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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2011)0628),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 43, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0341/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 25 Απριλίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8ης 
Μαρτίου 20122,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Μαΐου 20123,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Ανάπτυξης καθώς και της Επιτροπής Προϋπολογισμών
(A7–0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. τονίζει ότι η χρηματοδότηση που αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση αποτελεί απλώς 
ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
2014-2020·

3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

                                               
1 Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
3 Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(Οι δύο αυτές τροποποιήσεις που 
αντικαθιστούν τη λέξη «κύρωση» με τις 
λέξεις «διοικητική κύρωση» και τις λέξεις 
«μόνιμοι βοσκότοποι» με τις λέξεις 
«μόνιμοι λειμώνες και βοσκότοποι», 
ισχύουν σε όλο το κείμενο· η έγκριση της 
τροπολογίας αυτής συνεπάγεται 
αντίστοιχες αλλαγές σε όλο το κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
προβλέπει, όποτε ενδείκνυται, εξαιρέσεις 
σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σε 
εξαιρετικές περιστάσεις. Όσον αφορά 
κανονισμούς στο γεωργικό τομέα, η 
έννοια της ανωτέρας βίας θα πρέπει να 
ερμηνεύεται υπό το πρίσμα της 
νομολογίας του Δικαστηρίου.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37a) Εκτός από τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει 
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λεπτομερέστερες διατάξεις που θα 
διέπουν παρατυπίες στον τομέα της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Δικαιούχος 
που λαμβάνει ενίσχυση χωρίς να 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας ή τις δεσμεύσεις για τους 
όρους χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης 
θα θεωρείται ότι έχει αποκτήσει όφελος 
αδικαιολόγητα. Τα εν λόγω οφέλη 
αφαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95. 
Προκειμένου να αποθαρρύνεται η μη 
συμμόρφωση των δικαιούχων, πρέπει να 
επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις υπό 
την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, με τη 
μορφή μείωσης της ενίσχυσης ή 
αποκλεισμού από τη χορήγησή της, ιδίως 
σε περιπτώσεις παρατυπιών εκ 
προθέσεως ή εξ αμελείας. Οι εν λόγω 
διοικητικές κυρώσεις ενδέχεται να 
αφορούν ενίσχυση για τη χορήγηση της 
οποίας έχουν εκπληρωθεί οι όροι 
επιλεξιμότητας ή οι σχετικές δεσμεύσεις. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι, 
σε περίπτωση παρατυπιών που 
σχετίζονται με τον τίτλο ΙΙΙ του άρθρου 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx 
(άμεσες ενισχύσεις), το συνολικό ποσό 
όλων των ενισχύσεων που έχουν 
αφαιρεθεί και μειωθεί δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό της πληρωμής που 
αναφέρεται στο εν λόγω κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί η συσχέτιση μεταξύ του κανονιμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 και 
του άρθρου 65 του παρόντος κανονισμού.



PE483.834v01-00 10/66 PR\894822EL.doc

EL

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(53) Οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζονται 
πλήρως από τα κράτη μέλη, ώστε να 
καταστούν λειτουργικές σε επίπεδο 
εκμετάλλευσης και να εξασφαλιστεί η 
αναγκαία ίση μεταχείριση μεταξύ των 
γεωργών. Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων για την 
ταυτοποίηση και καταγραφή των ζώων 
για σκοπούς πολλαπλής συμμόρφωσης, οι 
οποίες θα πρέπει, όποτε ενδείκνυται, να 
παρέχουν ευελιξία σε επίπεδο 
εκμεταλλεύσεων προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ισορροπία 
μεταξύ της διαφύλαξης του πνεύματος 
της νομοθεσίας και της επιβολής 
αναλογικών διοικητικών κυρώσεων μόνο 
στην περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
αποδίδεται άμεσα και αναντίρρητα στους 
δικαιούχους, ιδίως σε περίπτωση 
επανειλημμένης δυσλειτουργίας της 
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, οι διατάξεις θα καταστούν 

διαγράφεται
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λειτουργικές ως προς την πολλαπλή 
συμμόρφωση μόνον εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη θα τις έχουν θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή, ιδίως με την επιβολή σαφών 
υποχρεώσεων για τους γεωργούς. 
Σύμφωνα με την οδηγία, οι απαιτήσεις θα 
εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

Or. it

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ορισμοί των όρων «γεωργός», 
«γεωργική δραστηριότητα», «γεωργική 
έκταση» και «εκμετάλλευση» που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] εφαρμόζονται για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού,
πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού.

1. Οι ορισμοί των όρων «γεωργός», 
«γεωργική δραστηριότητα» και «γεωργική 
έκταση» που αναφέρονται στο άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] 
εφαρμόζονται για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
Τίτλου VI, όπως ορίζονται στο άρθρο 91, 
παράγραφος 3, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού θα ισχύει ο ορισμός 
της «εκμετάλλευσης» που προβλέπει το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
xxx/xxx[ΑΕ].

Or. en

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, […] ως «τομεακή γεωργική 
νομοθεσία» νοείται οποιαδήποτε 
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εφαρμοστέα πράξη εκδίδεται βάσει του 
άρθρου 43 της Συνθήκης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, καθώς και, 
κατά περίπτωση, οποιαδήποτε κατ’ 
εξουσιοδότηση ή εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται βάσει των πράξεων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού σε σχέση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) xxx/xxx[ΑΕ], τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] και τον κανονισμό 
(ΕΕ) xxx/xxx[ΑΑ], οι ακόλουθες 
περιπτώσεις μπορούν να αναγνωρίζονται 
ως ανωτέρα βία και εξαιρετικές 
περιστάσεις:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού σε σχέση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) xxx/xxx[ΑΕ], τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] και τον κανονισμό
(ΕΕ) xxx/xxx[ΑΑ], μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθες περιπτώσεις μπορούν να 
αναγνωρίζονται για παράδειγμα ως 
ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις:

Or. it

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε a ) μια φυτική ασθένεια η οποία πλήττει 
το σύνολο ή ένα μέρος της φυτικής 
περιουσίας του δικαιούχου·

Or. it

Αιτιολόγηση

Αν και προτείνεται ένας ανοιχτός κατάλογος ώστε να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα όλες οι 
περιπτώσεις, δεν γίνεται καμία αναφορά στις φυτικές ασθένειες, παρά το γεγονός ότι 
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συμβαίνουν συχνά στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Ένας αναγνωρισμένος οργανισμός πληρωμών πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και 
των δύο πυλώνων. Το σημερινό σύστημα διαχείρισης δεν κατόρθωσε να επιφέρει μια 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο σύστημα της χορήγησης των ενισχύσεων.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των οργανισμών πληρωμών και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων τους θα 
πρέπει να καθορίζονται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και όχι με εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των οργανισμών πληρωμών και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων τους θα 
πρέπει να καθορίζονται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και όχι με εκτελεστικές πράξεις.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

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, 
που επιλέγεται μέσω δημόσιας 
διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών από το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί, σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου, 
σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια 
και την ειλικρίνεια των ετήσιων 
λογαριασμών του οργανισμού πληρωμών, 
την ορθή λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου των ισχυόντων 
συστημάτων ελέγχου, καθώς και ως προς
τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων. Στη γνώμη αυτή θα 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, εάν και κατά 
πόσον ο έλεγχος θέτει υπό αμφισβήτηση 
τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στη 
διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 3, 
στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. 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, τα ειδικά 
καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των 
ελέγχων τους οποίους πρέπει να 
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καταρτιστούν από τους οργανισμούς 
αυτούς. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

διενεργούν, καθώς και τα πιστοποιητικά 
και τις εκθέσεις μαζί με τα συνοδευτικά 
έγγραφα που πρέπει να καταρτιστούν από 
τους οργανισμούς αυτούς.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τη θέση την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(A7-0209/2011 της 25.5.2011) στο πλαίσιο της διαδικασίας ευθυγράμμισης με τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν επίσης να παρασχεθούν από ιδιωτικούς οργανισμούς οι 
οποίοι πραγματοποιούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ενισχύσεις της ΚΓΠ μαζί με τις 
δημόσιες διοικήσεις σε οριζόντια βάση επικουρικότητας.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτό το στοιχείο θα πρέπει να είναι προαιρετικό. Για το λόγο αυτό έχει μεταφερθεί στην 
παράγραφο 3.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομικής δραστηριότητας της 
γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με 
όλα 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·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες παροχής γεωργικών συμβουλών πρέπει να αυξηθούν με σκοπό την εκπλήρωση 
των στόχων της ΚΓΠ, ιδίως εκείνων που καλύπτουν την τοπική δράση βάσει προγραμμάτων 
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αγροτικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη της παροχής συμβουλών πρέπει να γίνει σύμφωνα με την 
εξάπλωση της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση (έρευνα - συμβουλές - κατάρτιση - αγορά) 
και ιδίως προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών παροχής συμβουλών 
πέραν της σημερινής τους στενής εστίασης στη συμμόρφωση με τους όρους και στα 
υποχρεωτικά μέτρα, έτσι ώστε να παρασχεθεί υποστήριξη για περισσότερο φιλόδοξους και 
καινοτόμους στόχους της ΚΓΠ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) 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].

Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτό το στοιχείο θα πρέπει να είναι προαιρετικό. Για το λόγο αυτό έχει μεταφερθεί στην 
παράγραφο 3.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
σύμβουλοι στο πλαίσιο του συστήματος 
παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις να διαθέτουν επαρκή 
προσόντα και να εκπαιδεύονται τακτικά.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
σύμβουλοι στο πλαίσιο του συστήματος 
παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις να διαθέτουν επαρκή 
προσόντα και να λαμβάνουν τακτικά 
κατάλληλη επαγγελματική ενημέρωση.

Or. it

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εθνική αρμόδια αρχή παρέχει στον 
δικαιούχο, εφόσον είναι αναγκαίο και με 
ηλεκτρονικά μέσα, τον ενδεδειγμένο 

3. Η εθνική αρμόδια αρχή παρέχει στον 
πιθανό δικαιούχο, εφόσον είναι αναγκαίο 
και με ηλεκτρονικά μέσα, τον ενδεδειγμένο 
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κατάλογο των οριζόμενων οργανισμών. κατάλογο των επιλεγέντων οργανισμών. 

Or. it

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η τροπολογία αυτή δεν αφορά το ελληνικό 
κείμενο.

Or. it

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής αυτής της παραγράφου είναι πάρα πολύ εκτενές και για το λόγο αυτό 
υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 8, 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) έχουν 
ως στόχο να δώσουν στην Επιτροπή τα 
μέσα να διαχειριστεί τις ενωσιακές 
γεωργικές αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο, 
να εξασφαλίζει τη γεωργοοικονομική 
διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων και 
της κατάστασης των καλλιεργειών ώστε να 
γίνονται εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά τις 
αποδόσεις και τη γεωργική παραγωγή, να 
επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτές τις 
εκτιμήσεις σε διεθνές πλαίσιο, όπως οι 
πρωτοβουλίες που συντονίζονται από τους 
οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών ή 
άλλους διεθνείς οργανισμούς, να ενισχυθεί 
η διαφάνεια των παγκόσμιων αγορών και 
να εξασφαλιστεί η τεχνολογική
παρακολούθηση του 

1. Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) έχουν 
ως στόχο να δώσουν στην Επιτροπή τα 
μέσα να διαχειριστεί τις ενωσιακές 
γεωργικές αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο, 
να εξασφαλίζει τη γεωργοοικονομική 
διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων και 
της κατάστασης των καλλιεργειών ώστε να 
γίνονται εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά τις 
αποδόσεις και τη γεωργική παραγωγή, να 
επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτές τις 
εκτιμήσεις σε διεθνές πλαίσιο, όπως οι 
πρωτοβουλίες που συντονίζονται από τους 
οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών ή 
άλλους διεθνείς οργανισμούς, να ενισχυθεί 
η διαφάνεια των παγκόσμιων αγορών και 
να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση του 
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γεωργομετεωρολογικού συστήματος. γεωργομετεωρολογικού συστήματος.

Or. it

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που 
προτείνει η Επιτροπή και εκδίδει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή 
και οι οποίες έχουν επίδραση στον 
προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ, τηρείται το 
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 16.

Σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που 
προτείνει η Επιτροπή και εκδίδει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή 
και οι οποίες έχουν επίδραση στον 
προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ, πρέπει να 
τηρείται το ποσό που αναφέρεται στο 
άρθρο 16.

Or. it

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν 
πρότασης της Επιτροπής που υποβάλλεται 
το αργότερο στις 31 Μαρτίου του 
ημερολογιακού έτους για το οποίο 
εφαρμόζεται η αναπροσαρμογή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθορίζει
την αναπροσαρμογή το αργότερο στις 30 
Ιουνίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

2. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενεργώντας κατόπιν 
πρότασης της Επιτροπής που υποβάλλεται 
το αργότερο στις 31 Μαρτίου του 
ημερολογιακού έτους για το οποίο 
εφαρμόζεται η αναπροσαρμογή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
καθορίζουν την αναπροσαρμογή το 
αργότερο στις 30 Ιουνίου του ίδιου 
ημερολογιακού έτους.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τη θέση την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(A7-0209/2011 της 25.5.2011) στο πλαίσιο της διαδικασίας ευθυγράμμισης με τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το ποσοστό αναπροσαρμογής δεν 
έχει καθοριστεί έως τις 30 Ιουνίου κάθε 
έτους, η Επιτροπή το καθορίζει με 
εκτελεστική πράξη και ενημερώνει το 
Συμβούλιο πάραυτα. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 2.

3. Εάν το ποσοστό αναπροσαρμογής δεν 
έχει καθοριστεί έως τις 30 Ιουνίου κάθε 
έτους, η Επιτροπή το καθορίζει με 
εκτελεστική πράξη και ενημερώνει το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πάραυτα. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 2.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τη θέση την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(A7-0209/2011 της 25.5.2011) στο πλαίσιο της διαδικασίας ευθυγράμμισης με τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Πριν από την υποβολή της πρότασης η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή εξετάζει εάν οι όροι για την 
κινητοποίηση του αποθεματικού για 
κρίσεις στον γεωργικό τομέα που 
αναφέρεται στο σημείο 14 της διοργανικής 
συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα πληρούνται, και σ' 
αυτή την περίπτωση, υποβάλλει πρόταση 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική πειθαρχία δεν 
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του αποθεματικού για κρίσεις όταν έκτακτες εξελίξεις της 
αγοράς οδηγούν σε αυξημένες αναμενόμενες δαπάνες σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 159 της ενιαίας ΚΟΑ.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν κατά την κατάρτιση του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος N, 
προκύψει ότι υπάρχει κίνδυνος να 

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

σημειωθεί υπέρβαση του ποσού που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 για το 
οικονομικό έτος N, η Επιτροπή προτείνει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τα μέτρα που είναι αναγκαία 
για την εξασφάλιση της τήρησης του 
ποσού αυτού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τη θέση την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(A7-0209/2011 της 25.5.2011) στο πλαίσιο της διαδικασίας ευθυγράμμισης με τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τη θέση την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(A7-0209/2011 της 25.5.2011) στο πλαίσιο της διαδικασίας ευθυγράμμισης με τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τη θέση την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(A7-0209/2011 της 25.5.2011) στο πλαίσιο της διαδικασίας ευθυγράμμισης με τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτή η αρχή είναι θεμελιώδους σημασίας για να μην τιμωρούνται τα 
κράτη μέλη με ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να 
εφαρμόσουν τον κανόνα της αποδέσμευσης ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να 
εξοικονομηθεί χρόνος.



PE483.834v01-00 30/66 PR\894822EL.doc

EL

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε περίπτωση που η τομεακή γεωργική 
νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 61 και τα αποτελέσματά τους, 
και εάν τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια της καθυστέρησης και σύμφωνα 
με τους λεπτομερείς κανόνες που έχει 
θεσπίσει με βάση το άρθρο 48, 
παράγραφος 5, τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι να παρασχεθεί συνεπής, 
αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση 
εντός και εκτός Ένωσης ώστε να δοθεί 
συνολική εικόνα της πολιτικής αυτής.

Στόχος πρέπει να είναι να παρασχεθεί 
συνεπής, αντικειμενική και σφαιρική
ενημέρωση εντός και εκτός Ένωσης ώστε 
να δοθεί μια ακριβής συνολική εικόνα της 
πολιτικής αυτής.

Or. it
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει, με 
εκτελεστικές πράξεις, περαιτέρω 
λεπτομέρειες για την υποχρέωση του 
άρθρου 46 καθώς και ειδικούς όρους που 
εφαρμόζονται στα στοιχεία που πρέπει να 
καταχωριστούν στους λογαριασμούς των 
οργανισμών πληρωμών. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 
3.

6. Στην Επιτροπή ανατίθεται η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 111 που αφορά την πειθαρχία 
καθορίζοντας περαιτέρω λεπτομέρειες για 
την υποχρέωση του άρθρου 46 καθώς και 
ειδικούς όρους που εφαρμόζονται στα 
στοιχεία που πρέπει να καταχωριστούν 
στους λογαριασμούς των οργανισμών 
πληρωμών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 46 θα πρέπει να συμπληρωθεί μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Στην Επιτροπή ανατίθεται η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 111 που αφορά την έγκριση 
περαιτέρω κανόνων για την πληρωμή 
τόκων υπερημερίας εκ μέρους των
κρατών μελών προς τους δικαιούχους, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42, 
παράγραφος 2.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 42, παράγραφος 2, θα πρέπει να συμπληρωθεί κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 42, παράγραφος 2, θα πρέπει να συμπληρωθεί με 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. Το σημείο αυτό μετατίθεται στο άρθρο 48 - παράγραφος 6a (νέα) -
κατ' εξουσιοδότηση πράξη. 

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις 
οποίες πρέπει να πραγματοποιείται η 
ηλεκτρονική αποθήκευση των 
δικαιολογητικών εγγράφων που 
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αναφέρεται στην πρώτη υποπαράγραφο 
του άρθρου 51, συμπεριλαμβανομένης 
της μορφής και της διάρκειάς της.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει 
να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα 
της διαπιστωθείσας μη τήρησης. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το είδος και τη 
σοβαρότητα της παράβασης. 

Or. it
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Με αυτό τον τρόπο δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο όργανο συμβιβασμού στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εξακρίβωσης της τήρησης. 

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να ειδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 προβλέποντας στόχους για 
τα διάφορα στάδια της διαδικασίας 
εκκαθάρισης λογαριασμών, τους 
αντίστοιχους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες των διαφόρων 
εμπλεκομένων μερών καθώς και κανόνες 
σχετικά με:

Or. en
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη τεκμηρίωση σε έκθεση ελέγχου 
ή παρεμφερές έγγραφο, ή κατά 
περίπτωση, από την παραλαβή της εν 
λόγω έκθεσης ή του εν λόγω παρεμφερούς 
εγγράφου από τον οργανισμό πληρωμών ή 
τον αρμόδιο για την ανάκτηση φορέα. Τα 
αντίστοιχα ποσά καταγράφονται 
ταυτόχρονα στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «πρώτη ένδειξη» είναι πολύ ασαφής και θα υπήρχε κίνδυνος να προκαλέσει 
προβλήματα εφαρμογής.
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει 
τα καθεστώτα στήριξης της Ένωσης.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά, αναλογικά και 
βασιζόμενα σε αναλύσεις κινδύνου 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία που διέπει τα καθεστώτα 
στήριξης της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 — παράγραφος 4 — εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποτελεσματική επίτευξη των στόχων
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 111, θεσπίζοντας 
ειδικές υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 — παράγραφος 4 — εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, 
η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου 
από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, εν μέρει 
τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα με βάση 
ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
στοχεύοντας παράλληλα τους τομείς 
στους οποίους ο κίνδυνος σφάλματος 
είναι υψηλότερος.
Στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της 
αναλογικότητας των ελέγχων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι 
παράγοντες όπως:
- η χρηματοδοτική διάσταση των 
επιχειρήσεων·
- η θετική έκβαση προηγούμενων 
λογιστικών ελέγχων που 
πραγματοποιήθηκαν στα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου·
- η αξιοπιστία των εθνικών αρχών που 
διεξαγαγάγουν τους ελέγχους·
- η εθελούσια συμμετοχή στα συστήματα 
διαχείρισης που είναι διαπιστευμένα με 
βάση αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η αποσαφήνιση ορισμένων παραγόντων οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα των ελέγχων.
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώνουν 
τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων όποτε 
το ποσοστό σφάλματος είναι σε αποδεκτό 
επίπεδο και η διαχείριση και τα 
εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου 
λειτουργούν ικανοποιητικά. Η Επιτροπή 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 111, θεσπίζοντας 
τους συγκεκριμένους όρους και κανόνες 
που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 111 θεσπίζοντας τους κανόνες για 
τον ελάχιστο αριθμό των επιτόπιων 
ελέγχων που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
καθώς και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 
τις οποίες πρέπει να αυξάνουν τα κράτη 
μέλη τον αριθμό των εν λόγω ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1

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 

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 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τις περιπτώσεις στις 
οποίες οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποί 
τους παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή 
ελέγχου.

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 111, ιδίως όσον αφορά:

(a) τους κανόνες σχετικά με περιπτώσεις 
στις οποίες οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποί 
τους παρεμποδίζουν τη διενέργεια 
ελέγχων·
(β) τους κανόνες σχετικά με τους 
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που 
πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη που 
περιλαμβάνουν κατάλληλη και 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·
(γ) τους κανόνες και τις μεθόδους 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους 
ελέγχους και τις επαληθεύσεις που 
διενεργήθηκαν και τα αποτελέσματά 
τους·
(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·
(στ) όταν το απαιτούν οι ανάγκες ορθής 
διαχείρισης του συστήματος, κανόνες για 
πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τα 
τελωνειακά καθεστώτα που προβλέπονται 
ιδίως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·
(ζ) όσον αφορά την κάνναβη που 
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·
(η) όσον αφορά το βαμβάκι που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ], το σύστημα 
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ελέγχων των εγκεκριμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·
(θ) 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·
(ι) 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.

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 — παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις που 
αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του
παρόντος κεφαλαίου στην Ένωση. Οι εν 
λόγω κανόνες μπορούν να αφορούν, 
ειδικότερα, τα εξής:
(a) 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·
(β) τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο 
επιτόπιων ελέγχων που είναι αναγκαίοι 
για την αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων, καθώς και τους όρους υπό 

διαγράφεται
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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·
(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·
(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·
(στ) όσον αφορά την κάνναβη που 
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·
(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 
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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.
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 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1

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 το αντίστοιχο μη 
συμμορφούμενο μέρος της ενίσχυσης 
σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης. 

Or. en
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 1 χωρίζεται σε δύο παραγράφους από τις οποίες η μία αφορά τη μη τήρηση 
«όρων επιλεξιμότητας» και η άλλη αφορά τη μη τήρηση «δεσμεύσεων», καθότι θα ίσχυαν 
διαφορετικές συνέπειες σε κάθε περίπτωση.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστεί ότι η αρχή της επιβολής κυρώσεων μπορεί να θεσπίζεται μόνον σε 
νομοθετικές πράξεις (που σύμφωνα με το άρθρο 289, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ αποτελεί όρο 
που καλύπτει μόνον πράξεις που εκδίδονται με τη συνήθη ή με ειδική νομοθετική διαδικασία), 
και ότι περαιτέρω λεπτομέρειες για την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων μπορούν εν συνεχεία 
να ορίζονται μέσω εκτελεστικών ή κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 
τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή 
περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή 
μέτρα στήριξης για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη. 

2. Οι διοικητικές αυτές κυρώσεις μπορεί 
να φτάνουν έως τον πλήρη αποκλεισμό 
από ένα ή περισσότερα καθεστώτα 
ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης για ένα ή 
περισσότερα ημερολογιακά έτη.



PR\894822EL.doc 47/66 PE483.834v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της αναλογικότητας (κύρωση διαβαθμιζόμενη σύμφωνα με τη σοβαρότητα, κ.α. ...) 
πρέπει να διέπει τόσο τις κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 όσο και τις 
περιπτώσεις κατάργησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1α. 

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ανακτώνται πλήρως τα ποσά τα οποία 
αφορούν η κατάργηση και οι διοικητικές 
κυρώσεις που αναφέρονται στις 
προηγούμενες παραγράφους.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα ποσά τα οποία αφορούν η 
κατάργηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1α και οι διοικητικές 
κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 διαβαθμίζονται ανάλογα με 
τη σοβαρότητα, το μέγεθος, τη διάρκεια 
και την επανάληψη της μη συμμόρφωσης 
που έχει διαπιστωθεί.

Or. en
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 65α
Κατάργηση και μειώσεις όσον αφορά 

πληρωμές για γεωργικές πρακτικές που 
είναι ευνοϊκές για το κλίμα και το 

περιβάλλον
Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, το 
συνολικό ποσό των ενισχύσεων που 
καταργούνται και μειώνονται σύμφωνα 
με το εν λόγω άρθρο, λόγω μη 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του 
κεφαλαίου 2 του κανονισμιού ... (άμεσες 
ενισχύσεις) δεν θα υπερβαίνει το ποσό της 
πληρωμής που αναφέρεται στο εν λόγω 
κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πράσινη πληρωμή που αναφέρεται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού για τις 
άμεσες ενισχύσεις πρέπει να διαχωριστεί σαφώς από τη βασική πληρωμή. Οι λεπτομερείς 
κανόνες για μειώσεις και την κατάργηση ενισχύσεων όσον αφορά την πράσινη πληρωμή δεν θα 
πρέπει να οδηγήσει στην εκ των πραγμάτων αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης που 
προορίζεται για την εν λόγω πληρωμή. Για το λόγο αυτό, η μη τήρηση των απαιτήσεων για 
οικολογικές μεθόδους δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη βασική πληρωμή.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αναστολή του δικαιώματος 
συμμετοχής σε καθεστώς ενίσχυσης, τον 
αποκλεισμό και την αναστολή της 
πληρωμής ή τη μείωση κατά ένα ποσοστό 
των ενισχύσεων, πληρωμών ή επιστροφών, 
ή οποιαδήποτε άλλη κύρωση, ιδίως στην 

(α) την αναστολή του δικαιώματος 
συμμετοχής σε καθεστώς ενίσχυσης, τον 
αποκλεισμό και την αναστολή της 
πληρωμής ή τη μείωση κατά ένα ποσοστό 
των ενισχύσεων, πληρωμών ή επιστροφών,  
στην περίπτωση που οι προθεσμίες δεν 
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περίπτωση που οι προθεσμίες δεν 
τηρήθηκαν, το προϊόν, το μέγεθος ή η 
ποσότητα δεν συμφωνούν με την αίτηση, η 
αξιολόγηση ενός καθεστώτος ή η 
κοινοποίηση πληροφοριών δεν 
πραγματοποιήθηκαν, είναι εσφαλμένες ή 
δεν πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως·

τηρήθηκαν, το προϊόν, το μέγεθος ή η 
ποσότητα δεν συμφωνούν με την αίτηση, η 
αξιολόγηση ενός καθεστώτος ή η 
κοινοποίηση πληροφοριών δεν 
πραγματοποιήθηκαν, είναι εσφαλμένες ή 
δεν πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα είδη των επιβαλλόμενων κυρώσεων και οι μορφές των καλυπτόμενων παραβιάσεων πρέπει 
να ορίζονται σε νομοθετικές πράξεις, και θα πρέπει να διευκρινίζεται επακριβώς το 
περιεχόμενο των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την ανάκληση ή την αναστολή έγκρισης 
ή αναγνώρισης, ιδίως σε περίπτωση που 
μια επιχείρηση, οργάνωση παραγωγών, 
ένωση οργανώσεων παραγωγών, ομάδα 
παραγωγών ή διεπαγγελματική οργάνωση 
δεν τηρεί ή παύει να πληροί τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης 
κοινοποιήσεων·

(ζ) την ανάκληση ή την αναστολή έγκρισης 
ή αναγνώρισης, σε περίπτωση που μια 
επιχείρηση, οργάνωση παραγωγών, ένωση 
οργανώσεων παραγωγών, ομάδα 
παραγωγών ή διεπαγγελματική οργάνωση 
δεν τηρεί ή παύει να πληροί τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης 
κοινοποιήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα είδη των επιβαλλόμενων κυρώσεων και οι μορφές των καλυπτόμενων παραβιάσεων πρέπει 
να ορίζονται σε νομοθετικές πράξεις, και θα πρέπει να διευκρινίζεται επακριβώς το 
περιεχόμενο των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις διαδικασίες και τα τεχνικά 
κριτήρια που αφορούν τα μέτρα και τις 
κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται παράβαση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας·

(α) τις διαδικασίες που αφορούν τα μέτρα 
και τις κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται παράβαση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους κανόνες και τις διαδικασίες που 
αφορούν την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας.

(β) τις διαδικασίες που αφορούν την 
ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων θα πρέπει να καθορίζεται επακριβώς 
προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν αλληλεπικαλύψεις με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο.
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη αξιοποιούν στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό την τεχνολογία για 
την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου 
συστήματός τους, ιδίως σε ό,τι αφορά 
ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι αίτηση για χορήγηση 
ενίσχυσης ή αίτηση πληρωμής που 
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπει η 
παράγραφος 1 θα ισχύει για ορισμένα 
χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω δικαιούχοι υπόκεινται στην 
υποχρέωση να κοινοποιούν οποιαδήποτε 
αλλαγή στις πληροφορίες που είχαν 
αρχικά υποβάλει. Ωστόσο, η εγκυρότητα 
της πολυετούς αίτησης θα εξαρτάται από 
ετήσια επιβεβαίωση εκ μέρους του 
δικαιούχου με τη μορφή δήλωσης 
συμμετοχής.

Or. en
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Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

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 αποβλέπουν στην 
παρακολούθηση του επιπέδου εγγενούς 
κινδύνου και ο αριθμός τους μπορεί να 
προσαρμόζεται ενόψει των εγγενών 
κινδύνων και των κινδύνων ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και/ή των δικαιούχων 
που επιλέγονται τυχαία, πράγμα που 
επιτρέπει την πρωταρχική εστίαση σε 
αιτήσεις υψηλού κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο άρθρο 74, η παράγραφος αυτή θα πρέπει 
να αναφέρεται στους δικαιούχους και όχι σε «γεωργικές εκμεταλλεύσεις και/ή δικαιούχους.
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 2, 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 ...(Άμεσες ενισχύσεις) 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές χώρες, οι γεωργοί υποχρεούνται συχνά να αλλάξουν τελευταία στιγμή τα 
προγράμματα σποράς τους για διάφορους λόγους, όπως είναι οι κλιματικές συνθήκες. Τούτο 
σημαίνει ότι οι έλεγχοι μπορούν να αρχίσουν να διενεργούνται αρκετά αργά και μπορεί επίσης 
να ολοκληρωθούν αρκετά αργά. Οι καθυστερημένες πληρωμές δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα στους δικαιούχους.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από αίτημα 
ενός ή περισσότερων κρατών μελών σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το 
επιτρέπει η κατάσταση του 
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προϋπολογισμού, να εγκρίνει την 
πληρωμή προκαταβολών πριν τις 16 
Οκτωβρίου.

Or. it

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) κανόνες όσον αφορά τη χρήση 
τεχνολογίας για την εγκατάσταση του 
ολοκληρωμένου συστήματος προκειμένου 
να διασφαλιστεί η βελτιστοποίηση των 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα 
πράξης ή παράλειψης άμεσα αποδιδόμενης 
στον σχετικό δικαιούχο·

α) η μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα 
πράξης ή παράλειψης άμεσα και ρητά
αποδιδόμενης στον σχετικό δικαιούχο·

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν σε 
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λειτουργία σύστημα προειδοποίησης 
σύμφωνα με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι 
δικαιούχοι λαμβάνουν αρχική επιστολή 
προειδοποίησης που τους επιτρέπει να 
αποκαθιστούν μια παρατυπία προτού 
επιβληθεί οποιαδήποτε διοικητική 
κύρωση. Το εν λόγω σύστημα 
προειδοποίησης μπορεί να ισχύει μόνον 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για 
πρώτη φορά που δεν θεωρούνται 
σοβαρές. Ο αντίκτυπος του εν λόγω 
συστήματος θα περιορίζεται στην 
απόδοση ευθύνης στον δικαιούχο για τη 
μη συμμόρφωση. Οι επιστολές 
προειδοποίησης θα ακολουθούνται 
συστηματικά από κατάλληλους ελέγχους 
για να διαπιστώνεται η αποκατάσταση 
της μη συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 97, η 
τεχνική βλάβη των συστημάτων για την 
ταυτοποίηση και καταγραφή ζώων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, ΚΑΔ 7 
και ΚΑΔ 8, δεν θα θεωρείται μη 
συμμόρφωση που αποδίδεται στο 
δικαιούχο και δεν θα συντελεί στην 
επιβολή διοικητικής κύρωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης μπορεί να κάνει λάθη, τούτο 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιβολή κυρώσεων σε γεωργούς. Οι γεωργοί δεν θα 
πρέπει να ποινικοποιούνται για τεχνικές βλάβες που δεν μπορούν να ελέγχουν.
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Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Ωστόσο, σε αυτόν τον τομέα, εκτός από τις δεσμευτικές πτυχές που εφαρμόζονται από τα κράτη 
μέλη, θα χρειαστεί να αναληφθεί δράση στο μέλλον για την εναρμόνιση των κανόνων σε 
ολόκληρη την ΕΕ κάνοντας χρήση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – εδάφιο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό 
την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 

διαγράφεται
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γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ωστόσο, σε αυτόν τον τομέα, εκτός από τις δεσμευτικές πτυχές που εφαρμόζονται από τα κράτη 
μέλη, θα χρειαστεί να αναληφθεί δράση στο μέλλον για την εναρμόνιση των κανόνων σε 
ολόκληρη την ΕΕ κάνοντας χρήση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – εδάφιο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η Επιτροπή θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τις μεθόδους για 
τον καθορισμό της αναλογίας μεταξύ 
μόνιμων βοσκοτόπων και γεωργικών 
εκτάσεων που πρέπει να διατηρείται. Εν οι 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 
3.

Στην Επιτροπή ανατίθεται η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 111 όσον αφορά την έγκριση 
μεθόδων για τον καθορισμό της αναλογίας 
μεταξύ μόνιμων βοσκοτόπων και 
γεωργικών εκτάσεων που πρέπει να 
διατηρείται. 

Or. it
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Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση με βάση το παράρτημα II, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
περιοχών, όπως το έδαφος και οι 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η 
χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές 
πρακτικές και η διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, να διατηρούνται σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
στοιχειώδεις απαιτήσεις για τους 
δικαιούχους σχετικά με την καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση με βάση το 
παράρτημα II, λαμβάνοντας υπόψη τους τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
συγκεκριμένων περιοχών, όπως το έδαφος 
και οι κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η 
χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές 
πρακτικές και η διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II. 

Or. it

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τους κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τους κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης και καθορίζουν 
σειρά επαληθεύσιμων απαιτήσεων και 
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προτύπων σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση των 
δικαιούχων προς τις υποχρεώσεις του 
παρόντος τίτλου.

3. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση των 
δικαιούχων προς τις υποχρεώσεις του 
παρόντος τίτλου. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
κράτη μέλη εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε 
αιτήσεις που συνεπάγονται τον 
υψηλότερο κίνδυνο σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 91 επιβάλλονται εφόσον δεν 
τηρούνται οι κανόνες της πολλαπλής 
συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια ενός 
συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους 
(εφεξής «το σχετικό ημερολογιακό έτος») 
και εφόσον η εν λόγω μη συμμόρφωση 
αποδίδεται στον δικαιούχο που υπέβαλε 
αίτηση ενίσχυσης ή αίτηση πληρωμής 
κατά τη διάρκεια του σχετικού 
ημερολογιακού έτους.

1. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 91 επιβάλλονται εφόσον δεν 
τηρούνται οι κανόνες της πολλαπλής 
συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια ενός 
συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους 
(εφεξής «το σχετικό ημερολογιακό έτος») 
και εφόσον η εν λόγω μη συμμόρφωση 
αποδίδεται άμεσα και αναντίρρητα στον 
δικαιούχο που υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής κατά τη διάρκεια του 
σχετικού ημερολογιακού έτους.

Or. en
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Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 μη συμμόρφωσης, λόγω 
σοβαρής παράλειψης, 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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση του όρου «σκόπιμη μη συμμόρφωση» θέτει προβλήματα επιβεβαίωσης της ίδιας 
της μη συμμόρφωσης  αφού η «σκοπιμότητα» δεν μπορει να διαπιστωθεί αντικειμενικά.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 και αναλογικό καθώς 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.

Or. en
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Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει μέτρα για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της ενωσιακής 
νομοθεσίας εάν νομισματικές πρακτικές 
εξαιρετικού χαρακτήρα που συνδέονται με 
το εθνικό νόμισμα θα μπορούσαν να τη 
θέσουν σε κίνδυνο. Τα εν λόγω μέτρα 
μπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο, να 
παρεκκλίνουν από τους υφιστάμενους 
κανόνες.

1. Στην Επιτροπή ανατίθεται η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 111 όσον αφορά την έγκριση 
μέτρων για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας εάν 
νομισματικές πρακτικές εξαιρετικού 
χαρακτήρα που συνδέονται με το εθνικό 
νόμισμα θα μπορούσαν να τη θέσουν σε 
κίνδυνο. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν, 
εφόσον είναι αναγκαίο, να παρεκκλίνουν 
από τους υφιστάμενους κανόνες.

Or. it

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

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 

1. Καθορίζεται κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 
στόχο τη μέτρηση της αποδοτικότητας της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. 

τις άμεσες ενισχύσεις που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx, 

(a) τις άμεσες ενισχύσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx, 

τα μέτρα στήριξης της αγοράς που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΚΟΑ/xxx,

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

τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

(γ) τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
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ΑΑ/xxx ΑΑ/xxx
και την εφαρμογή της πολλαπλής 
συμμόρφωσης που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό.

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

Ο αντίκτυπος των μέτρων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 υπολογίζεται σε σχέση 
με τους ακόλουθους στόχους:
(a) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με 
έμφαση 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 τα ύδατα·
(γ) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, με 
έμφαση στην αγροτική απασχόληση, στην 
οικονομική ανάπτυξη και στη φτώχεια 
στις αγροτικές περιοχές.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 111, όσον αφορά το περιεχόμενο 
και τη δημιουργία του εν λόγω πλαισίου, 
συμπεριλαμβανομένης της σειράς 
δεικτών και των μεθόδων υπολογισμού 
τους. 

Or. en

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική 
μέτρηση της απόδοσης, ανατίθεται στην 

διαγράφεται
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Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 111 σχετικά με το 
περιεχόμενο και τη δημιουργία του 
πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(a) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με 
έμφαση 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 τα ύδατα·
(γ) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, με 
έμφαση στην αγροτική απασχόληση, στην 
οικονομική ανάπτυξη και στη φτώχεια 
στις αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές διαγράφεται 
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πράξεις, τη δέσμη ειδικών δεικτών για 
τους στόχους που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο. Εν οι λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 113 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – 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, 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

Αιτιολόγηση

Για την πρόληψη χωροκατακτητικών ειδών πρέπει να καταβάλλονται καλά σχεδιασμένες και 
πολυετείς προσπάθειες που συνεπάγονται μεγάλες δαπάνες. Η πρόληψη χωροκατακτητικών 
ειδών θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλογής για στήριξη στο πλαίσιο μέτρων αγροτικής 
ανάπτυξης. Θα ήταν σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα αυτή, καθότι το κόστος της 
πρόληψης χωροκατακτητικών ειδών είναι πολύ υψηλό και απαιτείται στήριξη για την 
αντιστάθμιση των ενεργειών αυτών. Για το λόγο αυτό, η πρόληψη χωροκατακτητικών ειδών δεν 
θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ήδη μέσω της έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με την απλοποίηση της ΚΓΠ (A7-0051/2010) 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε τον Μάιο του 2010 την κατεπείγουσα ανάγκη να γίνει 
ευκολότερη η ζωή των γεωργών. Αυτή η απαίτηση τονίστηκε περαιτέρω τον Ιούλιο του 2010 
στην έκθεση σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013 (A7-
0204/2010), και τον Μάιο του 2011 στην έκθεση σχετικά με την ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020: 
αντιμετωπίζοντας τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς 
πόρους και τα εδάφη (A7-0202/2011), στις οποίες το Κοινοβούλιο επαναβεβαίωσε τη θέλησή 
του και τη δέσμευσή του για την απλοποίηση του σύνθετου διοικητικού συστήματος και την 
ελάφρυνση της επιβάρυνσης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της θέσης 2013 του 
προϋπολογισμού που αφορά την ΚΓΠ. Ο κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η 
αναλαμβανόμενη δράση είναι περισσότερο αποτελεσματική και να προωθηθεί η περισσότερο 
αποδοτική χρήση πόρων προκειμένου να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικός ο αγροτικός 
τομέας της ΕΕ, να προστατευθούν και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να 
εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Προκειμένου να εκπληρωθούν αυτοί οι φιλόδοξοι αλλά αναγκαίοι στόχοι, χρειάζεται να δοθεί 
στους γεωργούς μια περισσότερο ολοκληρωμένη βοήθεια που θα επεκτείνεται σε ζητήματα 
που συνδέονται με την αγορά και την καινοτομία, έτσι ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν 
και να κάνουν χρήση εργαλείων τα οποία θα τους παράσχουν τη δυνατότητα να καταστούν 
περισσότερο ανταγωνιστικοί.

Χρειάζεται να εξευρεθούν συνεργίες μεταξύ της χρηματοδότησης της ΚΓΠ και των 
μηχανισμών διαχείρισης και παρακολούθησης της ΚΓΠ, με βάση μια προσέγγιση βάσει της 
οποίας η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων μετράται με τη χρήση πρακτικών εργαλείων 
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από τους γεωργούς και παρέχουν σαφή οφέλη 
στους πολίτες και τους καταναλωτές της ΕΕ.

Ένα σύστημα το οποίο είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της 
αγοράς και τα απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία μπορεί να αναστατώσουν την εφαρμογή των 
σχετικών διαδικασιών θα είναι περισσότερο ταιριαστό με τις απαιτήσεις των γεωργών, αφού 
θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι οι ατέλειες και η πιθανή ευθύνη για αυτές τις ατέλειες 
εντοπίζονται σε ένα προγενέστερο στάδιο, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι 
πάντοτε ο τελικός δικαιούχος ο οποίος τιμωρείται.

Στο παρόν σχέδιο έκθεσης γίνεται επανειλημμένα αναφορά στην αρχή της αναλογικότητας. 
Όταν εφαρμόζεται στο σύστημα ποινών και ελέγχων, αυτό αποτελεί το leit motiv μιας νέας 
προσέγγισης βάσει της οποίας η αναλαμβανόμενη δράση όσον αφορά τις παραβάσεις θα 
πρέπει να είναι ανάλογη όχι μόνο με τη διαπραχθείσα παράβαση αλλά και με την έκταση της 
καθυστέρησης και το βαθμό ευθύνης που μπορεί να αποδοθεί στο γεωργό.

Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι το παρόν σχέδιο έκθεσης 
εκπονήθηκε με βάση τα ανώτατα όρια που καθορίζονται για την ΚΓΠ στην πρόταση της 
Επιτροπής όσον αφορά το πολυετές πλαίσιο χρηματοδότησης (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 



PE483.834v01-00 66/66 PR\894822EL.doc

EL

και την Επιτροπή των Περιφερειών: Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020»,
COM(2011)500 τελικό της 29.6.2011). Ως εκ τούτου, εάν γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στην εν 
λόγω πρόταση, το παρόν σχέδιο έκθεσης θα χρειαστεί να αναθεωρηθεί.


