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κατάθεση: Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

 

Έκθεση 

Giovanni La Via A7-0209/2011 

Χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού  

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης 

µε σκοπό τη συµπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισµένων µη ουσιωδών 

στοιχείων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005. Πρέπει να προσδιοριστούν τα 
στοιχεία για τα οποία µπορεί να ασκηθεί 
αυτή η εξουσία καθώς και οι όροι µε τους 
οποίους θα πρέπει να συµµορφώνεται 
αυτή η εξουσιοδότηση. 

(3) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ορθή 
λειτουργία του καθεστώτος που 
θεσπίζεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005, θα πρέπει να ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύµφωνα µε το Άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέση µε την συµπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισµένων µη ουσιωδών 

στοιχείων του. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 
να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
µεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. Κατά την επεξεργασία 
και κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
σωστή διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο. 
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Αιτιολόγηση 

Κείµενο σύµφωνο µε την κοινή συνεννόηση σχετικά µε τις πρακτικές ρυθµίσεις της προσφυγής 

στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού  

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Προκειµένου να διασφαλιστεί η 
οµοιόµορφη εφαρµογή του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 σε όλα τα κράτη 
µέλη, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 291 της 
Συνθήκης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκδίδει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε1. 

(4) Προκειµένου να εξασφαλισθούν 
οµοιόµορφες προϋποθέσεις για την 
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005, θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρµοδιότητες στην 
Επιτροπή. Αυτές οι εκτελεστικές 
αρµοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση των 
κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά 
µε τους µηχανισµούς ελέγχου από τα 
κράτη µέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 
Επιτροπή1. 

_____________ _____________ 

1 EE L […] της […], σ. […]. 1 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 

Αιτιολόγηση 

∆ιατύπωση σύµφωνα µε τα πρότυπα για διατάξεις σχετικά µε εκτελεστικές πράξεις που τελούν 

υπό τον έλεγχο των κρατών µελών, και σύµφωνα µε τον κανονισµό του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά 

µε τους µηχανισµούς ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων 

από την Επιτροπή. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού  

Άρθρο 1 – σηµείο 10 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν στις 30 Ιουνίου ενός έτους το 
Συµβούλιο δεν έχει αποφασίσει επί των 
αναπροσαρµογών σύµφωνα µε το άρθρο 
11 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου, η Επιτροπή 

καθορίζει αυτές τις αναπροσαρµογές µε 
εκτελεστική πράξη σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του άρθρου 42δ παράγραφος 3 
(διαδικασία της συµβουλευτικής 
επιτροπής) του παρόντος κανονισµού και 
ενηµερώνει το Συµβούλιο σχετικά. 

4. Όταν στις 30 Ιουνίου ενός έτους δεν 
έχουν αποφασισθεί οι αναπροσαρµογές 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συµβουλίου, η Επιτροπή τις καθορίζει µε 
εκτελεστική πράξη και ενηµερώνει γι 
αυτές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο πάραυτα. Αυτές οι 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία 
του άρθρου 42δ παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού  

Άρθρο 1 – σηµείο 11 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν, κατά την κατάρτιση του σχεδίου 
προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος N, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να 

σηµειωθεί υπέρβαση του καθαρού 

υπολοίπου που αναφέρεται στο άρθρο 12 

παράγραφος 3 για το οικονοµικό έτος N, 

λαµβανοµένου υπόψη του περιθωρίου που 

προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, η Επιτροπή προτείνει 
στο Συµβούλιο τα αναγκαία µέτρα, 
ειδικότερα εκείνα που απαιτούνται κατ’ 

εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 

2. Εάν, κατά την κατάρτιση του σχεδίου 
προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος N, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να 

σηµειωθεί υπέρβαση του καθαρού 

υπολοίπου που αναφέρεται στο άρθρο 12 

παράγραφος 3 για το οικονοµικό έτος N, 

λαµβανοµένου υπόψη του περιθωρίου που 

προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, η Επιτροπή προτείνει 

τα αναγκαία µέτρα, ειδικότερα εκείνα που 

απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 

παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού  

Άρθρο 1 – σηµείο 11 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οποιαδήποτε στιγµή, εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του 

καθαρού υπολοίπου που αναφέρεται στο 

άρθρο 12 παράγραφος 3 και η ίδια 

αδυνατεί να λάβει επαρκή µέτρα για να 

διορθωθεί η κατάσταση στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της, προτείνει άλλα µέτρα 

που διασφαλίζουν την τήρηση του εν λόγω 

υπολοίπου και τα οποία πρέπει να 
θεσπιστούν από το Συµβούλιο ή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. 

3. Οποιαδήποτε στιγµή, εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του 

καθαρού υπολοίπου που αναφέρεται στο 

άρθρο 12 παράγραφος 3 και η ίδια 

αδυνατεί να λάβει επαρκή µέτρα για να 

διορθωθεί η κατάσταση στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της, προτείνει άλλα µέτρα 

που διασφαλίζουν την τήρηση του εν λόγω 

υπολοίπου Τα µέτρα αυτά εγκρίνονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού  

Άρθρο 1 – σηµείο 16 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (16a) Στο άρθρο 29, παρεµβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1α:  

 «1a. Για κράτη µέλη τα οποία έχουν 
επιλέξει να διοργανώσουν τα 
προγράµµατά τους αγροτικής ανάπτυξης 
σε περιφερειακή βάση, ο υπολογισµός του 
ποσού που αυτόµατα αποδεσµεύεται 
µπορεί να γίνει στο επίπεδο του κράτους 
µέλους.» 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού  

Άρθρο 1 – σηµείο 27 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1290/2005 

Άρθρο 42 α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 

42α, 42β, 42γ και 42δ.  
(27) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 

42α και 42δ: 

«Άρθρο 42α «Άρθρο 42α 

Άσκηση της ανάθεσης εξουσίας Άσκηση της ανάθεσης εξουσίας 

1. Ανατίθεται επ’ αόριστο στην Επιτροπή 
η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στον παρόντα κανονισµό. 

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

2. Η Επιτροπή, µόλις εκδίδει µια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο. 

 

3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπόκειται στις διατάξεις 
των άρθρων 42γ και 42δ.  

3. Η ανάθεση αρµοδιότητας που 
αναφέρεται στα άρθρα 6 παράγραφος 5, 6 
παράγραφος 6, 7 παράγραφος 2, 9 
παράγραφος 4, 16 παράγραφος 2, 31 
στοιχείο a), 35a παράγραφος 1, 35a 
παράγραφος 2, στο άρθρο 37a και στο 
άρθρο 40a παράγραφοι 1 έως 6 του 
παρόντος κανονισµού ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 
…*. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά 
µε την ανάθεση αρµοδιότητας το 
αργότερο εννέα µήνες πριν από την 
εκπνοή αυτής της πενταετούς περιόδου. 
Η ανάθεση αρµοδιότητας παρατείνεται 
σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, 
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συµβούλιο αντιταχθεί σε αυτήν την 
παράταση το αργότερο τρεις µήνες πριν 
από τη λήξη κάθε περιόδου. 

 3a. Η ανάθεση αρµοδιότητας µπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση αρµοδιοτήτων 
που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την εποµένη της 
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δηµοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. ∆εν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη. 

 3β. Η Επιτροπή, µόλις εγκρίνει µια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο. 

 3γ. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάµει του παρόντος 
κανονισµού τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον 
δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις από το 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο εντός 
προθεσµίας δύο µηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις. Αυτή η προθεσµία 
παρατείνεται κατά δύο µήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

 _____________ 

 *Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού  

Άρθρο 1 – σηµείο 27 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 

Άρθρο 42 β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 42γ ∆ιαγράφεται 

Ανάκληση της ανάθεσης εξουσίας 
 

1. Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 42α µπορεί να ανακαλείται 
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ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

2. Το θεσµικό όργανο που κίνησε 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει 
αν πρόκειται να ανακαλέσει την ανάθεση 
εξουσίας ενηµερώνει το άλλο θεσµικό 
όργανο και την Επιτροπή, εντός εύλογης 
προθεσµίας και πριν τη λήψη τελικής 
απόφασης, αναφέροντας τις εξουσίες που 
ανατίθενται και που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης, 
καθώς και τους λόγους της εν λόγω 
ανάκλησης. 

 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση αρµοδιοτήτων που καθορίζονται 
στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση 
αρχίζει να ισχύει αµέσως ή σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία η οποία 
προσδιορίζεται. ∆εν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού  

Άρθρο 1 – σηµείο 27 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 

Άρθρο 42 γ  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 42γ ∆ιαγράφεται 

Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις 

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, η 
προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά ένα 
µήνα. 
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2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσµίας 
αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις 
τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο 
και από το Συµβούλιο σχετικά µε την 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω 
πράξη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία που η 
ίδια προβλέπει. 

 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να 
δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο έχουν αµφότερα 
ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις.  

 

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις 
σχετικά µε µια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η πράξη αυτή δεν αρχίζει να 
ισχύει. Το θεσµικό όργανο που προβάλλει 
αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους των 
αντιρρήσεών του. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού  

Άρθρο 1 – σηµείο 27 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 

Άρθρο 42 δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 42δ Άρθρο 42δ 

Εκτελεστικές πράξεις – επιτροπή ∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Την Επιτροπή επικουρεί η επιτροπή των 
γεωργικών ταµείων. 

1. Την Επιτροπή επικουρεί η επιτροπή των 
γεωργικών ταµείων. Πρόκειται για µια 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
των κανόνων και των γενικών αρχών 
σχετικά µε τους µηχανισµούς ελέγχου από 
τα κράτη µέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 
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Επιτροπή*. 

2. Εάν εκδοθούν εκτελεστικές πράξεις 
δυνάµει της παρούσας παραγράφου, 
εφαρµόζεται το άρθρο [5] του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. [xxxx/yyyy] (θα συµπληρωθεί 
µετά την έκδοση του κανονισµού για τους 
τρόπους ελέγχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 291 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, επί 
του παρόντος στο στάδιο της συζήτησης 
στο ΕΚ και στο Συµβούλιο).(διαδικασία 
εξέτασης)  

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

3. Εάν εκδοθούν εκτελεστικές πράξεις 
δυνάµει της παρούσας παραγράφου, 
εφαρµόζεται το άρθρο [4] του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. [xxxx/yyyy] (θα συµπληρωθεί 
µετά την έκδοση του κανονισµού για τις 
λεπτοµέρειες ελέγχου που αναφέρονται 
στο άρθρο 291 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, 
επί του παρόντος στο στάδιο της 
συζήτησης στο ΕΚ και στο 
Συµβούλιο).(διαδικασία συµβουλευτικής 
επιτροπής)»  

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

 __________________ 

 *ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 

 

 

 


