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µεθόδους γεωργικής παραγωγής 
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Πρόταση κανονισµού 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. .../2014 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 όσον αφορά το χρηµατοδοτικό 

πλαίσιο για την περίοδο 2014-2018 

 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε 

έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 

338 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία1, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου2 προβλέπει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να διενεργήσουν έρευνες σχετικά 

µε τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων το 2010, το 2013 και το 2016. Τα 

κράτη µέλη θα λάβουν µέγιστη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ένωσης η οποία 

ανέρχεται σε 75 % της δαπάνης διεξαγωγής των εν λόγω ερευνών, µε την επιφύλαξη 

καθορισµένων ανώτατων ποσών.  

(2) Για την πραγµατοποίηση των ερευνών για τη διάρθρωση των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων και την κάλυψη των απαιτήσεων πληροφόρησης της Ένωσης, 

απαιτείται σηµαντική χρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη και από την Ένωση. 

(3) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 όρισε το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την 

υλοποίηση του προγράµµατος ερευνών, συµπεριλαµβανοµένων της διαχείρισης, της 

συντήρησης και της ανάπτυξης των συστηµάτων των βάσεων δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται στην Επιτροπή για την επεξεργασία των δεδοµένων που παρέχουν 

τα κράτη µέλη, και καθόρισε το ποσό για την περίοδο 2008-2013.  

(4) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1166/2008, το ποσό για την περίοδο 2014-

2018 καθορίζεται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και από τη 

                                                 
1  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της ... . 
2  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 2008, σχετικά µε τις έρευνες για τη διάρθρωση των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και µε την έρευνα για τις µεθόδους γεωργικής 
παραγωγής καθώς και σχετικά µε την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 
του Συµβουλίου (ΕΕ L 321 της 1.12.2008, σ. 14). 
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νοµοθετική αρχή κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, µε βάση το νέο χρηµατοδοτικό 

πλαίσιο για την περίοδο που αρχίζει το 2014. 

(5) Το προτεινόµενο χρηµατοδοτικό πλαίσιο θα πρέπει να χρηµατοδοτήσει µόνον τη 

διεξαγωγή της έρευνας για τη διάρθρωση των εκµεταλλεύσεων το 2016 και τη 

συναφή διαχείριση, συντήρηση και ανάπτυξη των συστηµάτων των βάσεων 

δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στην Επιτροπή για την επεξεργασία των 

δεδοµένων που παρέχουν τα κράτη µέλη.  

(6) Λόγω της προσχώρησης της Κροατίας και της ανάγκης διεξαγωγής ερευνών για τη 

διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο εν λόγω κράτος µέλος για το 2016, 

θα πρέπει να καθοριστεί η µέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για την Κροατία, καθώς 

δεν προβλεπόταν στην πράξη προσχώρησης. 

▌ 

(10) Ζητήθηκε η γνώµη της µόνιµης επιτροπής γεωργικών στατιστικών. 

(11) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί 

αναλόγως, 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 τροποποιείται ως εξής: 

1)  στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«4α.  Για την έρευνα σχετικά µε τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

2016, για την Κροατία διατίθεται το ανώτατο ποσό των 500 000 EUR.», 

2)  το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: 

 α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2.  Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την πραγµατοποίηση της έρευνας για τη 

διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων το 2016, 

συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων πιστώσεων για τη διαχείριση, τη 

συντήρηση και την ανάπτυξη των συστηµάτων των βάσεων δεδοµένων 

που χρησιµοποιούνται στην Επιτροπή για την επεξεργασία των 

δεδοµένων που παρέχουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τον παρόντα 

κανονισµό, ανέρχεται σε 20 650 000 EUR για την περίοδο 2014-2018.», 

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«4.  Η Επιτροπή υλοποιεί τη χρηµατοδοτική υποστήριξη της Ένωσης 

σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*. 

–––––––––––––––––– 

* Κανονισµός (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά 

µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στον γενικό 

προϋπολογισµό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ, 

Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 
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1).», 

3)  παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 14α 

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος 

κανονισµού, η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζει την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, µε την εφαρµογή 

προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης 

παράνοµης δραστηριότητας, µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και 

µε την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, όποτε κρίνεται σκόπιµο, 

µε την επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. 

2. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την 

εξουσία να διενεργούν εποπτικούς ελέγχους, βάσει εγγράφων και επιτόπιων 

ελέγχων, σε όλους τους δικαιούχους επιδοτήσεων, τους εργολάβους και τους 

υπεργολάβους που έλαβαν κεφάλαια της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος 

προγράµµατος. 

 Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) δύναται να 

διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονοµικούς 

παράγοντες που έχουν σχέση, άµεσα ή έµµεσα, µε τη χρηµατοδότηση αυτή, 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) 

αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου*, µε στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, 

διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνοµης ενέργειας εις βάρος των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης σε σχέση µε συµφωνία ή απόφαση 

επιχορήγησης ή µε σύµβαση που αφορά χρηµατοδότηση από µέρους της 

Ένωσης. 

 Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, στις συµφωνίες 

συνεργασίας µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς, καθώς και στις 

συµφωνίες, στις αποφάσεις επιχορήγησης και στις συµβάσεις που απορρέουν 
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από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή, το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και η OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να διενεργούν τέτοιους 

διαχειριστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις. 

–––––––––––––––– 

* Κανονισµός (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου της 11ης 

Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει 

επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 

της 15.11.1996, σ. 2).». 

▌ 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 

κράτος µέλος. 

..., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος       Ο Πρόεδρος 

Or. en 

 


