
AM\913502EL.doc PE496.479v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2011/0288(COD)

21.9.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
21 - 53

Σχέδιο γνωμοδότησης
Giommaria Uggias
(PE494.608v01-00)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Πρόταση κανονισμού
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))



PE496.479v01-00 2/23 AM\913502EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\913502EL.doc 3/23 PE496.479v01-00

EL

Τροπολογία 21
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
προβλέπει, όπου απαιτείται, εξαιρέσεις 
για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, για 
εξαιρετικές περιστάσεις και περιπτώσεις 
εσφαλμένου προγραμματισμού από 
πλευράς του περιφερειακού νομοθέτη για 
τις οποίες δεν ευθύνονται οι δικαιούχοι. 
Όσον αφορά κανονισμούς στο γεωργικό 
τομέα, η έννοια της ανωτέρας βίας θα 
πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα της 
νομολογίας του Δικαστηρίου.

Or. it

Τροπολογία 22
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου οι δικαιούχοι να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον 
αφορά, αφενός, τη σχέση μεταξύ των 
γεωργικών πρακτικών και τη διαχείριση 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και, 
αφετέρου, τα πρότυπα για το περιβάλλον, 
την κλιματική αλλαγή, την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών 
εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και 
των φυτών και την καλή μεταχείριση των 
ζώων, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν γενικό σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που θα προσφέρει συμβουλές στους 

(10) Προκειμένου οι δικαιούχοι να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον 
αφορά, αφενός, τη σχέση μεταξύ των 
γεωργικών πρακτικών και τη διαχείριση 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και, 
αφετέρου, τα πρότυπα για το περιβάλλον, 
την κλιματική αλλαγή, την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών 
εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και 
των φυτών και την καλή μεταχείριση των 
ζώων, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν γενικό σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που θα προσφέρει συμβουλές στους 
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δικαιούχους. Το εν λόγω σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και
την ευθύνη των δικαιούχων για την τήρηση 
των προτύπων αυτών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης τον σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ των συμβουλών και 
των ελέγχων.

δικαιούχους. Το εν λόγω σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και 
την ευθύνη των δικαιούχων για την τήρηση 
των προτύπων αυτών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους 
δικαιούχους να χρησιμοποιούν το 
σύστημα παροχής συμβουλών και να
εξασφαλίζουν επίσης τον σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ των συμβουλών και 
των ελέγχων.

Or. ro

Τροπολογία 23
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 24
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι 
για την κάλυψη των δαπανών των 
διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ είναι σημαντικό να 
τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών 
από την Επιτροπή ως επιστροφές με βάση 
τη λογιστική καταχώριση των δαπανών 
των εν λόγω οργανισμών. Μέχρι να 
καταβληθούν οι επιστροφές αυτές, με τη 
μορφή μηνιαίων πληρωμών, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συγκεντρώνουν τους 
αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους 
ανάλογα με τις ανάγκες των οικείων 
διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών. 
Οι δαπάνες προσωπικού και διοικητικής 
λειτουργίας, στις οποίες υποβάλλονται τα 
κράτη μέλη και οι δικαιούχοι που μετέχουν 
στην εφαρμογή της ΚΓΠ, βαρύνουν τους 
ίδιους.

(13) Οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι 
για την κάλυψη των δαπανών των 
διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ είναι σημαντικό να 
τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών 
από την Επιτροπή ως επιστροφές με βάση 
τη λογιστική καταχώριση των δαπανών 
των εν λόγω οργανισμών. Μέχρι να 
καταβληθούν οι επιστροφές αυτές, με τη 
μορφή μηνιαίων πληρωμών, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συγκεντρώνουν τους 
αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους 
ανάλογα με τις ανάγκες των οικείων 
διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών.
Προκειμένου να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η λειτουργία των 
οργανισμών πληρωμών είναι σκόπιμο οι 
δαπάνες προσωπικού και διοικητικής 
λειτουργίας, στις οποίες υποβάλλονται τα 
κράτη μέλη και οι δικαιούχοι που μετέχουν 
στην εφαρμογή της ΚΓΠ, βαρύνουν τους 
ίδιους.

Or. it

Τροπολογία 25
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η χρησιμοποίηση του 
γεωργομετεωρολογικού συστήματος και η 
απόκτηση και βελτίωση δορυφορικών 
εικόνων αναμένεται να παράσχουν στην 
Επιτροπή μέσα διαχείρισης των γεωργικών 
αγορών και να διευκολύνουν την 
παρακολούθηση των γεωργικών δαπανών.

(14) Η χρησιμοποίηση του 
γεωργομετεωρολογικού συστήματος και η 
απόκτηση και βελτίωση δορυφορικών 
εικόνων αναμένεται να παράσχουν στην 
Επιτροπή μέσα διαχείρισης των γεωργικών 
αγορών, να διευκολύνουν την 
παρακολούθηση των γεωργικών δαπανών
και να αξιολογούν τις υπάρχουσες 
δυνατότητες και να παρέχουν εγκαίρως 
βοήθεια σε περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών.

Or. en

Τροπολογία 26
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο ενωσιακός προϋπολογισμός 
συμμετέχει στη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με 
βάση αναλήψεις υποχρεώσεων σε ετήσιες 
δόσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα 
ενωσιακά κονδύλια ήδη από την έναρξη 
της εφαρμογής των προγραμμάτων. 
Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί 
σύστημα περιορισμένης 
προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση 
συνεχούς ροής των κονδυλίων, που θα 
επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των 
πληρωμών προς τους δικαιούχους.

(23) Ο ενωσιακός προϋπολογισμός 
συμμετέχει στη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με 
βάση αναλήψεις υποχρεώσεων σε ετήσιες 
δόσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα 
ενωσιακά κονδύλια ήδη από την έναρξη 
της εφαρμογής των προγραμμάτων. 
Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί κατά 
προτεραιότητα ένα σύστημα 
περιορισμένης προχρηματοδότησης για την 
εξασφάλιση συνεχούς ροής των 
κονδυλίων, που θα επιτρέπει τη δέουσα 
εκτέλεση των πληρωμών προς τους 
δικαιούχους.

Or. en
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Τροπολογία 27
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων του ενωσιακού 
προϋπολογισμού, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα ώστε να βεβαιώνονται 
για την πραγματική και ορθή εκτέλεση των 
συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να προλαμβάνουν, να 
ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά κάθε παρατυπία ή μη 
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που 
διαπράττεται από τους δικαιούχους. Για 
τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων22.

(37) Για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων του ενωσιακού 
προϋπολογισμού, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν αναλογικά μέτρα ώστε να 
βεβαιώνονται για την πραγματική και ορθή 
εκτέλεση των συναλλαγών που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το 
ΕΓΤΑΑ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε 
παρατυπία ή μη συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις που διαπράττεται από τους 
δικαιούχους. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων22.

Or. en

Τροπολογία 28
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Οι διατάξεις που αφορούν τις γενικές 
αρχές για τους ελέγχους, τις ανακλήσεις, 
τις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς από τις 
πληρωμές και την επιβολή κυρώσεων 
περιλαμβάνονται σε διάφορους τομεακούς 
γεωργικούς κανονισμούς. Οι κανόνες αυτοί 
θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο ίδιο 
νομικό πλαίσιο σε οριζόντιο επίπεδο. Θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των 

(38) Οι διατάξεις που αφορούν τις γενικές 
αρχές για τους ελέγχους, τις ανακλήσεις, 
τις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς από τις 
πληρωμές και την επιβολή κυρώσεων 
περιλαμβάνονται σε διάφορους τομεακούς 
γεωργικούς κανονισμούς. Οι κανόνες αυτοί 
θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να 
απλουστευθούν στο ίδιο νομικό πλαίσιο σε 
οριζόντιο επίπεδο. Θα πρέπει να 
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κρατών μελών όσον αφορά τους 
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τους 
κανόνες για την ανάκτηση, τις μειώσεις και 
τους αποκλεισμούς από την ενίσχυση. Θα 
πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες για 
τους ελέγχους των υποχρεώσεων που δεν 
συνδέονται αναγκαστικά με την καταβολή 
της ενίσχυσης.

καλύπτουν τις υποχρεώσεις των κρατών 
μελών όσον αφορά τους διοικητικούς και 
επιτόπιους ελέγχους, τους κανόνες για την 
ανάκτηση, τις μειώσεις και τους 
αποκλεισμούς από την ενίσχυση. Θα 
πρέπει επίσης να καθοριστούν κανόνες για 
τους ελέγχους των υποχρεώσεων που δεν 
συνδέονται αναγκαστικά με την καταβολή 
της ενίσχυσης. Όταν τα ποσοστά 
σφαλμάτων βρίσκονται σε αποδεκτό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μειώσουν τους επιτόπιους ελέγχους 
αναλογικά.

Or. en

Τροπολογία 29
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω 
ολοκληρωμένου συστήματος θα πρέπει να 
διατηρηθούν και ιδίως οι διατάξεις για 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το σύστημα 
αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, οι 
αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής και το 
σύστημα για τον προσδιορισμό και την 
καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

(41) Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω 
ολοκληρωμένου συστήματος θα πρέπει να 
διατηρηθούν, σε κατάλληλο επίπεδο, και 
ιδίως οι διατάξεις για ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων, το σύστημα αναγνώρισης των 
αγροτεμαχίων, οι αιτήσεις ενίσχυσης ή 
πληρωμής και το σύστημα για τον 
προσδιορισμό και την καταγραφή των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, λαμβάνοντας στο 
πλαίσιο αυτό υπόψη την ανάγκη να μην 
επιβάλλονται άσκοπες διοικητικές 
επιβαρύνσεις σε γεωργούς και 
διοικητικούς φορείς·.

Or. en

Τροπολογία 30
Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 485/2008, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων του 
ενωσιακού προϋπολογισμού, και ιδίως 
προκειμένου να ελέγχουν τη γνησιότητα 
και τη συμμόρφωση των 
χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΕ 
πράξεων. Για λόγους σαφήνειας και 
ορθολογισμού, οι σχετικές διατάξεις θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην ίδια πράξη. 
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταργηθεί ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 485/2008.

(44) Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 485/2008, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων του 
ενωσιακού προϋπολογισμού, και ιδίως 
προκειμένου να ελέγχουν τη γνησιότητα 
και τη συμμόρφωση των 
χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΕ 
πράξεων. Για λόγους απλούστευσης, 
σαφήνειας και ορθολογισμού, οι σχετικές 
διατάξεις θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στην ίδια πράξη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει 
να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
485/2008.

Or. en

Τροπολογία 31
Seán Kelly

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 
υδάτων28, 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
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Or. en

Τροπολογία 32
Seán Kelly

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 
φαρμάκων29, 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. en

Τροπολογία 33
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 

(57) Από το σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης προκύπτουν ορισμένοι 
διοικητικοί περιορισμοί για τους 
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δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο. Για τους γεωργούς που συμμετέχουν 
στο καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων 
που αναφέρεται στον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], οι 
προσπάθειες που θα πρέπει να 
καταβληθούν στο πλαίσιο του συστήματος 
πολλαπλής συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το όφελος της 
τήρησης των γεωργών αυτών στο εν λόγω 
σύστημα. Για λόγους απλοποίησης, οι εν 
λόγω γεωργοί θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξαιρούνται από την πολλαπλή 
συμμόρφωση και ιδίως από το σύστημα 
ελέγχου και από τον κίνδυνο της επιβολής 
κυρώσεων στο πλαίσιο της πολλαπλής 
συμμόρφωσης. Ωστόσο, η εξαίρεση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της υποχρέωσης τήρησης των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων της τομεακής 
νομοθεσίας και της δυνατότητας 
διενέργειας ελέγχων και επιβολής 
κυρώσεων βάσει της εν λόγω νομοθεσίας.

δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και 
η επιβολή κυρώσεων, εφόσον είναι 
αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας. Για λόγους συνοχής, κρίνεται 
σκόπιμο να συγκεντρωθούν οι σχετικές 
ενωσιακές διατάξεις σε ένα μόνο νομικό 
μέσο. Για τους γεωργούς που συμμετέχουν 
στο καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων 
που αναφέρεται στον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], οι 
προσπάθειες που θα πρέπει να 
καταβληθούν στο πλαίσιο του συστήματος 
πολλαπλής συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν το όφελος της 
τήρησης των γεωργών αυτών στο εν λόγω 
σύστημα. Για λόγους απλοποίησης, οι εν 
λόγω γεωργοί θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξαιρούνται από την πολλαπλή 
συμμόρφωση και ιδίως από το σύστημα 
ελέγχου και από τον κίνδυνο της επιβολής 
κυρώσεων στο πλαίσιο της πολλαπλής 
συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν λόγω της φύσης τους οικολογικότερο 
προσανατολισμό από ότι οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Οι δημόσιες αρχές πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να περιορίζουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις σε μικρούς γεωργούς και στο πρότυπο 
της μικρής οικογενειακής εκμετάλλευσης, ενόψει των κοινωνικών και πολιτιστικών 
πλεονεκτημάτων που συμβάλλουν στις αγροτικές ζώνες.
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Τροπολογία 34
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Για την αποτελεσματική εφαρμογή 
της πολλαπλής συμμόρφωσης απαιτείται 
έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων σε 
επίπεδο δικαιούχων. Σε περίπτωση που ένα 
κράτος μέλος αποφασίσει να μην επιβάλει 
μείωση ή αποκλεισμό, όταν το σχετικό 
ποσό είναι μικρότερο των 100 ευρώ, το 
επόμενο έτος η αρμόδια αρχή ελέγχου θα 
πρέπει να ελέγξει, σε δείγμα δικαιούχων, 
κατά πόσο έχει αποκατασταθεί η σχετική 
μη συμμόρφωση.

(60) Για την αποτελεσματική εφαρμογή 
της πολλαπλής συμμόρφωσης απαιτείται 
έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων σε 
επίπεδο δικαιούχων. Σε περίπτωση που ένα 
κράτος μέλος αποφασίσει να μην επιβάλει 
μείωση ή αποκλεισμό, όταν το σχετικό 
ποσό είναι μικρότερο των 100 ευρώ, το 
επόμενο έτος η αρμόδια αρχή ελέγχου θα 
πρέπει να ελέγξει, σε δείγμα δικαιούχων, 
κατά πόσο έχει αποκατασταθεί η σχετική 
μη συμμόρφωση. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να θεσπίσουν ένα σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης με την 
εμφάνιση των πρώτων όχι σοβαρών 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης ώστε να 
επιτευχθεί η ευρύτερη αποδοχή του 
συστήματος της πολλαπλής 
συμμόρφωσης από πλευράς των 
αγροτικών κοινοτήτων και να 
συμμετέχουν περισσότερο οι γεωργοί 
στην συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις. 
Αυτό θα μπορούσε να γίνει με μία 
επιστολή προειδοποίησης η οποία θα 
πρέπει να ακολουθείται από διορθωτικές 
ενέργειες από πλευράς του δικαιούχου και 
να ελέγχεται από το κράτος μέλος κατά 
το επόμενο έτος.

Or. it

Τροπολογία 35
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομικής δραστηριότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με 
όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων του 
εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων, 
της επίτευξης της ανταγωνιστικότητας, 
της τομεακής ολοκλήρωσης, της 
καινοτομίας και του προσανατολισμού 
στην αγορά·

Or. it

Τροπολογία 36
Giommaria Uggias

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
κατάλογο των οριζόμενων οργανισμών.

3. Η εθνική αρμόδια αρχή παρέχει στον
δυνητικό δικαιούχο, κυρίως με 
ηλεκτρονικά μέσα, τον κατάλογο των
επιλεγέντων οργανισμών.

Or. it

Τροπολογία 37
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Η εντατική προώθηση του 
συστήματος παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα επιτρέπει 
στους δικαιούχους να συνειδητοποιήσουν 
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όλα τα πλεονεκτήματα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν όταν χρησιμοποιούν το εν 
λόγω σύστημα.

Or. ro

Τροπολογία 38
Luís Paulo Alves

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. pt

Τροπολογία 39
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη τα οποία υποβάλλουν 
περισσότερα του ενός προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης, μπορούν να 
αντισταθμίσουν μη χρησιμοποιηθέντα 
ποσά έως την 31η Δεκεμβρίου του 
δεύτερου έτους που ακολουθεί εκείνο της 
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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. pt

Τροπολογία 40
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

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.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 41
Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των ελέγχων που 
διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις ή με το άρθρο 287 
της Συνθήκης, ή κάθε ελέγχου που 
οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 322 
της Συνθήκης ή βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2185/9639 του Συμβουλίου, η 
Επιτροπή δύναται να οργανώνει επιτόπιους 
ελέγχους στα κράτη μέλη με σκοπό να 
εξακριβώνει κυρίως:

Με την επιφύλαξη των ελέγχων που 
διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις ή με το άρθρο 287 
της Συνθήκης, ή κάθε ελέγχου που 
οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 322 
της Συνθήκης ή βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2185/9639 του Συμβουλίου, η 
Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, να οργανώνει επιτόπιους 
ελέγχους στα κράτη μέλη με σκοπό να 
εξακριβώνει κυρίως:

Or. en

Τροπολογία 42
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή περιορίζει τη συχνότητα των 
επιτόπιων ελέγχων στα κράτη μέλη σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η γνώμη του 
Οργανισμού Πιστοποίησης όσον αφορά 
τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
σχετικών συναλλαγών υποδεικνύει ότι ο
συντελεστής σφάλματος είναι σε 
αποδεκτό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργεί η Επιτροπή πρέπει να περιορίζονται όταν ο έλεγχος της 
νομιμότητας και της κανονικότητας υποδεικνύει ότι ο συντελεστής σφάλματος είναι σε αποδεκτό 
επίπεδο και εφόσον υπάρχει προσδοκία ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί το κόστος για τη 
διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων.
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Τροπολογία 43
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εν τούτοις, εάν, για λόγους που δεν 
μπορούν να αποδοθούν στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος, η ανάκτηση δεν μπόρεσε 
να γίνει εντός των προθεσμιών που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο και το προς 
ανάκτηση ποσό υπερβαίνει το 1 
εκατομμύριο ευρώ, η Επιτροπή μπορεί, 
έπειτα από αίτηση του κράτους μέλους, 
να επεκτείνει τις προθεσμίες κατά το 50% 
κατ' ανώτατο όριο των αρχικών 
προθεσμιών.

Or. en

Τροπολογία 44
Luís Paulo Alves

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 24 μηνών από τον 
καθορισμό από την αρμόδια εθνική αρχή 
των ποσών που πρέπει αν επιστραφούν 
μετά από αναφορά τελικού ελέγχου ή 
ανάλογου εγγράφου, σύμφωνα με την 
εφαρμοζόμενη νομοθεσία και 
καταγράφουν τα αντίστοιχα ποσά στο 
βιβλίο οφειλετών του οργανισμού 
πληρωμών.

Or. pt
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Τροπολογία 45
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών 
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν το 
οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία 
της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών,
αν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν
κατά 50% το οικείο κράτος μέλος και 
κατά 50% τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη της απαίτησης 
ότι το οικείο κράτος μέλος πρέπει να 
συνεχίσει τις διαδικασίες ανάκτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 60.

Or. pt

Τροπολογία 46
Giommaria Uggias

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 συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου, ανάλογα προς τους κινδύνους 
και προσαρμόσιμα στις απαιτήσεις των 
περιφερειών για τις οποίες προορίζονται 
για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία που διέπει τα καθεστώτα 
στήριξης της Ένωσης. Στο κράτος μέλος 
ανατίθεται, μέσω του εθνικού οργανισμού 
συντονισμού, να προσαρμόζει το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου στις 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες, βάσει των 
ανακοινώσεων των οργανισμών 
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πληρωμών, δυνάμει του άρθρου 7, 
παράγραφος 3.

Or. it

Τροπολογία 47
Seán Kelly

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 σε σοβαρότερα 
σφάλματα. Ο αριθμός των επιτόπιων 
ελέγχων βιώνεται αναλογικά προς τον 
κίνδυνο και προκειμένου να μειώνονται οι 
διοικητικές επιβαρύνσεις τόσο στις 
δημόσιες αρχές όσο και στους γεωργούς.

Or. en

Τροπολογία 48
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ενδεχομένως, το ολοκληρωμένο 
σύστημα περιλαμβάνει σύστημα 
αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων, 
το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

διαγράφεται
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21/200443 του Συμβουλίου43.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη πόσο περίπλοκη είναι η εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 21/2004 δεν 
θα πρέπει να αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

Τροπολογία 49
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. 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 είναι το αυτό 
για όλους τους δικαιούχους της 
παρέμβασης ή της σειράς παρεμβάσεων.

Or. it

Τροπολογία 50
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
δημιουργήσουν ένα σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης προκειμένου να δώσουν 
την ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν 
έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες να 
επανορθώσουν τις παρατυπίες προ της 
επιβολής οιασδήποτε διοικητικής 
κυρώσεως. Σε περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος αποφασίσει να προβεί στην επιλογή 
αυτή, η αρμόδια αρχή αποστέλλει 
προειδοποιητική επιστολή στον 
δικαιούχο, κοινοποιώντας του την 
διαπίστωση του προβλήματος και την 
υποχρέωσή του να λάβει επανορθωτικά 
μέτρα. Η αρμόδια αρχή προβαίνει επίσης, 
κατά το επόμενο έτος, στις απαραίτητες 
ενέργειες προκειμένου να ελέγξει εάν ο 
δικαιούχος έχει μεριμνήσει για την 
επανόρθωση των εν λόγω παρατυπιών.
Αυτό το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης εφαρμόζεται μόνον σε 
περίπτωση μιας πρώτης, μη 
θεωρούμενης "σοβαρής" παραβίασης 
των κανόνων, το "μέτρο" της οποίας 
περιορίζεται αυστηρά στην γεωργική 
εκμετάλλευση του δικαιούχου που είναι 
υπεύθυνος για την μη τήρηση των 
κανόνων, κατά τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 99α κριτήρια.

Or. it

Τροπολογία 51
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συστήματα αυτά, και ιδίως το 
σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής 
των ζώων που θεσπίστηκε σύμφωνα με 

διαγράφεται
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την οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 15ης Ιουλίου 2008, για την 
αναγνώριση και την καταγραφή των 
χοίρων46, και τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 και (ΕΚ) αριθ. 21/2004, 
είναι συμβατά με το ολοκληρωμένο 
σύστημα που αναφέρεται στον τίτλο V 
κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη πόσο περίπλοκη είναι η εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 21/2004 δεν 
θα πρέπει να αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

Τροπολογία 52
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να 
κάνει χρήση της επιλογής που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η 
αρμόδια αρχή, για δείγμα δικαιούχων, 
λαμβάνει κατά το επόμενο έτος τα 
απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος λαμβάνει 
διορθωτικά μέτρα για τις σχετικές 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η 
διαπίστωση, καθώς και η υποχρέωση 
λήψης διορθωτικών μέτρων, 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρείται καλή η λύση που προτείνει η Επιτροπή για την κατάργηση ελέγχων παρακολούθησης 
της εφαρμογής σε περίπτωση παραβάσεων ήσσονος σημασίας. Ωστόσο, όσον αφορά τη λύση 
που συνίσταται στον περιορισμό των ελέγχων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis σε 
επιλεγμένη ομάδα δικαιούχων (δείγμα δικαιούχων), θεωρείται ότι για λόγους απλούστευσης θα 
απαιτούνταν η συνολική κατάργηση επανειλημμένων ελέγχων παραβάσεων σύμφωνα με τον 
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κανόνα de minimis.

Τροπολογία 53
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 10% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 25% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η Επιτροπή έχει επιφέρει την τροποποίηση αυτή (μείωση από 
10% έως 25%). Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (άρθρο 25 του κανονισμού αριθ. 
73/2009) τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν το 25% των ποσών που προκύπτουν από την 
επιβολή των μειώσεων.


