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1β. λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της 
Επιτροπής που επισυνάπτονται στο 
παρόν ψήφισμα, οι οποίες θα 
δημοσιευθούν στη σειρά C της Επίσημης 
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Προς ενημέρωση, οι δηλώσεις αναφέρουν τα εξής:

«Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τους οργανισμούς πιστοποίησης στο πλαίσιο της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
Η Επιτροπή σημειώνει την προσθήκη της νέας αιτιολογικής σκέψης 13 στον κανονισμό (ΕΕ) 

2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής όσον αφορά την 

κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους οργανισμούς πιστοποίησης που έχουν οριστεί. Η 

Επιτροπή λαμβάνει πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με τον ορισμό δημόσιων και 

ιδιωτικών οργανισμών πιστοποίησης και τηρεί επικαιροποιημένο μητρώο των εν λόγω 

οργανισμών για σκοπούς παρακολούθησης. Η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευσή της να 

κοινοποιεί ετησίως στο Κοινοβούλιο τον κατάλογο των οργανισμών πιστοποίησης που έχουν 

οριστεί.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις αποδεσμεύσεις του ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
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Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι, εάν υπάρχει κίνδυνος αποδέσμευσης της χρηματοδότησης του 

ΕΓΤΑΑ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποστέλλουν επιστολή στις αρχές των κρατών μελών 

προκειμένου να τις προειδοποιήσουν εγκαίρως για τον εν λόγω κίνδυνο πριν από την 

εφαρμοστέα προθεσμία για την αυτόματη αποδέσμευση. Σκοπός της επιστολής αυτής είναι να 

ενθαρρυνθεί η αύξηση της απορρόφησης της χρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ και να διερευνηθεί 

από κοινού με τα κράτη μέλη με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό.

Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να αποφεύγονται οι αποδεσμεύσεις ακόμη 

και όταν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. Για τον σκοπό αυτό, θα εφαρμοστούν πλήρως οι 

σχετικοί κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 

γεωργικής πολιτικής για τη διακοπή της περιόδου αποδεσμεύσεων σε περίπτωση εν εξελίξει 

δικαστικών διαδικασιών ή διοικητικών προσφυγών. Επιπλέον, θα τηρηθεί πλήρως, ιδίως, ο 

κανόνας της μη εφαρμογής αποδεσμεύσεων σε περίπτωση που οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις 

δεν χρησιμοποιήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας, με σοβαρές συνέπειες για την εφαρμογή των 

στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. 

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ομαδοποίηση των εξουσιοδοτήσεων στο πλαίσιο 

της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευσή της να τηρήσει τη διοργανική συμφωνία της 13ης 

Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Το σημείο 31 της συμφωνίας αναφέρει 

ότι, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή παρέχει αντικειμενικές αιτιολογήσεις βάσει της ουσιαστικής 

σχέσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εξουσιοδοτήσεων που περιλαμβάνονται σε μια ενιαία 

νομοθετική πράξη, οι εξουσιοδοτήσεις μπορούν να ομαδοποιούνται. Οι διαβουλεύσεις κατά 

την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν για να 

υποδείξουν ποιες αναθέσεις εξουσίας θεωρείται ότι συνδέονται με ουσιώδη σχέση.»


