών είναι ταυτόσημο για 
όλους τους δικαιούχους του μέτρου ή του 
συνόλου των ενεργειών.
2β. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από αίτημα 
ενός ή περισσότερων κρατών μελών σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το 
επιτρέπει η κατάσταση του 
προϋπολογισμού, να εγκρίνει την 
πληρωμή προκαταβολών πριν τις 16 
Οκτωβρίου.

Or. en

Τροπολογία 13
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 516

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 — παράγραφος 2 — στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις απαιτούμενες διατάξεις για τον 
εναρμονισμένο προσδιορισμό της βάσης 
υπολογισμού των ενισχύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων 
στις οποίες επιλέξιμες εκτάσεις 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου ή
δέντρα·

(β) τις απαιτούμενες διατάξεις για τον 
εναρμονισμένο προσδιορισμό της βάσης 
υπολογισμού των ενισχύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων 
στις οποίες επιλέξιμες εκτάσεις 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου ή 
δέντρα· με την επιφύλαξη του άρθρου 9 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΕ], 
οι κανόνες επιλεξιμότητας είναι συνεπείς 
με την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας 
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σε βιοποικιλότητα και δεν υπονομεύουν 
επομένως τα συστήματα υψηλής 
γεωργικής αξίας ή των γεωργο-δασικών 
συστημάτων βοσκής ούτε προκαλούν 
μείωση της περιβαλλοντικής ποιότητας·  
είναι επιτρεπτή η ευελιξία για 
γεωπονικούς ή οικολογικούς λόγους με 
βάση τα συνήθη πρότυπα του αντίστοιχου 
κράτους μέλους ή περιφέρειας·

Or. en

Τροπολογία 14
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, για τα έτη 2014 και 2015, οι 
κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης 
περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση των 
μόνιμων βοσκοτόπων. Τα κράτη μέλη τα 
οποία ήταν ήδη μέλη της Ένωσης την 1η 
Ιανουαρίου 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη 
που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους 
κατά την ημερομηνία που προβλέπεται για 
την υποβολή αίτησης στρεμματικής 
ενίσχυσης για το 2003 παραμένει μόνιμος 
βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων.
Τα κράτη μέλη που έγιναν μέλη της 
Ένωσης το 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη 
που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους 
την 1η Μαΐου 2004 παραμένει μόνιμος 
βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων. Η 
Ρουμανία και η Βουλγαρία εξασφαλίζουν 
ότι η γη που αποτελούσε μόνιμους 
βοσκότοπους την 1η Ιανουαρίου 2007 
παραμένει μόνιμος βοσκότοπος εντός 
καθορισμένων ορίων.

Επιπλέον, για τα έτη 2014 και 2015, οι 
κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης 
περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση των 
μόνιμων βοσκοτόπων και μόνιμων 
λειμώνων. Τα κράτη μέλη τα οποία ήταν 
ήδη μέλη της Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 
2004 εξασφαλίζουν ότι η γη που 
αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους και 
μόνιμους λειμώνες κατά την ημερομηνία 
που προβλέπεται για την υποβολή αίτησης 
στρεμματικής ενίσχυσης για το 2003 
παραμένει μόνιμος βοσκότοπος και 
μόνιμος λειμώνας εντός καθορισμένων 
ορίων. Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν 
στην Ένωση το 2004 εξασφαλίζουν ότι οι 
εκτάσεις που αποτελούσαν μόνιμους 
βοσκότοπους και μόνιμους λειμώνες την 
1η Μαΐου 2004 παραμένουν μόνιμοι 
βοσκότοποι και μόνιμοι λειμώνες εντός 
καθορισμένων ορίων. Η Ρουμανία και η 
Βουλγαρία εξασφαλίζουν ότι η γη που 
αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους και 
μόνιμους λειμώνες την 1η Ιανουαρίου 
2007 παραμένει μόνιμος βοσκότοπος και 
μόνιμος λειμώνας εντός καθορισμένων 
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ορίων.

Ωστόσο, ένα κράτος μέλος δύναται, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
παρεκκλίνει από το πρώτο εδάφιο, υπό 
τον όρον ότι αναλαμβάνει δράση για την 
πρόληψη κάθε τυχόν σημαντικής 
μείωσης του συνολικού του μόνιμου 
βοσκότοπου και μόνιμου λειμώνα.

Or. en

Τροπολογία 15
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 86, 95, 541, 542, 621

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 
91 επιβάλλεται με μείωση ή αποκλεισμό 
του συνολικού ποσού των πληρωμών του 
άρθρου 92 που χορηγήθηκαν ή πρόκειται 
να χορηγηθούν στον εν λόγω δικαιούχο για 
το σχετικό ημερολογιακό έτος ή τα σχετικά 
έτη.

1. Η κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 
91 επιβάλλεται με μείωση ή αποκλεισμό 
του συνολικού ποσού των πληρωμών του 
άρθρου 92 που χορηγήθηκαν ή πρόκειται 
να χορηγηθούν στον εν λόγω δικαιούχο για 
το σχετικό ημερολογιακό έτος ή τα σχετικά 
έτη.

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των 
αποκλεισμών αυτών λαμβάνονται υπόψη η 
σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής 
χαρακτήρας και η επανάληψη της 
διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, καθώς 
και τα κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4.

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των 
αποκλεισμών αυτών λαμβάνονται 
αναλογικά υπόψη η φύση, η σοβαρότητα, 
η έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας και η 
επανάληψη της διαπιστωθείσας μη 
συμμόρφωσης, καθώς και τα κριτήρια που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, το 15%.

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, δεν υπερβαίνει το 15%.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
να μην εφαρμόζουν μείωση όταν μια 
περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της 

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην επιβάλουν μείωση όταν μια 
περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ήσσονος σημασίας ανάλογα με 
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σοβαρότητας, της έκτασης και της 
διάρκειάς της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος 
σημασίας. Η διαπίστωση, καθώς και η 
υποχρέωση λήψης διορθωτικών μέτρων, 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

τη σοβαρότητα, την έκταση και τη 
διάρκειά της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος 
σημασίας.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορεί να 
συγκροτούν σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης που θα χρησιμοποιείται 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για 
πρώτη φορά οι οποίες δεν θεωρούνται 
σοβαρές. Σε περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος αποφασίσει να προβεί στην επιλογή 
αυτή, η αρμόδια αρχή απευθύνει 
προειδοποίηση στον δικαιούχο, 
κοινοποιώντας του τη διαπίστωση του 
προβλήματος και την υποχρέωσή του να 
λάβει επανορθωτικά μέτρα. Ο αντίκτυπος 
του εν λόγω συστήματος θα περιορίζεται 
στην απόδοση ευθύνης στον δικαιούχο 
για τη μη συμμόρφωση. Η προειδοποίηση 
ακολουθείται από κατάλληλους ελέγχους 
εντός του επόμενου έτους, για να 
εξακριβωθεί αν έγινε η επανόρθωση. Αν η 
επανόρθωση έχει γίνει, δεν εφαρμόζεται 
μείωση. Αν δεν έχει γίνει , εφαρμόζεται η 
μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
αναδρομικά. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων θεωρούνται πάντα σοβαρές.

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

3. Σε περίπτωση σοβαρής μη 
συμμόρφωσης λόγω βαρείας αμέλειας, το 
ποσοστό μείωσης δεν είναι κατ’ αρχήν 
μικρότερο του 20% και μπορεί να φθάνει 
έως τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή 
περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης και να 
ισχύει για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη.

4. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό 
των μειώσεων και αποκλεισμών για ένα 
ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει το 
συνολικό ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.

4. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό 
των μειώσεων και αποκλεισμών για ένα 
ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει το 
συνολικό ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.
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Or. en

Τροπολογία 16
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 87, 96, 538, 539

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλιστεί η ορθή κατανομή 
των κονδυλίων στους επιλέξιμους 
δικαιούχους, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 111, 
προκειμένου να καθιερωθεί εναρμονισμένη 
βάση για τον υπολογισμό των κυρώσεων 
λόγω της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις λόγω 
δημοσιονομικής πειθαρχίας.

1. Για να εξασφαλιστεί η ορθή κατανομή 
των κονδυλίων στους επιλέξιμους 
δικαιούχους, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 111, 
προκειμένου να καθιερωθεί εναρμονισμένη 
βάση για τον υπολογισμό των κυρώσεων 
λόγω της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις λόγω 
δημοσιονομικής πειθαρχίας.

2. Για να εξασφαλιστεί ότι η πολλαπλή 
συμμόρφωση εφαρμόζεται κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και συνεκτικό που δεν 
εισάγει διακρίσεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 111 όσον αφορά τον υπολογισμό 
και την επιβολή των κυρώσεων.

2. Για να εξασφαλιστεί ότι η πολλαπλή 
συμμόρφωση εφαρμόζεται κατά τρόπο 
αποτελεσματικό, βασιζόμενο σε ανάλυση 
κινδύνου, αναλογικό και συνεκτικό που 
δεν εισάγει διακρίσεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 111 όσον αφορά τον υπολογισμό 
και την επιβολή των κυρώσεων. Αυτές οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εμπεριέχουν 
ειδικότερα κανόνες για περιπτώσεις όπου 
δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις 
για μη συμμόρφωση, η οποία οφείλεται σε 
τεχνική βλάβη των συστημάτων για την 
ταυτοποίηση και καταγραφή ζώων που
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, ΚΑΔ 7 
και ΚΑΔ 8 και δεν προκύπτει από πράξη 
ή παράλειψη που μπορεί να αποδοθεί 
άμεσα στο δικαιούχο.

Or. en
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Τροπολογία 17
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 650-654

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια άμεση ενίσχυση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx 
καταβάλλεται σε δικαιούχο σε άλλο 
νόμισμα πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη 
μετατρέπουν το ποσό της ενίσχυσης που 
εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό νόμισμα με 
βάση την τελευταία ισοτιμία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από 
την 1η Οκτωβρίου του έτους για το οποίο 
χορηγείται η ενίσχυση.

3. Όταν μια άμεση ενίσχυση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx 
καταβάλλεται σε δικαιούχο σε άλλο 
νόμισμα πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη 
μετατρέπουν το ποσό της ενίσχυσης που 
εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό νόμισμα με 
βάση τον τελευταίο μηναίο μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από 
την 1η Οκτωβρίου του έτους για το οποίο 
χορηγείται η ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 18
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 98-101, 665-667, 670 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθορίζεται κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 
στόχο τη μέτρηση της αποδοτικότητας της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Περιλαμβάνει 
όλα τα μέσα που αφορούν την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής
και ιδίως τις άμεσες ενισχύσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx, τα μέτρα στήριξης της αγοράς που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΚΟΑ/xxx, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx και την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης που 

1. Καθορίζεται κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 
στόχο τη μέτρηση της αποδοτικότητας της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και ιδίως σε 
ό,τι αφορά:
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προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.
(α) τις άμεσες ενισχύσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx,

(β) τα μέτρα στήριξης της αγοράς που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΚΟΑ/xxx,
(γ) τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx

(δ) την εφαρμογή της πολλαπλής 
συμμόρφωσης που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό.

Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική 
μέτρηση της απόδοσης, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 111 σχετικά με το 
περιεχόμενο και τη δημιουργία του 
πλαισίου.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή 
αυτών των μέτρων με βάση εκθέσεις που 
συντάσσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Η Επιτροπή συντάσσει πολυετές σχέδιο 
αξιολόγησης με περιοδικές αξιολογήσεις 
συγκεκριμένων μέσων τις οποίες θα 
διεξάγει η ίδια.

2. Ο αντίκτυπος των μέτρων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 υπολογίζεται σε σχέση 
με τους ακόλουθους στόχους:

2. Ο αντίκτυπος των μέτρων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 υπολογίζεται σε σχέση 
με τους ακόλουθους στόχους:

(α) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με 
έμφαση στο γεωργικό εισόδημα, στην 
γεωργική παραγωγικότητα και στη 
σταθερότητα των τιμών.

(α) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με 
έμφαση στις τιμές εισροών, στο γεωργικό 
εισόδημα, στην γεωργική παραγωγικότητα 
και στη σταθερότητα των τιμών.

(β) αειφόρος διαχείριση των φυσικών 
πόρων και δράση για την κλιματική 
αλλαγή, με έμφαση στις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, στη βιοποικιλότητα, στο 
έδαφος και στα ύδατα·

(β) αειφόρος διαχείριση των φυσικών 
πόρων και δράση για την κλιματική 
αλλαγή, με έμφαση στις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, στη βιοποικιλότητα, στο 
έδαφος και στα ύδατα·

(γ) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, με 
έμφαση στην αγροτική απασχόληση, στην 
οικονομική ανάπτυξη και στη φτώχεια στις 
αγροτικές περιοχές.

(γ) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, με 
έμφαση στην αγροτική απασχόληση, στην 
οικονομική ανάπτυξη και στη φτώχεια στις 
αγροτικές περιοχές.

Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τη δέσμη ειδικών δεικτών για 
τους στόχους που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο. Εν οι λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
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διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 113 παράγραφος 3.

άρθρο 111, όσον αφορά το περιεχόμενο 
και τη δημιουργία του πλαισίου 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένης της σειράς 
δεικτών και των μεθόδων υπολογισμού 
τους.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των σχετικών μέτρων. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων, και ιδίως τη 
χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς όταν 
ενδείκνυται.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των σχετικών μέτρων. Στο 
βαθμό που αυτό είναι δυνατό, οι 
πληροφορίες αυτές βασίζονται σε 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το 
Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής 
Πληροφόρησης και η Eurostat. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων, και ιδίως τη 
χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς όταν 
ενδείκνυται.

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν 
τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν 
τα κράτη μέλη, χωρίς να τους επιβάλλεται 
άσκοπος διοικητικός φόρτος, καθώς και 
τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες 
μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Εν οι 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε 4 έτη στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η πρώτη έκθεση θα 
υποβληθεί το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 2017.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε 4 έτη στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η πρώτη έκθεση θα 
υποβληθεί το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 2017.

Or. en

Τροπολογία 19
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 723-725, 770
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα «Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα» – ΚΓΠΚ 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής 
ύλης του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης 
της απαγόρευσης της καύσης 
υπολειμμάτων καλλιεργειών

Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής 
ύλης του εδάφους μέσω κατάλληλων 
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης της καύσης υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για 
φυτοπροστασία ή για απομάκρυνση 
καταλοίπων.

Or. en

Τροπολογία 20
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 733-738, 771

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" – ΚΑΔ 2 – τελευταία στήλη 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 3
παράγραφος 2 στοιχείο β), άρθρο 4 
παράγραφοι 1, 2 και 4

Άρθρο 3, παράγραφος 1 και παράγραφος 2 
στοιχείο β), άρθρο 4, παράγραφοι 1, 2 και 
4, άρθρο 5, στοιχεία α), β) και δ)

Or. en

Τροπολογία 21
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 739-744.772

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" – ΚΑΔ 3 – τελευταία στήλη 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 13 
παράγραφος 1, στοιχείο α)

Or. en
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Τροπολογία 22
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 102, 748 

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Τοπίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης" – ΚΓΠΚ 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, 
τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, και περιθωρίου 
αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών, και ενδεχόμενα 
μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών 
ειδών και επιβλαβών οργανισμών

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, ημιφυσικών οικοτόπων, των 
φυτικών φρακτών, λιμνών, τάφρων, 
σειρών δένδρων, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, και περιθωρίου 
αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών.

Or. en

Τροπολογία 23
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 112

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, 
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 

(10) Προκειμένου οι δικαιούχοι να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον 
αφορά, αφενός, τη σχέση μεταξύ των 
γεωργικών πρακτικών και τη διαχείριση 
κινδύνου και τη διαχείριση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και, 
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 
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ζώων, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν γενικό σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που θα προσφέρει συμβουλές στους 
δικαιούχους. 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.

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 
δικαιούχους. 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 24
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 113-116, 20-25, 213, 214, 228, 
240, 256, 257, 258

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 πολιτικής. 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει ορισμένα στοιχεία που αφορούν 

(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 
σε επίπεδο εκμετάλλευσης. 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 πολιτικής. Επιπλέον, 
το σύστημα αυτό θα πρέπει να καλύπτει 
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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.

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 την 
περιβαλλοντική απόδοση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων του 
εκσυγχρονισμού της εκμετάλλευσης, της 
δημιουργίας ανταγωνιστικού δυναμικού, 
της τομεακής ολοκλήρωσης, της 
καινοτομίας και του προσανατολισμού 
στην αγορά καθώς και της προαγωγής 
και εφαρμογής αρχών λογιστικής, 
επιχειρηματικότητας και βιώσιμης 
διαχείρισης οικονομικών πόρων. Τέλος, 
τα κράτη μέλη μπορεί να συμπεριλάβουν 
στο σύστημά τους την ενθάρρυνση της 
μετατροπής των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης 
της οικονομικής τους δραστηριότητας 
καθώς και της λήψης κατάλληλων 
αποτρεπτικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και 
ασθενειών ζώων και φυτών αλλά και την 
παροχή συμβουλών σχετικά με την 
ολοκληρωμένη καταπολέμηση παρασίτων 
και τη χρήση μη χημικών εναλλακτικών.

Or. en

Τροπολογία 25
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 276 

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η ένταξη των δικαιούχων στο 
σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
γίνεται σε εθελοντική βάση. Όλοι οι 

(12) Η ένταξη των δικαιούχων στο 
σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
γίνεται σε εθελοντική βάση. Όλοι οι 
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δικαιούχοι ακόμη και αν δεν λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο 
σύστημα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν 
να ορίζουν κριτήρια προτεραιότητας.
Λόγω του είδους του συστήματος, είναι 
σκόπιμο να θεωρούνται εμπιστευτικές οι 
πληροφορίες που συλλέγονται κατά την 
παροχή των συμβουλών, εκτός από 
περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων του 
ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. Για να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος, οι σύμβουλοι θα πρέπει να 
διαθέτουν επαρκή προσόντα και να 
εκπαιδεύονται τακτικά.

δικαιούχοι ακόμη και αν δεν λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο 
σύστημα. Ωστόσο τα κράτη μέλη πρέπει 
να μπορούν να καθορίζουν, με βάση 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες 
δικαιούχων που έχουν κατά 
προτεραιότητα πρόσβαση στο σύστημα 
παροχής συμβουλών. Λόγω του είδους του 
συστήματος, είναι σκόπιμο να θεωρούνται 
εμπιστευτικές οι πληροφορίες που 
συλλέγονται κατά την παροχή των 
συμβουλών, εκτός από περίπτωση 
σοβαρών παραβιάσεων του ενωσιακού ή 
του εθνικού δικαίου. Για να εξασφαλίζεται 
η αποτελεσματικότητα του συστήματος, οι 
σύμβουλοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
προσόντα και να εκπαιδεύονται τακτικά.

Or. en

Τροπολογία 26
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 132-135, 516

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 

(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 γενικών αρχών 
και των προς εφαρμογή κριτηρίων, τους 
κανόνες για την ανάκτηση, τις μειώσεις και 
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συνδέονται αναγκαστικά με την καταβολή 
της ενίσχυσης.

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. Είναι αναγκαίο να 
προβλέπεται ένα ισχυρό κίνητρο για να 
μειώσουν τα κράτη μέλη τον αριθμό των 
επιτόπιων ελέγχων όπου το ποσοστό 
λάθους είναι σε αποδεκτό επίπεδο, καθώς 
και να προβλέπεται ευελιξία με βάση τα 
συνήθη πρότυπα των αντίστοιχων 
κρατών μελών ή περιφερειών, πράγμα 
που θα επιτρέπει δικαιολογημένες 
εξαιρέσεις για γεωπονικούς, οικολογικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους. 

Or. en

Τροπολογία 27
Giovanni La Via
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 138-140

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 πρέπει να κάνουν 
κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας όταν 
συγκροτούν αυτά τα συστήματα, με 
σκοπό να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος 
και να διασφαλιστούν αποτελεσματικοί 
και αποδοτικοί έλεγχοι.

Or. en
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