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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις επιδοτήσεις που 
λαμβάνονται από [τον πρώτο και τον 
δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ] και 
συγκεντρώνει το συνολικό ποσό που 
λαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο είτε άμεσα 
μέσω άμεσων ενισχύσεων είτε έμμεσα ως 
πραγματικός δικαιούχος νομικών 
προσώπων που είναι δικαιούχοι 
ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ (άμεσες 
ενισχύσεις και ενισχύσεις από την 
αγροτική ανάπτυξη). Η Επιτροπή 
παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο και 
διακόπτει τις ενισχύσεις που υπερβαίνουν 
συνολικά:
α) τις 500 000 EUR για άμεσες ενισχύσεις 
στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα·
β) το 1 000 000 EUR για επενδύσεις στο 
πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα· σε 
περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου 
ορίου, η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά. 
Η Επιτροπή αξιολογεί κατά περίπτωση 
κατά πόσον μπορεί να χορηγηθεί 
εξαίρεση σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις. Η Επιτροπή αναπτύσσει 
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σαφώς καθορισμένα, αντικειμενικά 
κριτήρια, τα οποία κοινοποιούνται υπό 
μορφή κατευθυντήριων γραμμών στις 
αρχές των κρατών μελών χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Οι ενισχύσεις για έργα προς όφελος του 
ευρέος πληθυσμού, τα οποία 
υλοποιούνται από περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, δήμους ή πόλεις, θα 
πρέπει να εξαιρούνται από τα εν λόγω 
ανώτατα όρια.
Η Επιτροπή θεσπίζει σύστημα 
πληροφόρησης και παρακολούθησης σε 
πραγματικό χρόνο προσαρμόζοντας και 
επεκτείνοντας το σύστημα ARACHNE ή 
άλλα κατάλληλα εργαλεία ΤΠ. Ως 
προϋπόθεση για τη λήψη κονδυλίων 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να εισάγουν 
όλα τα σχετικά δεδομένα (όπως, για 
παράδειγμα, το έργο, οι ενισχύσεις, το 
νομικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο, οι 
πραγματικοί δικαιούχοι κ.λπ.) στο 
σύστημα αυτό σε πραγματικό χρόνο. Η 
Επιτροπή χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα 
πληροφόρησης και παρακολούθησης σε 
πραγματικό χρόνο για να παρέχει ακριβή 
εικόνα της διανομής και δίκαιης 
κατανομής των κονδυλίων της ΕΕ και για 
να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί 
και να συγκεντρώνει τα χρηματοδοτικά 
μέσα που διανέμονται.
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