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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας» της 
29ης Νοεμβρίου 2017 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της 
στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, 
ενισχύοντας την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την 
αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την 
έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα 
εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους 
διάφορους τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις 
ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη 
βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας» της 
29ης Νοεμβρίου 2017 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της 
στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, 
ενισχύοντας την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις, βελτιώνοντας 
τα εργασιακά πρότυπα, καταπολεμώντας 
και προσαρμόζοντας την αλλαγή του 
κλίματος, επιδεικνύοντας 
προσαρμοστικότητα και μεταφέροντας 
την έρευνα και την καινοτομία από τα 
εργαστήρια επί τόπου στους διάφορους 
τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ θα πρέπει 
επίσης να ασχοληθεί και με τις ανησυχίες 
των πολιτών σχετικά με τη βιώσιμη 
γεωργική παραγωγή και την ανάπτυξη της 
υπαίθρου.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Στρατηγική από το αγρόκτημα 
στο πιάτο για ένα δίκαιο, υγιεινό και 
φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα 
τροφίμων», που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου 
2020, τονίζεται ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί η τήρηση των βασικών 
αρχών που κατοχυρώνονται στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ). Οι 
προβληματισμοί σχετικά με την 
κοινωνική προστασία και τις συνθήκες 
εργασίας και στέγασης των εργαζομένων, 
καθώς και σχετικά με την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας τους θα 
διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην 
οικοδόμηση δίκαιων, ισχυρών και 
βιώσιμων συστημάτων τροφίμων. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα 
εργαλεία για την προώθηση των στόχων 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το 55: Οι προϋποθέσεις αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της ΚΓΠ, ιδίως όσον 
αφορά τα σχετικά με το περιβάλλον και το 
κλίμα στοιχεία της, αλλά και για τα 
ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία 
και τα ζώα. Αυτό συνεπάγεται ότι θα 
πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι και, εφόσον 
απαιτείται, να επιβάλλονται κυρώσεις για 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος προϋποθέσεων. Για να 
υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ 
των δικαιούχων σε διάφορα κράτη μέλη, 
θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι γενικοί 
κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις και 
τις κυρώσεις σε επίπεδο Ένωσης.

(55) Οι προϋποθέσεις αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της ΚΓΠ, που 
διασφαλίζει ότι οι πληρωμές προάγουν 
έναν υψηλό βαθμό βιωσιμότητας και 
εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού 
για τους γεωργούς τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον 
αφορά τα σχετικά με το περιβάλλον, την 
κοινωνία και το κλίμα στοιχεία της, αλλά 
και για τη δημόσια υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων. Αυτό συνεπάγεται 
ότι θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι και, 
εφόσον απαιτείται, να επιβάλλονται 
κυρώσεις για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος 
προϋποθέσεων. Για να διασφαλιστούν 
αυτοί οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ 
των δικαιούχων σε διάφορα κράτη μέλη, 
θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι γενικοί 
κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις, 
καθώς και τους ελέγχους και τις κυρώσεις 
για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, σε 
επίπεδο Ένωσης.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

84 Σύστημα ελέγχου προϋποθέσεων 84 Σύστημα ελέγχου προϋποθέσεων

1. 1.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα 
ελέγχου που εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι 
των ενισχύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] και στο κεφάλαιο IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και στο 
κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
229/2013, αντιστοίχως, συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο 
τμήμα 2 του κεφαλαίου 1 του τίτλου III 
του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός 
για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα 
ελέγχου για να διασφαλίζουν ότι οι 
κατωτέρω δικαιούχοι ενισχύσεων 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ]:

α) οι δικαιούχοι που λαμβάνουν 
άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ]·
β) οι δικαιούχοι που λαμβάνουν τις 
ετήσιες πριμοδοτήσεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 65, 66 και 67 του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ]·
γ) οι δικαιούχοι που λαμβάνουν 
στήριξη σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και το 
κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 229/2013.
Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση 
των κανόνων σχετικά με τις προϋποθέσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση 
των κανόνων σχετικά με τις προϋποθέσεις.

Τα συστήματα αυτά είναι συμβατά με το 
σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Τα συστήματα αυτά είναι συμβατά με το 
σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες συνθήκες 
εργασίας και απασχόλησης που 
απορρέουν από σχετικές συλλογικές 
συμβάσεις και το κοινωνικό και εργατικό 
δίκαιο σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων εργασίας και του 
συστήματος ελέγχου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο. Σε καταστάσεις με 
διασυνοριακό χαρακτήρα, ο συντονισμός 
και η συνεργασία εξασφαλίζονται επίσης 
μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας 
(ELA), η λειτουργία της οποίας διέπεται 
από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1149 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019.

Τα κράτη μέλη διενεργούν ετήσια 
επανεξέταση του συστήματος ελέγχου που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα.

Τα κράτη μέλη διενεργούν ετήσια 
επανεξέταση του συστήματος ελέγχου που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «απαίτηση»: κάθε κανονιστική 
απαίτηση διαχείρισης βάσει της 
νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], στο πλαίσιο συγκεκριμένης πράξης, 
η οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της ίδιας 
πράξης·

α) «απαίτηση»: κάθε κανονιστική 
απαίτηση διαχείρισης βάσει της 
νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], στο πλαίσιο συγκεκριμένης πράξης, 
η οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της ίδιας 
πράξης·

β) «πράξη»: καθεμία από τις 
επιμέρους οδηγίες και καθένας από τους 

β) «πράξη»: καθεμία από τις 
επιμέρους οδηγίες και καθένας από τους 
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κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

β α) «επανάληψη της μη 
συμμόρφωσης»: η μη συμμόρφωση με 
την ίδια απαίτηση ή το ίδιο πρότυπο 
περισσότερες από μία φορές, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει 
ενημερωθεί για προηγούμενη μη 
συμμόρφωση και, κατά περίπτωση, ήταν 
σε θέση να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
να θέσει τέλος σε εκείνη την προηγούμενη 
μη συμμόρφωση.

3. Στο σύστημα ελέγχου τους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη:

3. Προκειμένου να συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις τους σε θέματα 
ελέγχου που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη:

α) περιλαμβάνουν επιτόπιους 
ελέγχους για την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
…/… [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ]·

α) περιλαμβάνουν επιτόπιους 
ελέγχους για την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
…/… [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ]·

β) ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα 
πρότυπα, τις πράξεις ή τους τομείς 
προϋποθέσεων, μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιήσουν τους ελέγχους που 
διεξάγονται στο πλαίσιο των συστημάτων 
ελέγχου που ισχύουν για την αντίστοιχη 
απαίτηση, πρότυπο, πράξη ή τομέα 
προϋποθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών 
είναι, τουλάχιστον, ίση με εκείνη των 
επιτόπιων ελέγχων που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·

β) ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα 
πρότυπα, τις πράξεις ή τους τομείς 
προϋποθέσεων, μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιήσουν τους ελέγχους που 
διεξάγονται στο πλαίσιο των συστημάτων 
ελέγχου που ισχύουν για την αντίστοιχη 
απαίτηση, πρότυπο, πράξη ή τομέα 
προϋποθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών 
είναι, τουλάχιστον, ίση με εκείνη των 
επιτόπιων ελέγχων που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·

γ) κατά περίπτωση, μπορούν να 
χρησιμοποιούν τηλεπισκόπηση ή το 
σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων για 
να διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους 
που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) κατά περίπτωση και εφόσον είναι 
εφικτό, μπορούν να χρησιμοποιούν 
τηλεπισκόπηση ή το σύστημα 
παρακολούθησης και ελέγχου εκτάσεων 
για να διενεργούν τους επιτόπιους 
ελέγχους που αναφέρονται στο στοιχείο α)· 
και
γ α) θεσπίζουν σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης·
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δ) καταρτίζουν το δείγμα ελέγχου για 
τους ελέγχους που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), οι οποίοι διενεργούνται κάθε 
έτος βάσει ανάλυσης κινδύνου, 
περιλαμβάνουν τυχαίο στοιχείο και 
φροντίζουν το δείγμα ελέγχου να καλύπτει 
τουλάχιστον το 1 % των δικαιούχων που 
λαμβάνουν την ενίσχυση που προβλέπεται 
στον τίτλο III κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

δ α) Προκειμένου να μπορεί να 
επαληθευθεί μέσω ελέγχων η 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τις 
ισχύουσες συνθήκες εργασίας και 
απασχόλησης που απορρέουν από 
σχετικές συλλογικές συμβάσεις και το 
κοινωνικό και εργατικό δίκαιο σε εθνικό, 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο και 
αναφέρονται στον [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], το δείγμα 
ελέγχου για το οποίο γίνεται λόγος στο 
σημείο δ) πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 
το 10 % των δικαιούχων που λαμβάνουν 
την ενίσχυση που προβλέπεται στον 
τίτλο III κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].
3α. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το 
δείγμα ελέγχου για τους προβλεπόμενους 
στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του 
παρόντος άρθρου ελέγχους που πρέπει να 
διενεργούνται κάθε έτος βάσει ανάλυσης 
κινδύνου, στο πλαίσιο της οποίας είναι 
δυνατή η εφαρμογή συντελεστών 
στάθμισης και ενός τυχαίου στοιχείου, 
και μεριμνούν ώστε το δείγμα ελέγχου να 
καλύπτει τουλάχιστον το 1 % των 
δικαιούχων που λαμβάνουν την ενίσχυση 
σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 1 
τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].
3β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 100, για 
τη συμπλήρωση του παρόντος 
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κανονισμού με κανόνες σχετικούς με τους 
απλουστευμένους ελέγχους για τους 
γεωργούς που συμμετέχουν στα 
καθεστώτα τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].
3γ. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, κανόνες σχετικά 
με τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
διασφαλίζουν ότι η ανάλυση κινδύνων 
λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους 
παράγοντες:
α) τη συμμετοχή των γεωργών στο 
σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]·
β) τη συμμετοχή των γεωργών σε ένα 
σύστημα πιστοποίησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 3α του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], εφόσον ο 
κανονισμός καλύπτει τις σχετικές 
απαιτήσεις και πρότυπα.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3. [Τροπ. 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Τροπολογία 212
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 1.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα που 
προβλέπει την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων στους δικαιούχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται, ανά πάσα στιγμή κατά 
το σχετικό ημερολογιακό έτος, με τους 
κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1 
τμήμα 2 του εν λόγω κανονισμού 
(«σύστημα κυρώσεων»).

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα που 
προβλέπει την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων στους δικαιούχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται, ανά πάσα στιγμή κατά 
το σχετικό ημερολογιακό έτος, με τους 
κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1 
τμήμα 2 του εν λόγω κανονισμού 
(«σύστημα κυρώσεων»).

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι 
διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο επιβάλλονται μόνο εφόσον η 
μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα πράξης 
ή παράλειψης αποδιδόμενης ευθέως στον 
σχετικό δικαιούχο· και εφόσον συντρέχει 
μία ή και οι δύο από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι 
διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο επιβάλλονται μόνο εφόσον η 
μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα πράξης 
ή παράλειψης αποδιδόμενης ευθέως στον 
σχετικό δικαιούχο· και εφόσον συντρέχει 
μία, δύο ή και όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) η μη συμμόρφωση αφορά τη 
γεωργική δραστηριότητα του δικαιούχου·

α) η μη συμμόρφωση αφορά τη 
γεωργική δραστηριότητα του δικαιούχου·

β) αφορά την έκταση της 
εκμετάλλευσης του δικαιούχου.

β) αφορά την έκταση της 
εκμετάλλευσης του δικαιούχου.

β α) η μη συμμόρφωση επηρεάζει τις 
συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των 
εργαζομένων που απασχολούνται από τον 
δικαιούχο
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Ωστόσο, όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, 
η διοικητική κύρωση που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν δεν 
έχει υποβληθεί αίτηση στήριξης για τη 
συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τα 
άρθρα 65 και 66 του κανονισμού (ΕΕ) 
…/… [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ].

Ωστόσο, όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, 
η διοικητική κύρωση που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν δεν 
έχει υποβληθεί αίτηση στήριξης για τη 
συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τα 
άρθρα 65 και 66 του κανονισμού (ΕΕ) 
…/… [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Τροπολογία 213
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εν λόγω σημείο δεν ισχύει για τις 
υποχρεώσεις του εργοδότη που 
απορρέουν από το άρθρο ΧΧ του 
κανονισμού (ΕΕ) …/…[κανονισμός για τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Amendment
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

86 Υπολογισμός της κύρωσης 86 Υπολογισμός της κύρωσης

1. 1.

Οι διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στον τίτλο III κεφάλαιο 1 
τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] επιβάλλονται με μείωση ή 
αποκλεισμό του συνολικού ποσού των 
ενισχύσεων που αναφέρονται στο εν λόγω 
τμήμα του εν λόγω κανονισμού, που έχει 
καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί 
στον εν λόγω δικαιούχο όσον αφορά τις 
αιτήσεις ενίσχυσης τις οποίες έχει 
υποβάλει ή θα υποβάλει κατά τη διάρκεια 
του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης 
του προβλήματος.

Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με 
μείωση ή αποκλεισμό του συνολικού 
ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 84 παράγραφος 1, που έχει 
καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί 
στον εν λόγω δικαιούχο όσον αφορά τις 
αιτήσεις ενίσχυσης τις οποίες έχει 
υποβάλει ή θα υποβάλει κατά τη διάρκεια 
του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης 
του προβλήματος.

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των 
αποκλεισμών αυτών, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η 
έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας, η 
επανάληψη ή η εκ προθέσεως διάπραξη 
της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης. Οι 
επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι 
αποτρεπτικές και αναλογικές και 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου.

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των 
αποκλεισμών αυτών, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η 
έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας, η 
επανάληψη ή η εκ προθέσεως διάπραξη 
της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης. Οι 
επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και 
αναλογικές και συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 
2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2. 2.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης λόγω Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης λόγω 
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αμέλειας, το ποσοστό μείωσης ανέρχεται 
κατά γενικό κανόνα στο 3 % του 
συνολικού ποσού των ενισχύσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

αμέλειας, το ποσοστό μείωσης ανέρχεται 
κατά γενικό κανόνα στο 3 % του 
συνολικού ποσού των ενισχύσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Η μείωση καθορίζεται 
με βάση την εκτίμηση της σοβαρότητας 
της μη συμμόρφωσης, δυνάμει των 
κριτηρίων που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη μπορούν να συγκροτήσουν 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις 
μεμονωμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που συμβαίνουν για πρώτη 
φορά και οι οποίες, λόγω της μικρής 
σοβαρότητας, έκτασης και διάρκειάς τους, 
δεν οδηγούν σε μείωση ή αποκλεισμό. Σε 
περίπτωση που σε επακόλουθο έλεγχο 
εντός τριών διαδοχικών ημερολογιακών 
ετών διαπιστωθεί ότι δεν έχει επανορθωθεί 
η μη συμμόρφωση, εφαρμόζεται 
αναδρομικά η μείωση σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη συγκροτούν και 
χρησιμοποιούν το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 84 παράγραφος 3 για τις 
μεμονωμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που συμβαίνουν για πρώτη 
φορά και οι οποίες, λόγω της μικρής 
σοβαρότητας, έκτασης και διάρκειάς τους, 
δεν οδηγούν σε μείωση ή αποκλεισμό. Η 
αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον δικαιούχο 
την υποχρέωση να προβεί σε διορθωτικές 
ενέργειες και να προτείνει διορθωτικά 
μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για 
την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης. 
Σε περίπτωση που σε επακόλουθο έλεγχο 
εντός τριών διαδοχικών ημερολογιακών 
ετών διαπιστωθεί ότι δεν έχει επανορθωθεί 
η μη συμμόρφωση, εφαρμόζεται 
αναδρομικά η μείωση σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο.

Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων 
οδηγούν πάντοτε σε μείωση ή αποκλεισμό.

Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων 
οδηγούν πάντοτε σε μείωση ή αποκλεισμό.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν 
στους δικαιούχους που έλαβαν έγκαιρη 
προειδοποίηση υποχρεωτική κατάρτιση 
στο πλαίσιο του συστήματος παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1 
τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν 
στους δικαιούχους που έλαβαν έγκαιρη 
προειδοποίηση υποχρεωτική κατάρτιση 
στο πλαίσιο του συστήματος παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1 
τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

2α. κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης με τις ισχύουσες συνθήκες 
εργασίας και απασχόλησης που 
απορρέουν από σχετικές συλλογικές 
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συμβάσεις και το κοινωνικό και εργατικό 
δίκαιο σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο, όπως αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] λόγω 
αμέλειας, οι εργοδότες αποκαθιστούν και 
επανορθώνουν την παραβίαση το 
συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση 
τουλάχιστον κατά 20 % του συνολικού 
ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Η κύρωση θα συνεχιστεί για τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη έως ότου η παράβαση 
επανορθωθεί και αποκατασταθεί.

3. Σε περίπτωση επανάληψης της μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης είναι 
υψηλότερο από αυτό που εφαρμόζεται σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης λόγω 
αμέλειας για την οποία επιβλήθηκε 
κύρωση για πρώτη φορά.

3. Σε περίπτωση επανάληψης της μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης 
ανέρχεται, κατά γενικό κανόνα, στο 10 % 
του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Σε περίπτωση μεταγενέστερων 
επαναλαμβανόμενων περιστατικών μη 
συμμόρφωσης, και εφόσον δεν παρέχεται 
αιτιολόγηση, ο δικαιούχος θεωρείται ότι 
ενήργησε εμπρόθετα κατά την έννοια της 
παραγράφου 4.

4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εκ 
προθέσεως, το ποσοστό είναι υψηλότερο 
από αυτό που εφαρμόζεται σε περίπτωση 
επανάληψης της μη συμμόρφωσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί να 
φθάνει μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από 
τις ενισχύσεις και μπορεί να εφαρμόζεται 
για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

4. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης 
εκ προθέσεως, το ποσοστό της μείωσης 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 15 % του 
συνολικού ποσού των ενισχύσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορεί 
να κλιμακωθεί μέχρι τον πλήρη 
αποκλεισμό από τις ενισχύσεις και μπορεί 
να εφαρμόζεται για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη. Για περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης εκ προθέσεως με τις 
ισχύουσες συνθήκες εργασίας και 
απασχόλησης που απορρέουν από 
σχετικές συλλογικές συμβάσεις και το 
κοινωνικό και εργατικό δίκαιο σε εθνικό, 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, όπως 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], τα κράτη μέλη μειώνουν 
τουλάχιστον κατά 50 % το συνολικό ποσό 
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των ενισχύσεων. Ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της εκ προθέσεως μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μπορεί να 
είναι υψηλότερο και να φθάνει μέχρι τον 
πλήρη αποκλεισμό από τις ενισχύσεις και 
εφαρμόζεται για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη έως ότου η παράβαση 
επανορθωθεί και αποκατασταθεί.

5. Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς και η 
αποτελεσματικότητα και το αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα του συστήματος κυρώσεων, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με την επιβολή 
και τον υπολογισμό των κυρώσεων.

5. Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς και η 
αποτελεσματικότητα και το αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα του συστήματος κυρώσεων, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με την επιβολή 
και τον υπολογισμό των κυρώσεων.

Or. en


