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Έλεγχοι από την Επιτροπή Έλεγχοι από την Επιτροπή

1. 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 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου, η Επιτροπή δύναται να 
οργανώνει ελέγχους στα κράτη μέλη με 
σκοπό να εξακριβώνει κυρίως:

1. Με την επιφύλαξη των ελέγχων 
που διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις ή με το άρθρο 
287 ΣΛΕΕ, ή κάθε ελέγχου που 
οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 322 
ΣΛΕΕ ή βάσει του κανονισμού (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, η 
Επιτροπή δύναται να οργανώνει ελέγχους 
στα κράτη μέλη με σκοπό να εξακριβώνει 
κυρίως:

α) τη συμμόρφωση των διοικητικών 
πρακτικών προς τους ενωσιακούς κανόνες·

α) τη συμμόρφωση των διοικητικών 
πρακτικών προς τους ενωσιακούς κανόνες·

β) εάν οι δαπάνες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 
παράγραφος 2 και του άρθρου 6 και 
αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
…/…[κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ] έχουν αντίστοιχη εκροή, όπως 
αναφέρεται στην ετήσια έκθεση 
επιδόσεων·

β) εάν οι δαπάνες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 
παράγραφος 2 και του άρθρου 6 και 
αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
…/…[κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ] έχουν αντίστοιχη εκροή, όπως 
αναφέρεται στην ετήσια έκθεση 
εκκαθάρισης·

γ) εάν το έργο του οργανισμού 
πιστοποίησης διεξάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 11 και για τους σκοπούς του 

γ) εάν το έργο του οργανισμού 
πιστοποίησης διεξάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 11 και για τους σκοπούς του 
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τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου· τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου·

δ) αν ένας οργανισμός πληρωμών 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
διαπίστευσης που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 και αν το κράτος μέλος 
εφαρμόζει σωστά το άρθρο 8 παράγραφος 
5.

δ) αν ένας οργανισμός πληρωμών 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
διαπίστευσης που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 και αν το κράτος μέλος 
εφαρμόζει σωστά το άρθρο 8 παράγραφος 
5·
δ α) αν υλοποιούνται ορθά τα σχέδια 
δράσης που καταρτίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 39 ή το άρθρο 40.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 57 του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή επεκτείνει τους ελέγχους που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου, ώστε να 
καλύπτεται το σύνολο των παρεμβάσεων 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
.../... [στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ], σε 
περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές 
ελλείψεις στα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου του κράτους μέλους ή όταν οι 
πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 
και το άρθρο 11 αποκαλύπτουν 
σημαντικά ποσοστά παρατυπιών στο 
αποτέλεσμα των ελέγχων του κράτους 
μέλους σύμφωνα με το άρθρο 57 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 
Οι εν λόγω εκτεταμένοι έλεγχοι 
διενεργούνται από την Επιτροπή με 
σκοπό την επιβεβαίωση των όρων βάσει 
των οποίων πραγματοποιήθηκαν και 
ελέγχθηκαν οι χρηματοδοτούμενες από τα 
Ταμεία πράξεις, ώστε να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με την εφαρμοστέα 
ενωσιακή νομοθεσία, για όσο διάστημα 
εξακολουθούν να υφίστανται οι σοβαρές 
ελλείψεις στα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου ή τα σημαντικά ποσοστά 
παρατυπιών.

Τα πρόσωπα στα οποία η Επιτροπή 
αναθέτει τη διενέργεια των ελέγχων εκ 
μέρους της ή οι υπάλληλοι της Επιτροπής 
που ενεργούν στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους έχουν πρόσβαση στα 

Τα πρόσωπα στα οποία η Επιτροπή 
αναθέτει τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
εκ μέρους της ή οι υπάλληλοι της 
Επιτροπής που ενεργούν στο πλαίσιο των 
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βιβλία και σε κάθε άλλο έγγραφο σχετικό 
με τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΓΤΕ ή το ΕΓΤΑΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και 
των μεταδεδομένων που εγγράφονται σε 
ηλεκτρονικό μέσο.

αρμοδιοτήτων τους έχουν πρόσβαση στα 
βιβλία και σε κάθε άλλο έγγραφο σχετικό 
με τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΓΤΕ ή το ΕΓΤΑΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και 
των μεταδεδομένων που εγγράφονται σε 
ηλεκτρονικό μέσο.

Η εξουσία διενέργειας ελέγχων δεν θίγει 
την εφαρμογή εθνικών διατάξεων που 
επιφυλάσσουν ορισμένες ενέργειες σε 
υπαλλήλους ειδικώς οριζόμενους από την 
εθνική νομοθεσία. Με την επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και του 
κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, 
τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα 
από την Επιτροπή να ενεργούν για 
λογαριασμό της δεν συμμετέχουν, μεταξύ 
άλλων, σε κατ’ οίκον επισκέψεις ή 
επίσημες ανακρίσεις ατόμων με βάση τη 
νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους. 
Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αποκτώνται κατ’ αυτόν 
τον τρόπο.

Η εξουσία διενέργειας ελέγχων που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
δεν θίγει την εφαρμογή εθνικών διατάξεων 
που επιφυλάσσουν ορισμένες ενέργειες σε 
υπαλλήλους ειδικώς οριζόμενους από την 
εθνική νομοθεσία. Με την επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και του 
κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, 
τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα 
από την Επιτροπή να ενεργούν για 
λογαριασμό της δεν συμμετέχουν, μεταξύ 
άλλων, σε κατ’ οίκον επισκέψεις ή 
επίσημες ανακρίσεις ατόμων με βάση τη 
νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους. 
Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αποκτώνται κατ’ αυτόν 
τον τρόπο.

2. Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, 
πριν από τον έλεγχο, το σχετικό κράτος 
μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια 
του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο 
έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη τον 
διοικητικό αντίκτυπο της διοργάνωσης των 
ελέγχων στους οργανισμούς πληρωμών. 
Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να 
μετέχουν υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους.

2. Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, 
πριν από τον έλεγχο, το σχετικό κράτος 
μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια 
του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο 
έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη τον 
διοικητικό αντίκτυπο της διοργάνωσης των 
ελέγχων στους οργανισμούς πληρωμών. 
Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να 
μετέχουν υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους.

Κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, και 
εφόσον συμφωνεί το κράτος μέλος, οι 
αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους διενεργούν συμπληρωματικούς 
ελέγχους ή έρευνες με αντικείμενο τις 
πράξεις που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό. Στους εν λόγω ελέγχους 
μπορούν να μετέχουν οι υπάλληλοι της 
Επιτροπής ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτή 
πρόσωπα.

Κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, και 
εφόσον συμφωνεί το κράτος μέλος, οι 
αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους διενεργούν συμπληρωματικούς 
ελέγχους ή έρευνες με αντικείμενο τις 
πράξεις που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό. Στους εν λόγω ελέγχους 
μπορούν να μετέχουν οι υπάλληλοι της 
Επιτροπής ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτή 
πρόσωπα.

Για τη βελτίωση των ελέγχων, η Επιτροπή 
δύναται, κατόπιν συμφωνίας με τα 

Για τη βελτίωση των ελέγχων, η Επιτροπή 
δύναται, κατόπιν συμφωνίας με τα 
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ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να ζητεί τη 
συνδρομή των αρχών των εν λόγω κρατών 
μελών για ορισμένους ελέγχους ή έρευνες.

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να ζητεί τη 
συνδρομή των αρχών των εν λόγω κρατών 
μελών για ορισμένους ελέγχους ή έρευνες.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57 Άρθρο 57

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, όλες τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και 
λαμβάνουν όλα τα άλλα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την αποτελεσματική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης. Οι εν λόγω διατάξεις και 
μέτρα αφορούν ιδίως:

1. Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ, τηρούν τα εφαρμοστέα συστήματα 
διακυβέρνησης, θεσπίζουν όλες τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις και λαμβάνουν όλα τα άλλα 
μέτρα που είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των 
δαπανών που ορίζονται στο άρθρο 35. Οι 
εν λόγω διατάξεις και μέτρα αφορούν 
ιδίως:

α) την εξακρίβωση της νομιμότητας 
και της κανονικότητας των πράξεων που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία·

α) την εξακρίβωση της νομιμότητας 
και της κανονικότητας των πράξεων που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, μεταξύ 
άλλων και στο επίπεδο των δικαιούχων·

β) την εξασφάλιση αποτελεσματικής 
πρόληψης της απάτης ιδίως όσον αφορά 

β) την εξασφάλιση αποτελεσματικής 
πρόληψης της απάτης ιδίως όσον αφορά 
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τους τομείς υψηλής επικινδυνότητας, που 
θα ενεργεί αποτρεπτικά, λαμβανομένου 
υπόψη του κόστους και των οφελών καθώς 
και της αναλογικότητας των μέτρων·

τους τομείς υψηλής επικινδυνότητας, που 
θα ενεργεί αποτρεπτικά, λαμβανομένου 
υπόψη του κόστους και των οφελών καθώς 
και της αναλογικότητας των μέτρων·

γ) την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διόρθωση των περιπτώσεων παρατυπιών 
και απάτης·

γ) την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διόρθωση των περιπτώσεων παρατυπιών 
και απάτης·

δ) την επιβολή αποτελεσματικών, 
αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων 
σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή, 
ελλείψει αυτής, με την εθνική νομοθεσία 
και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την κίνηση 
νομικών διαδικασιών προς τον σκοπό 
αυτό·

δ) την επιβολή αποτελεσματικών, 
αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων 
σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή, 
ελλείψει αυτής, με την εθνική νομοθεσία 
και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την κίνηση 
νομικών διαδικασιών προς τον σκοπό 
αυτό·

ε) την ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών εντόκως και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την κίνηση 
νομικών διαδικασιών προς τον σκοπό 
αυτό.

ε) την ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών εντόκως και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την κίνηση 
νομικών διαδικασιών προς τον σκοπό 
αυτό.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία 
που διέπει τις ενωσιακές παρεμβάσεις.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία 
που διέπει τις ενωσιακές παρεμβάσεις.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τις 
κατάλληλες προφυλάξεις για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επιβαλλόμενες 
κυρώσεις, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο δ), είναι αναλογικές 
και διαβαθμισμένες σύμφωνα με τη 
σοβαρότητα, την έκταση, τη διάρκεια και 
την επανάληψη της διαπιστούμενης μη 
συμμόρφωσης.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τις 
κατάλληλες προφυλάξεις για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επιβαλλόμενες 
κυρώσεις, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο δ), είναι αναλογικές 
και διαβαθμισμένες σύμφωνα με τη 
σοβαρότητα, την έκταση, τη διάρκεια και 
την επανάληψη της διαπιστούμενης μη 
συμμόρφωσης.

Οι ρυθμίσεις που θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις:

Οι ρυθμίσεις που θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις:

α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται 
σε ανωτέρα βία,

α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται 
σε ανωτέρα βία,

β) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται 
σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης 
αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν 
μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το 
πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική 
κύρωση,

β) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται 
σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης 
αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν 
μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το 
πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική 
κύρωση,

γ) όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο γ) όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο 
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μπορεί να πείσει την αρμόδια αρχή ότι δεν 
ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 1 ή εάν η 
αρμόδια αρχή πεισθεί άλλως ότι δεν 
ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο.

μπορεί να πείσει την αρμόδια αρχή ότι δεν 
ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 1 ή εάν η 
αρμόδια αρχή πεισθεί άλλως ότι δεν 
ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Εάν η μη συμμόρφωση με τους όρους 
χορήγησης της ενίσχυσης οφείλεται σε 
ανωτέρα βία, ο δικαιούχος διατηρεί το 
δικαίωμα να λάβει την ενίσχυση.

Εάν η μη συμμόρφωση με τους όρους 
χορήγησης της ενίσχυσης οφείλεται σε 
ανωτέρα βία, ο δικαιούχος διατηρεί το 
δικαίωμα να λάβει την ενίσχυση.

4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εξέταση 
των καταγγελιών σχετικά με τα ταμεία και, 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
εξετάζουν τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
στρατηγικού τους σχεδίου για την ΚΓΠ. 
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
για τα αποτελέσματα αυτών των 
εξετάσεων.

4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εξέταση 
των καταγγελιών σχετικά με τα ταμεία και, 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
εξετάζουν τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
στρατηγικού τους σχεδίου για την ΚΓΠ. 
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
για τα αποτελέσματα αυτών των 
εξετάσεων.

Όταν εντοπίζονται ελλείψεις στην 
εξέταση και τον χειρισμό καταγγελιών σε 
κράτος μέλος, η Επιτροπή δημιουργεί 
μηχανισμό υποβολής καταγγελιών, μέσω 
του οποίου μπορούν να υποβάλλουν 
καταγγελίες απευθείας στην Επιτροπή οι 
δικαιούχοι που βρίσκονται αντιμέτωποι 
με άδικη μεταχείριση ή μεταχείριση που 
τους θέτει σε μειονεκτική θέση όσον 
αφορά την ανάληψη υποχρέωσης ή την 
εκταμίευση δημόσιων κονδυλίων στο 
πλαίσιο άμεσης ή επιμερισμένης 
διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των 
αποφάσεων σχετικά με δημόσιες 
συμβάσεις. Η Επιτροπή εγγυάται την 
επαρκή προστασία των φυσικών ή 
νομικών προσώπων μετά την υποβολή 
καταγγελίας.

5. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θέσπισαν και 
τα μέτρα που έλαβαν κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 2.

5. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θέσπισαν και 
τα μέτρα που έλαβαν κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 2.

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των αναγκαίων κανόνων που αποσκοπούν 
στην ενιαία εφαρμογή του παρόντος 

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των αναγκαίων κανόνων που αποσκοπούν 
στην ενιαία εφαρμογή του παρόντος 



AM\1215877EL.docx PE658.379v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

άρθρου και αφορούν τα εξής: άρθρου και αφορούν τα εξής:

α) τις διαδικασίες, τις προθεσμίες και 
την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2,

α) τις διαδικασίες, τις προθεσμίες και 
την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2,

β) την κοινοποίηση και την 
ενημέρωση από τα κράτη μέλη προς την 
Επιτροπή σχετικά με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4.

β) την κοινοποίηση και την 
ενημέρωση από τα κράτη μέλη προς την 
Επιτροπή σχετικά με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/227

Τροπολογία 227
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή Γεωργική Πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σύστημα για την καταγραφή της 
ταυτότητας κάθε δικαιούχου των 
παρεμβάσεων και των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτοποίησης 
όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται από 
τον ίδιο δικαιούχο.

Το σύστημα για την καταγραφή της 
ταυτότητας κάθε δικαιούχου των 
παρεμβάσεων και των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτοποίησης 
όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται από 
τον ίδιο δικαιούχο. Διασφαλίζει επίσης 
ότι, όταν οι δικαιούχοι ανήκουν σε όμιλο 
κατά την έννοια του άρθρου 2 εδάφιο 1 
σημείο 11 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, ο εν 
λόγω όμιλος μπορεί να ταυτοποιηθεί.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/228

Τροπολογία 228
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Chris MacManus

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή Γεωργική Πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 85 Άρθρο 85

Σύστημα διοικητικών κυρώσεων για τις 
προϋποθέσεις

Σύστημα διοικητικών κυρώσεων για τις 
προϋποθέσεις

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»).

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»).

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 ή και οι δύο από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

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

β) αφορά την έκταση της 
εκμετάλλευσης του δικαιούχου.

β) αφορά την έκταση της 
εκμετάλλευσης του δικαιούχου.

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].

2. Στο σύστημα κυρώσεών τους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη:

2. Στο σύστημα κυρώσεών τους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη:

α) περιλαμβάνουν κανόνες για την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε 
περιπτώσεις μεταβίβασης της γης κατά τη 
διάρκεια του οικείου ημερολογιακού έτους 
ή των οικείων ετών. Οι κανόνες αυτοί 
βασίζονται στη σωστή και δίκαιη απόδοση 
της ευθύνης για περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης μεταξύ μεταβιβαζόντων και 
των διαδόχων τους.

α) περιλαμβάνουν κανόνες για την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε 
περιπτώσεις μεταβίβασης γεωργικής γης, 
γεωργικής εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής 
κατά τη διάρκεια του οικείου 
ημερολογιακού έτους ή των οικείων ετών. 
Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στη σωστή 
και δίκαιη απόδοση της ευθύνης για 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μεταξύ 
μεταβιβαζόντων και των διαδόχων τους.

Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, 
ως «μεταβίβαση» νοείται οιαδήποτε 
συναλλαγή κατά την οποία γεωργική 
έκταση παύει να βρίσκεται στη διάθεση 
του μεταβιβάζοντος·

Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, 
ως «μεταβίβαση» νοείται οιαδήποτε 
συναλλαγή κατά την οποία γεωργική 
έκταση παύει να βρίσκεται στη διάθεση 
του μεταβιβάζοντος·

β) κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, δύνανται να αποφασίζουν τη 
μη επιβολή κύρωσης ανά δικαιούχο και 
ανά ημερολογιακό έτος όταν το ύψος της 
κύρωσης είναι ίσο ή μικρότερο των 100 
EUR. Η διαπίστωση και η υποχρέωση 
λήψης διορθωτικών μέτρων 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο·

β) κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, δύνανται να αποφασίζουν τη 
μη επιβολή κύρωσης ανά δικαιούχο και 
ανά ημερολογιακό έτος όταν το ύψος της 
κύρωσης είναι ίσο ή μικρότερο των 100 
EUR. Η διαπίστωση και η υποχρέωση 
λήψης διορθωτικών μέτρων 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο·

γ) εξασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλεται 
διοικητική κύρωση όταν η μη 
συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία.

γ) εξασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλεται 
διοικητική κύρωση εάν:

i) η μη συμμόρφωση οφείλεται σε 
ανωτέρα βία·
ii) η μη συμμόρφωση οφείλεται σε εντολή 
δημόσιας αρχής· ή
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iii) η μη συμμόρφωση οφείλεται σε 
σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης 
αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν 
μπορούσε εύλογα να εντοπιστεί από τον 
δικαιούχο τον οποίο αφορά η διοικητική 
κύρωση.

3. Η επιβολή διοικητικής κύρωσης 
δεν επηρεάζει τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των δαπανών επί των 
οποίων επεβλήθη.

3. Η επιβολή διοικητικής κύρωσης 
δεν επηρεάζει τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των δαπανών επί των 
οποίων επεβλήθη.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/229

Τροπολογία 229
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Chris MacManus

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή Γεωργική Πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 86 Άρθρο 86

Υπολογισμός της κύρωσης Υπολογισμός της κύρωσης

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.

1. 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 ο δικαιούχος 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 

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 
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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.

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.

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

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

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους 
δικαιούχους που έλαβαν έγκαιρη 
προειδοποίηση ειδική κατάρτιση σχετικά 
με τις προϋποθέσεις, στο πλαίσιο του 
συστήματος παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1 
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[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], η παρακολούθηση της οποίας 
μπορεί να καταστεί υποχρεωτική.

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 από τον οικείο δικαιούχο, 
θεωρείται ότι ο εν λόγω δικαιούχος 
ενήργησε εκ προθέσεως 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. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εκ 
προθέσεως, το ποσοστό της μείωσης 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 15 % του 
συνολικού ποσού των ενισχύσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορεί 
δε να φθάνει μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό 
από τις ενισχύσεις και μπορεί να 
εφαρμόζεται για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη.

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
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Τροπολογία 230
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εξ ονόματος της Ομάδας Renew
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εξ ονόματος της Ομάδας PPE
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εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή Γεωργική Πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ετήσια εκ των υστέρων δημοσιοποίηση 
των δικαιούχων των ταμείων σύμφωνα με 
το άρθρο 44 παράγραφοι 3-5 του 
κανονισμού (ΕΕ).../... [ΚΚΔ] και τις 
παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ετήσια εκ των υστέρων δημοσιοποίηση 
των δικαιούχων των ταμείων σύμφωνα με 
το άρθρο 44 παράγραφοι 3 έως 5 του 
κανονισμού (ΕΕ).../... [ΚΚΔ] και τις 
παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου. Όταν οι δικαιούχοι ανήκουν σε 
όμιλο κατά την έννοια του άρθρου 2 
εδάφιο 1 σημείο 11 της οδηγίας 
2013/34/ΕΕ, οι δημοσιοποιημένες 
πληροφορίες επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
του εν λόγω ομίλου.
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