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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η απλούστευση της συχνά περίπλοκης διαχείρισης της ΚΓΠ αποτελεί μιαν υψηλή 
προτεραιότητα που πρέπει να αντισταθμιστεί από την επιτακτική ανάγκη διαφύλαξης της 
αποτελεσματικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Καλύτερες ρυθμιστικές διατάξεις και λιγότερη γραφειοκρατία για τους αγρότες πρέπει να 
αποτελέσουν σημαντικό συστατικό στοιχείο της νέας ΚΓΠ. Οποιοσδήποτε περιττός 
διοικητικός φόρτος και οποιαδήποτε επιβάρυνση για τις αρχές των κρατών μελών πρέπει 
επίσης να αποφεύγονται, ιδίως σε περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης και έλλειψης πόρων.
Απαιτείται επιμερισμένη διαχείριση μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια θεμιτή και στοχοθετημένη διαχείριση των πόρων της Ένωσης με σκοπό την 
παροχή καίριας σημασίας δημοσίων αγαθών μέσω της πολυλειτουργικής ΚΓΠ.

Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να καθορίσει, με έναν ενιαίο κανονισμό («οριζόντιος 
κανονισμός») τις οικονομικές διατάξεις της ΚΓΠ για την πολλαπλή συμμόρφωση, τους 
ελέγχους και τις κυρώσεις και για το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. Ο κανονισμός θα αντικαταστήσει επίσης τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 του Συμβουλίου.

Εν συντομία, η Επιτροπή προτείνει τον περιορισμό των οργανισμών πληρωμών σε έναν ανά 
κράτος μέλος ή έναν ανά περιφέρεια. Επεκτείνει τις αρμοδιότητες των οργανισμών ώστε να 
περιλαμβάνεται σε αυτές η πιστοποίηση της νομιμότητας και της κανονικότητας των 
σχετικών πράξεων, έλεγχο που σήμερα ασκεί η Επιτροπή. Όσον αφορά το σύστημα παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογής του στα κράτη 
μέλη επεκτείνεται. Όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, οι Επιτροπή προτείνει 
ορισμένες τροποποιήσεις στις απαιτήσεις ΚΓΠΚ και ΚΑΔ. Ένα κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης αμφοτέρων των πυλώνων της κοινής γεωργικής πολιτικής 
προτείνεται από την Επιτροπή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα γίνεται υπέρβαση 
του ετήσιου ανωτάτου ορίου χρηματοδότησης, η Επιτροπή θα μεριμνήσει για την λειτουργία 
συστήματος προειδοποίησης και παρακολούθησης σε μηνιαία βάση των γεωργικών δαπανών.

Όσον αφορά τις ανακτήσεις, η Επιτροπή προτείνει ότι η μη ανάκτηση θα επιβαρύνει εξ 
ολοκλήρου τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών, ενώ μέχρι σήμερα το βάρος 
μοιραζόταν μεταξύ προϋπολογισμού ΕΕ και εθνικών προϋπολογισμών. Ο κανόνας που ισχύει 
σήμερα περί επιμερισμένης οικονομικής επιβάρυνσης της μη ανάκτησης επαναφέρεται και το 
ίδιο συμβαίνει για τα ποσοστά των ανακτηθέντων ποσών που μπορούν να παρακρατηθούν 
από τα κράτη μέλη (άρθρα 57 παράγραφος 2 και 100), δεδομένου ότι λειτουργούν 
αντισταθμιστικά για τις διοικητικές δαπάνες που ανέλαβαν τα κράτη μέλη και συμβάλλουν 
συνεπώς σε ένα αποτελεσματικότερο σύστημα ελέγχου.

Αποτελεί πράξη κεφαλαιώδους σημασίας η μέριμνα περί συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
δημοσίου συμφέροντος που άπτονται της καταβολής των πληρωμών. Ταυτόχρονα καθίσταται 
σαφές ότι οι γεωργοί χρειάζονται στοχοθετημένη καθοδήγηση ως προς τις απαιτήσεις με τις 
οποίες πρέπει να συμμορφωθούν. Έλεγχοι και δημοσιονομικές διορθώσεις πρέπει να 
λειτουργούν αποτελεσματικά και αποτρεπτικά, καθώς και αναλογικά.
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Η παρούσα γνωμοδότηση έχει βασιστεί στο σύνολο των κονδυλίων που προβλέπει η 
Επιτροπή για την ΚΓΠ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενδεχόμενες 
θεμελιώδεις αλλαγές στην εν λόγω πρόταση θα συνεπάγονταν την αναθεώρηση του 
περιεχομένου της παρούσας γνωμοδότησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

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 αποκλείονται 
από την εξέταση των συναλλαγών, τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο 

(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 αποκλείονται 
από την εξέταση των συναλλαγών, τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο 
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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 εξαιρετικά σημαντικό να 
πραγματοποιεί Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
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.

της πολλαπλής συμμόρφωσης, τους 
κανόνες για τη διατήρηση των μόνιμων 
βοσκοτόπων και λειμώνων, 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 εξαιρετικά 
σημαντικό να πραγματοποιεί Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
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.

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

Αιτιολόγηση

Η λέξη «κύρωση» αντικαθίσταται από τις λέξεις «διοικητική κύρωση», κατά την έννοια το 
άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Ο παρών κανονισμός οφείλει να 
προβλέπει, κατά περίπτωση, εξαιρέσεις 
σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και 
έκτακτων περιστάσεων. Η έννοια της 
ανωτέρας βίας στο πεδίο των γεωργικών 
κανονισμών πρέπει να ερμηνεύεται 
σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55
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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

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος IV – κεφάλαιο II – τμήμα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τμήμα 4 διαγράφεται

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως «τομεακή γεωργική νομοθεσία» 
νοείται οποιαδήποτε εφαρμοστέα πράξη 
εκδίδεται βάσει του άρθρου 43 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, 
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καθώς και, κατά περίπτωση, 
οποιαδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται βάσει των 
πράξεων αυτών.

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως «παρατυπία» νοείται η παρατυπία 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2988/95 του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων1.
_______________
1 ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1.

Τροπολογία 8

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 τα πρότυπα 
λογιστικού ελέγχου της Ένωσης, 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 
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χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία 9

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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 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, 
καθορίζουν την αναπροσαρμογή το 
αργότερο στις 30 Ιουνίου του ίδιου 
ημερολογιακού έτους.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τη θέση την οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 4 Ιουλίου 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) στο πλαίσιο της διαδικασίας ευθυγράμμισης με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της Λισαβόνας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Σε συμφωνία με τη θέση την οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 4 Ιουλίου 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) στο πλαίσιο της διαδικασίας ευθυγράμμισης με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της Λισαβόνας.

Τροπολογία 11

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.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τη θέση την οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 4 Ιουλίου 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) στο πλαίσιο της διαδικασίας ευθυγράμμισης με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της Λισαβόνας.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση του καταλόγου των έργων στα 
οποία απονέμεται το βραβείο για 
καινοτόμο τοπική συνεργασία που 
αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 4 

διαγράφεται
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx 
αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά 
την έννοια του άρθρου [75 παράγραφος 2] 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΔΚ/xxx.
Μετά την έγκριση της απόφασης που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η 
Επιτροπή αναλαμβάνει τις αναγκαίες 
πιστώσεις ανά κράτος μέλος για το 
συνολικό ποσό των βραβείων που 
χορηγούνται σε έργα στο εν λόγω κράτος 
μέλος εντός του ορίου που αναφέρεται 
στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο των ενδιάμεσων 
πληρωμών του άρθρου 35, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί πληρωμές για την 
επιστροφή των δαπανών που 
πραγματοποιούν οι διαπιστευμένοι 
οργανισμοί πληρωμών κατά την απονομή 
των βραβείων που αναφέρονται στο 
παρόν τμήμα, εντός των ορίων των 
διαθέσιμων δημοσιονομικών δεσμεύσεων 
για τα σχετικά κράτη μέλη.

διαγράφεται

2. Κάθε πληρωμή υπόκειται στη 
διαβίβαση στην Επιτροπή δήλωσης 
δαπανών υπογεγραμμένης από τον 
διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).
3. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί 
πληρωμών καταρτίζουν και διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή απευθείας ή μέσω του 
οργανισμού συντονισμού, εφόσον έχει 
ορισθεί τέτοιος οργανισμός, τις δηλώσεις 
δαπανών που συνδέονται με το βραβείο 
για καινοτόμο τοπική συνεργασία, εντός 
των προθεσμιών που καθορίζει η 
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Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 112 
παράγραφος 3.
Οι δηλώσεις δαπανών καλύπτουν τις 
δαπάνες των οργανισμών πληρωμών 
κατά τη διάρκεια κάθε σχετικής 
περιόδου.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα τα 
ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 38 
δεύτερο εδάφιο τα οποία δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή στα 
κράτη μέλη που αναφέρεται στο άρθρο 39 
ή για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία 
δήλωση δαπανών που πληρούσε τους 
όρους του εν λόγω άρθρου για τις 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως τις 
31 Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

διαγράφεται

Το άρθρο 37 παράγραφοι 3, 4 και 5 
εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

Τροπολογία 15

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, 

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 61 και 
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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.

τα αποτελέσματά τους, και τα κράτη μέλη 
δεν τηρούν την προθεσμία αυτή, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, 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.

Τροπολογία 16

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 την 
διεξαγωγή ελέγχων, ταυτοχρόνως ει 
δυνατόν, όπως ορίζεται στο άρθρο 61 
παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.
Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να 
μετέχουν υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. 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. 
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά έγγραφα 
μπορούν επίσης να διατηρούνται σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2012 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 
2012 (ΕΕ L 118, 3.5.2012, σ. 4-5). 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν 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.

3. Εάν 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 λαμβάνει υπόψη
πριν αποφασίσει να απορρίψει 
ενδεχομένως τη χρηματοδότηση.

Αιτιολόγηση

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εξακρίβωσης της τήρησης. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "πρώτη ένδειξη" είναι εξαιρετικά αόριστη την στιγμή που η νομική ακρίβεια είναι 
ουσιώδης στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκτησης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου 
και κυρώσεων χρησιμοποιούνται σε 
σχέση με οποιαδήποτε συμπληρωματικά 
συστήματα ενισχύσεων προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιοσδήποτε 
επιπρόσθετος διοικητικός φόρτος και/ή 
οποιαδήποτε δαπάνη.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι αίτηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής η οποία πληροί τις 
απαιτήσεις που προβλέπει η παράγραφος 
1 ισχύει για ορισμένο αριθμό ετών υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δικαιούχοι 
υπόκεινται στην υποχρέωση να 
κοινοποιούν οποιαδήποτε αλλαγή στις 
πληροφορίες που είχαν αρχικά υποβάλει. 
Ωστόσο, η εγκυρότητα της πολυετούς 



PE491.202v02-00 16/18 AD\915617EL.doc

EL

αίτησης θα εξαρτάται από ετήσια 
επιβεβαίωση εκ μέρους του δικαιούχου με 
τη μορφή δήλωσης συμμετοχής.

Αιτιολόγηση

Ήδη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, η αρμόδια αρχή παρέχει στους γεωργούς ήδη 
συμπληρωμένα έγγραφα υποβολής αίτησης από παλαιότερες ημερομηνίες και ο γεωργός έχει 
την δυνατότητα να επισημάνει μόνο τις αλλαγές. Ο γεωργός οφείλει πάντως να υποβάλει αίτηση 
κάθε χρόνο. 

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 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

Αιτιολόγηση

Είναι καίριας σημασίας η μέριμνα για την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής διαχείρισης των 
υδάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Εντούτοις, αντί να δοθούν κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες στην 
Επιτροπή, η ενσωμάτωση της οδηγίας πλαίσιο για το νερό (2000/60/ΕΚ) στο πεδίο εφαρμογής 
της πολλαπλής συμμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί με την συνήθη νομοθετική διαδικασία μόλις 
αρχίσει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη. 
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 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 
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.

διαγράφεται
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