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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών 
και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 
λάβουν υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 253 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(253α) Οι γεωργικές αγορές πρέπει να 
είναι διαφανείς και οι πληροφορίες για τις 
τιμές πρέπει να είναι προσβάσιμες και 
επωφελείς για όλους τους συντελεστές. 
Mέρος του ρόλου της Ένωσης είναι να 
διευκολύνει τη διαφάνεια στην 
ευρωπαϊκή αγορά· Για τον σκοπό αυτό, η 
επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα 
πρέπει να ενισχύσει τη διαφάνεια της 
αγοράς μέσω παρατηρητηρίων 
γεωργικών τιμών για κάθε κλάδο, που θα 
παρέχουν συνεχή ανάλυση των γεωργικών 
αγορών ανά επί μέρους τμήμα, με τη 
συμμετοχή των οικονομικών 
συντελεστών, και θα καθιστούν 
διαθέσιμα ανά τακτά διαστήματα σχετικά 
δεδομένα και προβλέψεις.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 253 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(253β) Σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
πρέπει να υπερισχύουν έναντι όλων των 
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ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού·

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού υπό καθεστώς 
επιμερισμένης εκτέλεσης, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
διαφάνειας και της μη εφαρμογής 
διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή 
της δράσης της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εκπληρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τους λογιστικούς και 
άλλους ελέγχους και αναλαμβάνουν τις 
απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Ορίζονται 
συμπληρωματικές διατάξεις σε ειδικούς 
τομεακούς κανόνες.

1. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού υπό καθεστώς 
επιμερισμένης εκτέλεσης, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
διαφάνειας και της μη εφαρμογής 
διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή 
της δράσης της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εκπληρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τους λογιστικούς και 
άλλους ελέγχους και αναλαμβάνουν τις 
απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Ορίζονται 
συμπληρωματικές διατάξεις σε ειδικούς 
τομεακούς κανόνες. Οι ειδικοί τομεακοί 
κανόνες παρέχουν το πλαίσιο για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των αρχών 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Η αρχή της 
αναλογικότητας πρέπει να ενισχυθεί με 
τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων 
και την αύξηση της ευελιξίας, καθώς και 
με τη διασφάλιση της διακριτικής 
ευχέρειας και της λογοδοσίας των 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη 
προβλέπουν λεπτομερώς τις διαδικασίες 
χρηματοδότησης, σύμφωνα με το πλαίσιο 
που καθορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου στην 
οποία προβαίνει, και σύμφωνα με τους 
ειδικούς τομεακούς κανόνες, η Επιτροπή 
παρακολουθεί τα συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου που εφαρμόζονται στα κράτη 
μέλη. Κατά τους λογιστικούς ελέγχους της, 
η Επιτροπή τηρεί την αρχή της 
αναλογικότητας και λαμβάνει υπόψη το 
επίπεδο του εκτιμώμενου κινδύνου 
σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς 
κανόνες.

Στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου στην 
οποία προβαίνει, και σύμφωνα με τους 
ειδικούς τομεακούς κανόνες, η Επιτροπή 
παρακολουθεί τα συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου που εφαρμόζονται στα κράτη 
μέλη. Κατά τους λογιστικούς ελέγχους της, 
η Επιτροπή τηρεί την αρχή της 
αναλογικότητας και λαμβάνει υπόψη το 
επίπεδο του εκτιμώμενου κινδύνου 
σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς 
κανόνες. Το όριο σημαντικότητας 
αποδεκτού κινδύνου ανέρχεται σε 4%.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) ως «νέος γεωργός» νοείται 
πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο κατά 
τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το 
οποίο διαθέτει επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται 
για πρώτη φορά σε γεωργική 
εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκμετάλλευσης αυτής· η εγκατάσταση 
μπορεί να γίνει ατομικά ή από κοινού με 
άλλους γεωργούς·

ιδ) ως «νέος γεωργός» νοείται 
πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο κατά 
τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το 
οποίο διαθέτει επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται 
για πρώτη φορά σε γεωργική 
εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκμετάλλευσης αυτής· η εγκατάσταση 
μπορεί να γίνει ατομικά ή από κοινού, υπό 
οποιαδήποτε νομική μορφή, με άλλους 
γεωργούς. Θεωρείται ότι είναι υπεύθυνος 
συνεταιριστικής γεωργικής επιχείρησης 
όταν συγκαταλέγεται μεταξύ των μετόχων 
αυτής. Στην περίπτωση αυτή, κάθε μέτρο 
στήριξης περιορίζεται στο ποσοστό 
συμμετοχής στην εταιρεία·

κατά παρέκκλιση από την πρώτη 
παράγραφο και σε δεόντως 
δικαιολογημένες περιστάσεις, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις 
διατάξεις του παρόντος στοιχείου σε 
νέους γεωργούς που είναι 40 ετών ή 
νεότεροι κατά τη στιγμή της υποβολής 
της αίτησής τους και διαθέτουν επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες, 
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ακόμη και αν ήδη ασκούν αγροτική 
δραστηριότητα για δικό τους λογαριασμό 
σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνοι 
αυτής της εκμετάλλευσης. αν δεν έχουν 
λάβει ειδική στήριξη για νέους γεωργούς 
κατά το πρόγραμμα της ΚΓΠ 2006-2013 ή 
στο τρέχον πρόγραμμα της ΚΓΠ 2013-
2020, η στήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί 
για πέντε έτη το ανώτατο·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) ως «ημερομηνία εγκατάστασης» 
νοείται η ημερομηνία έναρξης της 
διαδικασίας εγκατάστασης μέσω 
ενέργειας ή ενεργειών που αναλαμβάνει ο 
αιτών.·

ιθ) ως «ημερομηνία εγκατάστασης» 
νοείται η ημερομηνία κατά την οποία ο 
αιτών αναλαμβάνει ή ολοκληρώνει 
ενέργεια ή ενέργειες σε σχέση με την 
εγκατάσταση που αναφέρεται στο 
στοιχείο ιδ).·

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο i

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 11, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) η Επιτροπή, με εκτελεστικές 
πράξεις, αποφασίζει για τις αιτήσεις 
τροποποίησης των προγραμμάτων που 
αφορούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

«α) η Επιτροπή, με εκτελεστικές 
πράξεις, αποφασίζει για τις αιτήσεις 
τροποποίησης των προγραμμάτων που 
αφορούν αύξηση του ποσοστού 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε ένα ή 
περισσότερα μέτρα.

i) αλλαγή της στρατηγικής του 
προγράμματος μέσω αλλαγής άνω του 
50%, του ποσοτικού στόχου που 
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συνδέεται με περιοχή εστίασης

ii) αλλαγή του ποσοστού 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε ένα ή 
περισσότερα μέτρα·

iii) αλλαγή της συνολικής 
συνεισφοράς της Ένωσης ή της ετήσιας 
κατανομής της σε επίπεδο 
προγράμματος·»

(Στο άρθρο 267 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής δεν υπάρχει σημείο 3. Στο σημείο 2 
το κείμενο της βασικής πράξης εσφαλμένα αριθμείται ως σημείο 3. Αυτό σημαίνει ότι η 
αρίθμηση των επόμενων σημείων στην εν λόγω παράγραφο είναι επίσης λανθασμένη)

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β. Στο άρθρο 14 η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο 
του παρόντος μέτρου θεωρούνται οι 
δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης 
δράσεων μεταφοράς γνώσεων ή 
ενημέρωσης. Στην περίπτωση των έργων 
επίδειξης, η στήριξη μπορεί επίσης να 
καλύπτει τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες. 
Τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι 
ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, 
καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των 
γεωργών είναι επίσης επιλέξιμες. Όλες οι 
δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο πληρώνονται στον δικαιούχο.»

«4. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο 
του παρόντος μέτρου θεωρούνται οι 
δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης 
δράσεων μεταφοράς γνώσεων ή 
ενημέρωσης. Οι υποδομές που 
εγκαθίστανται ως αποτέλεσμα επίδειξης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού 
ολοκληρωθεί η δράση. Στην περίπτωση 
των έργων επίδειξης, η στήριξη μπορεί 
επίσης να καλύπτει τις σχετικές 
επενδυτικές δαπάνες. Τα οδοιπορικά, οι 
δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες 
δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι 
δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών 
είναι επίσης επιλέξιμες. Όλες οι δαπάνες 
που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο πληρώνονται στον δικαιούχο.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2γ. Στο άρθρο 15 η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) και γ) είναι ο πάροχος συμβουλών ή 
κατάρτισης. Η στήριξη δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται στην 
αρχή ή στον φορέα που επιλέγεται για τη 
δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης 
γεωργικής εκμετάλλευσης, διευκόλυνσης 
στην εκμετάλλευση, παροχής συμβουλών 
σε γεωργική εκμετάλλευση ή παροχής 
δασοκομικών συμβουλών.»

«2. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) και γ) είναι είτε ο πάροχος συμβουλών ή 
κατάρτισης είτε ο δημόσιος φορέας που 
είναι αρμόδιος για την επιλογή του 
παρόχου. Η στήριξη δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται στην 
αρχή ή στον φορέα που επιλέγεται για τη 
δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης 
γεωργικής εκμετάλλευσης, διευκόλυνσης 
στην εκμετάλλευση, παροχής συμβουλών 
σε γεωργική εκμετάλλευση ή παροχής 
δασοκομικών συμβουλών.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL. 
Στο άρθρο 267 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής δεν υπάρχει σημείο 3. Στο σημείο 2 

το κείμενο της βασικής πράξης εσφαλμένα αριθμείται ως σημείο 3. Αυτό σημαίνει ότι η 
αρίθμηση των επόμενων σημείων στην εν λόγω παράγραφο είναι επίσης λανθασμένη)

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2δ. Στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για 
την παροχή συμβουλών διαθέτουν τους 
κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά 
εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου 
προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία 

«Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για 
την παροχή συμβουλών διαθέτουν τους 
κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά 
εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου 
προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL
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και επιδεικνύουν ανεξαρτησία και 
αξιοπιστία όσον αφορά τα πεδία στα οποία 
παρέχουν συμβουλές. Οι δικαιούχοι του 
μέτρου αυτού επιλέγονται μέσω 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών. Η 
διαδικασία επιλογής διέπεται από το 
δίκαιο περί δημοσίων προμηθειών και
είναι ανοικτή τόσο στους δημόσιους όσο 
και στους ιδιωτικούς φορείς. Είναι 
αντικειμενική και αποκλείει υποψηφίους 
όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.»

και επιδεικνύουν ανεξαρτησία και 
αξιοπιστία όσον αφορά τα πεδία στα οποία 
παρέχουν συμβουλές. Οι πάροχοι στο 
πλαίσιο του μέτρου αυτού επιλέγονται 
μέσω διαδικασίας επιλογής που είναι 
ανοικτή τόσο στους δημόσιους όσο και 
στους ιδιωτικούς φορείς. Είναι 
αντικειμενική και αποκλείει υποψηφίους 
όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL. 
Στο άρθρο 267 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής δεν υπάρχει σημείο 3. Στο σημείο 2 

το κείμενο της βασικής πράξης εσφαλμένα αριθμείται ως σημείο 3. Αυτό σημαίνει ότι η 
αρίθμηση των επόμενων σημείων στην εν λόγω παράγραφο είναι επίσης λανθασμένη)

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2ε. Στο άρθρο 16 παράγραφος 1 το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου καλύπτει κάθε νέα συμμετοχή των 
γεωργών και των ομάδων γεωργών σε:»

«1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου καλύπτει κάθε νέα συμμετοχή των 
γεωργών και των ομάδων γεωργών, ή τη 
συμμετοχή των γεωργών ή των ομάδων 
γεωργών κατά τα πέντε προηγούμενα έτη,
σε:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL. 
Στο άρθρο 267 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής δεν υπάρχει σημείο 3. Στο σημείο 2 

το κείμενο της βασικής πράξης εσφαλμένα αριθμείται ως σημείο 3. Αυτό σημαίνει ότι η 
αρίθμηση των επόμενων σημείων στην εν λόγω παράγραφο είναι επίσης λανθασμένη)

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 στ (νέο)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL


PE599.808v02-00 10/106 AD\1124405EL.docx

EL

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2στ. Στο άρθρο 16 παράγραφος 3 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:

«Στην περίπτωση αρχικής συμμετοχής 
πριν από την αίτηση για στήριξη δυνάμει 
της παραγράφου 1, η μέγιστη πενταετής 
διάρκεια μειώνεται κατά τον αριθμό των 
ετών που έχουν παρέλθει μεταξύ της 
αρχικής συμμετοχής σε σύστημα 
ποιότητας και της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης για τη στήριξη».

(Στο άρθρο 267 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής δεν υπάρχει σημείο 3. Στο σημείο 2 
το κείμενο της βασικής πράξης εσφαλμένα αριθμείται ως σημείο 3. Αυτό σημαίνει ότι η 
αρίθμηση των επόμενων σημείων στην εν λόγω παράγραφο είναι επίσης λανθασμένη)

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία 
και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων 
που υπάγονται στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ 
ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα 
αλιείας· το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
παραγωγής μπορεί να είναι ένα προϊόν που 
δεν καλύπτεται από το εν λόγω 
παράρτημα· εάν η στήριξη παρέχεται υπό 
τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων, οι 
εισροές μπορεί να είναι επίσης ένα προϊόν 
που δεν καλύπτεται από το παράρτημα Ι 
της ΣΛΕΕ, με την προϋπόθεση ότι η 
επένδυση συμβάλλει σε μία ή 
περισσότερες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·

β) αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία 
και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων 
που υπάγονται στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ 
ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα 
αλιείας· το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
παραγωγής μπορεί να είναι ένα προϊόν που 
δεν καλύπτεται από το εν λόγω 
παράρτημα·
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στο άρθρο 17 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

«2α. Δεν εγκρίνεται στήριξη με βάση 
την παράγραφο 1 στοιχεία α), β), γ) και 
δ), όταν η εφαρμογή της έχει ως 
αποτέλεσμα να μην καλύπτεται η 
ελάχιστη πίστωση του 25%».

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση παροχής στήριξης δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) 
υποβάλλεται εντός 24 μηνών από την 
ημερομηνία εγκατάστασης.

Η αίτηση παροχής στήριξης δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) 
υποβάλλεται το αργότερο εντός 24 μηνών 
μετά την ημερομηνία εγκατάστασης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα και 
κατώτατα όρια ανά δικαιούχο για την 
πρόσβαση στη στήριξη βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) σημεία i) και 
iii). Το κατώτατο όριο στήριξης δυνάμει 
της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) 
είναι υψηλότερο από το ανώτατο όριο 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα και 
κατώτατα όρια για την πρόσβαση στη 
στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο 
α) σημεία i) και iii). Το κατώτατο όριο 
στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) σημείο i) είναι υψηλότερο από 
το ανώτατο όριο στήριξης δυνάμει της 
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στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) σημείο iii). Η στήριξη 
περιορίζεται σε εκμεταλλεύσεις που 
εμπίπτουν στον ορισμό των πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων.

παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο iii). Η 
στήριξη περιορίζεται σε εκμεταλλεύσεις 
που εμπίπτουν στον ορισμό των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) καταβάλλεται σε τουλάχιστον 
δύο δόσεις. Οι δόσεις μπορούν να είναι 
φθίνουσες. Η καταβολή της τελευταίας 
δόσης, δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 
α) σημεία i) και ii) εξαρτάται από την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

5. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) καταβάλλεται σε τουλάχιστον 
δύο δόσεις. Οι δόσεις μπορούν να είναι 
φθίνουσες. Η καταβολή της τελευταίας 
δόσης, δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 
α) σημεία i) και ii) εξαρτάται από την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου
και πραγματοποιείται, σε κάθε 
περίπτωση, εντός ενός έτους από την 
πλήρη υλοποίηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 23 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6α. Ο τίτλος του άρθρου 23 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων»

«Εγκατάσταση, αναζωογόνηση ή 
ανανέωση γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20150523&qid=1489594815838&from=EL)



AD\1124405EL.docx 13/106 PE599.808v02-00

EL

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6β. Στο άρθρο 23 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 21 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες καλλιεργητές γης, δήμους και 
ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης για μέγιστη περίοδο πέντε 
ετών.»

«1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 21 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες καλλιεργητές γης, δήμους και 
ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης, αναζωογόνησης και/ή 
ανανέωσης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης για μέγιστη περίοδο πέντε 
ετών.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20150523&qid=1489594815838&from=EL)

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6γ. Στο άρθρο 27 ο τίτλος 
αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών»

«Σύσταση ομάδων παραγωγών, 
οργανώσεων παραγωγών και οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL)

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 δ (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6δ. Στο άρθρο 27 παράγραφος 1 το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«1. Η στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου χορηγείται προκειμένου 
να διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της 
γεωργίας και της δασοπονίας με σκοπό:»

«1. Η στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου χορηγείται προκειμένου 
να διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και 
οργανώσεων διαπραγμάτευσης στους 
τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας με 
σκοπό:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL)

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6ε. Στο άρθρο 27 παράγραφος 1 το 
στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν 
να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις 
παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και 
η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.»

«δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν 
να διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, 
οργανώσεις παραγωγών και οργανώσεις 
διαπραγμάτευσης, όπως η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και 
εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών 
καινοτομίας.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL)

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6στ. Στο άρθρο 27 το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες και 
οργανώσεις παραγωγών οι οποίες 
αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια 
αρχή των κρατών μελών με βάση 
επιχειρηματικό σχέδιο. Περιορίζεται σε 
ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που 
είναι ΜΜΕ.»

«Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και 
οργανώσεις διαπραγμάτευσης οι οποίες 
αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια 
αρχή των κρατών μελών με βάση 
επιχειρηματικό σχέδιο. Περιορίζεται σε 
ομάδες παραγωγών, οργανώσεις 
παραγωγών και οργανώσεις 
διαπραγμάτευσης που είναι ΜΜΕ.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL)

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6ζ. Στο άρθρο 27 παράγραφος 2 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη ελέγχουν ότι οι στόχοι του 
επιχειρηματικού σχεδίου έχουν επιτευχθεί 
εντός πέντε ετών από την αναγνώριση της 
ομάδας ή της οργάνωσης παραγωγών.»

Τα κράτη μέλη ελέγχουν ότι οι στόχοι του 
επιχειρηματικού σχεδίου έχουν επιτευχθεί 
εντός πέντε ετών από την αναγνώριση της 
ομάδας παραγωγών, των οργανώσεων 
παραγωγών ή των οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL)

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6η. Στο άρθρο 27 παράγραφος 3 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν 
να καταβάλουν ενίσχυση στην ομάδα ή 
οργάνωση παραγωγών υπολογιζόμενη με 
βάση την μέση ετήσια αξία της διατεθείσας 
στο εμπόριο παραγωγής των μελών της, 
κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη 
συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην 
οργάνωση. Όσον αφορά τις ομάδες και 
οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της 
δασοπονίας, η στήριξη υπολογίζεται με 
βάση τη μέση διατεθείσα στο εμπόριο 
παραγωγή των μελών της ομάδας ή της 
οργάνωσης κατά τα τελευταία πέντε έτη 
πριν από την αναγνώριση, αφού 
αφαιρεθούν η υψηλότερη και η 
χαμηλότερη τιμή.»

«Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν 
να καταβάλουν ενίσχυση στην ομάδα 
παραγωγών, τις οργανώσεις παραγωγών
και στις οργανώσεις διαπραγμάτευσης
υπολογιζόμενη με βάση την μέση ετήσια 
αξία της διατεθείσας στο εμπόριο 
παραγωγής των μελών της, κατά τη 
διάρκεια τριών ετών πριν από τη 
συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην 
οργάνωση. Όσον αφορά τις ομάδες 
παραγωγών, τις οργανώσεις παραγωγών 
και τις οργανώσεις διαπραγμάτευσης στον 
τομέα της δασοπονίας, η στήριξη 
υπολογίζεται με βάση τη μέση διατεθείσα 
στο εμπόριο παραγωγή των μελών της 
ομάδας ή της οργάνωσης κατά τα 
τελευταία πέντε έτη πριν από την 
αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL)

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6θ. Στο άρθρο 27 η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθούν να στηρίζουν τη σύσταση 
ομάδων παραγωγών μετά την αναγνώρισή 
τους ως οργανώσεων παραγωγών υπό τους 
όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 (24).»

«5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθούν να στηρίζουν τη σύσταση 
ομάδων παραγωγών μετά την αναγνώρισή 
τους ως οργανώσεων παραγωγών ή ως 
οργανώσεων διαπραγμάτευσης υπό τους 
όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 (1).»
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL)

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 28 – παράγραφος 9

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6ι. Στο άρθρο 28 η παράγραφος 9 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«9. Η στήριξη μπορεί να παρέχεται για τη 
διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση και 
ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη 
γεωργία, για δράσεις που δεν καλύπτονται 
από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 
8. Οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να 
εκπληρώνονται από άλλους δικαιούχους 
από αυτούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.»

«9. Η στήριξη μπορεί να παρέχεται για τη 
διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση και 
ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη 
γεωργία, για δράσεις που δεν καλύπτονται 
από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 
8. Αυτή η στήριξη μπορεί να μην 
περιορίζεται στους εγχώριους πόρους. Οι 
δεσμεύσεις αυτές μπορούν να 
εκπληρώνονται από άλλους δικαιούχους 
από αυτούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ια (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6ια. Στο άρθρο 29 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο γεωργικής 
έκτασης, στους γεωργούς ή σε ομάδες 
γεωργών που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, τη στροφή σε πρακτικές 
και μεθόδους βιολογικής γεωργίας ή τη 
διατήρησή τους, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των 

«1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο γεωργικής 
έκτασης και, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, ανά κτηνοτροφική μονάδα, 
στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη 
στροφή σε πρακτικές και μεθόδους 
βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
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ενεργών αγροτών στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.»

αριθ. 834/2007 και οι οποίοι 
ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών 
αγροτών στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ιβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6ιβ. Στο άρθρο 31 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
πρόσθετα αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια από το 2018. Κοινοποιούν τη 
σχετική απόφαση στην Επιτροπή πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2018.»

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-i) Στο άρθρο 36 παράγραφος 1 το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών έναντι των οικονομικών απωλειών 
των γεωργών που προκαλούνται από 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζωικές ή 
φυτικές ασθένειες, προσβολή από 
παράσιτα ή περιβαλλοντικό συμβάν·»

«α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών έναντι των οικονομικών απωλειών 
εις βάρος των γεωργών που εφαρμόζουν 
χρηστές γεωργικές πρακτικές εξαιτίας 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων, 
ζωικών ή φυτικών ασθενειών, προσβολής
από παράσιτα, περιβαλλοντικού 
συμβάντος, κινδύνου που σχετίζεται με 
την αγορά ή ανάγκης να καλυφθεί η 
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μεταβλητότητα των εσόδων·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, που παρέχει αποζημίωση 
στους γεωργούς ενός συγκεκριμένου τομέα 
για σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.·

δ) ένα ειδικό ανά τομέα εργαλείο 
σταθεροποίησης εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, που παρέχει αποζημίωση 
στους γεωργούς ενός συγκεκριμένου τομέα 
για σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην παράγραφο 5 το δεύτερο 
εδάφιο απαλείφεται.

διαγράφεται

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

7α. Στο άρθρο 37 παράγραφος 1 το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο 

«1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο 
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για την κάλυψη απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, ζωική ή φυτική ασθένεια, 
προσβολή από παράσιτα ή για μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
παρασίτων ή περιβαλλοντικού συμβάντος, 
τα οποία κατέστρεψαν άνω του 30% της 
μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού 
κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου 
όρου των τριών ετών που υπολογίζεται με 
βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα 
από αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται δείκτες για τον 
υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
υπολογισμού οφείλει να επιτρέπει τον 
υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός 
επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο έτος.»

για την κάλυψη απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, ζωική ή φυτική ασθένεια, 
προσβολή από παράσιτα ή για μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
παρασίτων ή περιβαλλοντικού συμβάντος, 
τα οποία κατέστρεψαν άνω του 20% της 
μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού 
κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου 
όρου των τριών ετών που υπολογίζεται με 
βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα 
από αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται δείκτες για τον 
υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
υπολογισμού οφείλει να επιτρέπει τον 
υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός 
επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο έτος.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL)

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«β α) οικονομικοί δείκτες (επίπεδο 
παραγωγής και τιμές).»

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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7γ. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 38
παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:

«β α) τη συμπλήρωση των ετήσιων 
πληρωμών στο ταμείο.»

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7δ. Στο άρθρο 38 παράγραφος 3 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:

«Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές βάσει 
των στοιχείων β) και γ) του πρώτου 
εδαφίου μπορούν να είναι σωρευτικές ή 
να αλληλοαποκλείονται, εφόσον το 
συνολικό ποσό της συνεισφοράς 
περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό 
στήριξης που καθορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.»

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

7ε. Στο άρθρο 38 παράγραφος 3 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο 
για την κάλυψη απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, ζωική ή φυτική ασθένεια, 
προσβολή από παράσιτα ή για μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 

Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο 
για την κάλυψη απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, ζωική ή φυτική ασθένεια, 
προσβολή από παράσιτα ή για μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
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2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
παρασίτων ή περιβαλλοντικού συμβάντος, 
τα οποία κατέστρεψαν άνω του 30% της 
μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού 
κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου 
όρου των τριών ετών που υπολογίζεται με 
βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα 
από αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται δείκτες για τον 
υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
υπολογισμού οφείλει να επιτρέπει τον 
υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός 
επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο έτος.»

2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
παρασίτων ή περιβαλλοντικού συμβάντος, 
τα οποία κατέστρεψαν άνω του 20% της 
μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού 
κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου 
όρου των τριών ετών που υπολογίζεται με 
βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα 
από αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται δείκτες για τον 
υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
υπολογισμού οφείλει να επιτρέπει τον 
υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός 
επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο έτος.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL)

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

α α) Στο άρθρο 39 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται μόνο 
όταν η μείωση του εισοδήματος υπερβαίνει 
το 30% του μέσου ετήσιου εισοδήματος 
εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη 
τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Το 
εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο 
σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα 
από αφαίρεση του κόστους των εισροών. 
Οι ενισχύσεις από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς 

«1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται μόνο 
όταν η μείωση του εισοδήματος υπερβαίνει 
το 20% του μέσου ετήσιου εισοδήματος 
εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη 
τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Το 
εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο 
σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός 
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα 
από αφαίρεση του κόστους των εισροών. 
Οι ενισχύσεις από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς 
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αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
εντός του έτους κατά το οποίο ο 
παραγωγός καθίσταται επιλέξιμος για τη 
λήψη αυτής της ενίσχυσης, σε ποσοστό 
μικρότερο από 70%.»

αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
εντός του έτους κατά το οποίο ο 
παραγωγός καθίσταται επιλέξιμος για τη 
λήψη αυτής της ενίσχυσης, σε ποσοστό 
μικρότερο από 70%. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται δείκτες για τον 
υπολογισμό της ετήσιας απώλειας 
εισοδήματος του γεωργού».

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=20338&locale=en#st
v!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96891)

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στο άρθρο 39 παράγραφος 4 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«(βα) τη συμπλήρωση των ετήσιων 
πληρωμών στο ταμείο.»

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όταν 
η μείωση του εισοδήματος υπερβαίνει το 
20% του μέσου ετήσιου εισοδήματος 
εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη 
τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Το 
εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) αναφέρεται στο 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όταν 
η μείωση του εισοδήματος που σχετίζεται 
με τη συγκεκριμένη παραγωγή για την 
οποία έχει δημιουργηθεί το εργαλείο 
σταθεροποίησης του εισοδήματος 
υπερβαίνει το 20% του μέσου ετήσιου 
εισοδήματος εκάστου γεωργού για αυτή τη 
συγκεκριμένη παραγωγή κατά την 
προηγούμενη τριετία ή του μέσου όρου 
τριετίας που υπολογίζεται με βάση την 
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σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός 
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα 
από αφαίρεση του κόστους των εισροών. 
Οι ενισχύσεις από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς 
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
εντός του έτους κατά το οποίο ο 
παραγωγός καθίσταται επιλέξιμος για τη 
λήψη αυτής της ενίσχυσης, σε ποσοστό 
μικρότερο από 70%.

προηγούμενη πενταετία, ύστερα από 
αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για τους 
σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά
για αυτή τη συγκεκριμένη παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών που συνδέεται 
με τη συγκεκριμένη παραγωγή. Οι 
ενισχύσεις από το ταμείο αλληλοβοήθειας 
στους γεωργούς αντισταθμίζουν την 
απώλεια εισοδήματος εντός του έτους κατά 
το οποίο ο παραγωγός καθίσταται 
επιλέξιμος για τη λήψη αυτής της 
ενίσχυσης, σε ποσοστό μικρότερο από 
70%. Μπορούν να χρησιμοποιούνται 
δείκτες για τον υπολογισμό της ετήσιας 
απώλειας εισοδήματος του γεωργού. Η 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού 
με δείκτες επιτρέπει τη δίκαιη εκτίμηση 
της ετήσιας απώλειας εισοδήματος ενός 
επιμέρους γεωργού συγκεκριμένου τομέα 
σε ένα δεδομένο έτος.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1035/2013
Άρθρο 45 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη 
δαπάνη το κεφάλαιο κίνησης που 
λειτουργεί επικουρικά και συνδέεται με 
νέα επένδυση που λαμβάνει ενίσχυση από 
το ΕΓΤΑΑ μέσω χρηματοδοτικού μέσου 
που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 
37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 
Η εν λόγω επιλέξιμη δαπάνη δεν 
υπερβαίνει το 30% του συνολικού ποσού 
της επιλέξιμης δαπάνης για την επένδυση. 
Το σχετικό αίτημα πρέπει να είναι 
δεόντως αιτιολογημένο.

5. Όταν παρέχεται στήριξη μέσω 
χρηματοδοτικού μέσου που έχει θεσπισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το κεφάλαιο 
κίνησης μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη 
δαπάνη. Η εν λόγω επιλέξιμη δαπάνη δεν 
υπερβαίνει τις 200 000 EUR ή το 30% του 
συνολικού ποσού της επιλέξιμης δαπάνης 
για την επένδυση, όποιο από τα δύο ποσά
είναι υψηλότερο.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 45 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στο άρθρο 45 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

«7α. Τα χρηματοδοτικά μέσα υπό 
επιμερισμένη διαχείριση τηρούν υψηλά 
πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και 
δημοκρατικού ελέγχου.»

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

12α. Στο άρθρο 58 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος 
άρθρου, το συνολικό ποσό της στήριξης 
της Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 
Δεκεμβρίου 2020 είναι 84 936 
εκατομμύρια EUR, σε τιμές του 2011, 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2020.»

«1. Με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος 
άρθρου, το συνολικό ποσό της στήριξης 
της Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 
Δεκεμβρίου 2020 είναι 84 936 
εκατομμύρια EUR, σε τιμές του 2011, 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2020. Με την 
επιφύλαξη επαναπροσδιορισμού του 
συνολικού ποσού της στήριξης της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
τρέχοντα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 10 παράγραφος 2, 
εξακολουθούν να ισχύουν έως το 2024 ή 
έως την έγκριση νέας μεταρρύθμισης.»
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL)

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
65 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, σε περιπτώσεις μέτρων 
έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών 
καταστροφών, καταστροφικών 
συμβάντων ή δυσμενών κλιματικών 
φαινομένων ή σημαντικής και αιφνίδιας 
μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών του κράτους μέλους ή της 
περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων 
σημαντικών και αιφνίδιων δημογραφικών 
μεταβολών λόγω μετανάστευσης ή 
υποδοχής προσφύγων, τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να 
προβλέπουν ότι η επιλεξιμότητα των 
δαπανών που σχετίζονται με 
τροποποιήσεις του προγράμματος μπορεί 
να αρχίσει από την ημερομηνία 
εκδήλωσης του συμβάντος.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α. Στο άρθρο 66 παράγραφος 1 το 
στοιχείο β) διαγράφεται.

Τροπολογία 46
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 74 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Στο άρθρο 74, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται

α) γνωμοδοτεί και εκδίδει γνώμη, 
πριν από τη δημοσίευση της συναφούς 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, όσον 
αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις 
χρηματοδοτούμενες πράξεις, τα οποία 
αναθεωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες 
του προγραμματισμού·.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα II – άρθρο 17 – παράγραφος 3 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

16α. Στο παράρτημα II άρθρο 17 
παράγραφος 3 στήλη 4, Μεταποίηση και 
εμπορία των προϊόντων του 
παραρτήματος I ΣΛΕΕ, η γραμμή 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις άλλες περιφέρειες

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις άλλες περιφέρειες

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να 
προσαυξηθούν κατά ακόμα 20 ποσοστιαίες 
μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη 
συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 
90% για δράσεις που λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο των ΕΣΚ ή για δράσεις που 
συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων 
παραγωγών»

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να 
προσαυξηθούν κατά ακόμα 20 ποσοστιαίες 
μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη 
συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 
90% για δράσεις που λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο των ΕΣΚ, για συλλογικές 
επενδύσεις και ολοκληρωμένα έργα ή για 
δράσεις που συνδέονται με συγχωνεύσεις 
οργανώσεων παραγωγών»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 16 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα II – άρθρο 37 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

16β. Στο παράρτημα II το άρθρο 37 
παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 37 παράγραφος 5 «Άρθρο 37 παράγραφος 5

Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών

Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 65% Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 70%

του οφειλόμενου ασφαλίστρου» του οφειλόμενου ασφαλίστρου»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL)

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 16 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα II – άρθρο 38 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

16γ. Στο παράρτημα II το άρθρο 38 
παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 38 παράγραφος 5 «Άρθρο 38 παράγραφος 5

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα, τις ζωικές και 
φυτικές ασθένειες, την προσβολή από 
παράσιτα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα, τις ζωικές και 
φυτικές ασθένειες, την προσβολή από 
παράσιτα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα

Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 65% Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 70%

των επιλέξιμων δαπανών» των επιλέξιμων δαπανών»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 16 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα II – άρθρο 39 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

16δ. Στο παράρτημα II το άρθρο 39 
παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 39 παράγραφος 5 «Άρθρο 39 παράγραφος 5

Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος

Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 65% Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 70%

των επιλέξιμων δαπανών» των επιλέξιμων δαπανών»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζεται από το κράτος μέλος Όταν ο 
οργανισμός ελέγχου είναι ιδιωτικός και 
όταν αυτό επιβάλλεται από το εφαρμοστέο 
ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, επιλέγεται από 
το κράτος μέλος μέσω δημόσιας 
διαδικασίας υποβολής προσφορών. Αυτός 
παρέχει γνωμοδότηση, η οποία 
συντάσσεται σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια 
των ετήσιων λογαριασμών του οργανισμού 
πληρωμών, την ορθή λειτουργία του 

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζεται από το κράτος μέλος Όταν ο 
οργανισμός ελέγχου είναι ιδιωτικός και 
όταν αυτό επιβάλλεται από το εφαρμοστέο 
ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, επιλέγεται από 
το κράτος μέλος μέσω δημόσιας 
διαδικασίας υποβολής προσφορών. Αυτός 
παρέχει γνωμοδότηση, η οποία 
συντάσσεται σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια 
των ετήσιων λογαριασμών του οργανισμού 
πληρωμών, την ορθή λειτουργία του 
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εσωτερικού του συστήματος ελέγχου, 
καθώς και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των δαπανών για τις οποίες 
έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή. 
Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται επίσης 
αν από την εξέταση τίθεται εν αμφιβόλω 
το περιεχόμενο της διαχειριστικής 
δήλωσης.»

εσωτερικού του συστήματος ελέγχου, 
καθώς και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των δαπανών για τις οποίες 
έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή. 
Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται επίσης 
αν από την εξέταση τίθεται εν αμφιβόλω 
το περιεχόμενο της διαχειριστικής 
δήλωσης. Ο οργανισμός πιστοποίησης 
ελέγχει μόνο τη συμμόρφωση με το 
ενωσιακό δίκαιο.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1490106989808&from=DE)

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:

«Ο οργανισμός πληρωμών 
συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και είναι 
υπεύθυνος για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων χρηματοδότησης. 
Συμμορφώνεται με το δίκαιο της 
Ένωσης, σύμφωνα με τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα, και ασκεί 
αναλόγως τη διακριτική του ευχέρεια. Ο 
οργανισμός πιστοποίησης εξασφαλίζει ότι 
οι εκτιμήσεις του συμμορφώνονται με τη 
νομοθεσία και τις χρηστές πρακτικές, 
καθώς και με τα συστήματα ελέγχου που 
συνδέονται με τις εν λόγω αποφάσεις.»

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 9 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

«Άρθρο 9a 

Όριο σημαντικότητας

Οι έλεγχοι του οργανισμού πληρωμών και 
του οργανισμού πιστοποίησης λαμβάνουν 
υπόψη ένα όριο σημαντικότητας όσον 
αφορά τον αποδεκτό κίνδυνο σφάλματος. 
Αυτό το όριο σημαντικότητας ανέρχεται 
σε 4%.»

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιστρέφουν τις πιστώσεις 
που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 
12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού στους 
τελικούς αποδέκτες που υπόκεινται, κατά 
το οικονομικό έτος στο οποίο 
μεταφέρονται οι πιστώσεις, στο ποσοστό 
προσαρμογής.

Οι πιστώσεις που μεταφέρονται σύμφωνα 
με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) 
του δημοσιονομικού κανονισμού, εάν δεν 
χρησιμοποιηθούν κατά το τρέχον 
οικονομικό έτος, μεταφέρονται στο 
αποθεματικό για τις κρίσεις στον 
γεωργικό τομέα το επόμενο οικονομικό 
έτος.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιστροφή που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στους τελικούς 
δικαιούχους στα κράτη μέλη όπου 
εφαρμόστηκε δημοσιονομική πειθαρχία 
κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

διαγράφεται
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 26 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 26 η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των όρων και των προϋποθέσεων που 
εφαρμόζονται στις πιστώσεις που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 169 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τη 
χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 116 παράγραφος 2.»

«6. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 5, εάν το αποθεματικό για τις 
κρίσεις στον γεωργικό τομέα δεν 
χρησιμοποιηθεί κατά το τρέχον 
οικονομικό έτος, οι πιστώσεις 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του δημοσιονομικού
κανονισμού και διατίθεται για τον 
γεωργικό τομέα σε περίπτωση κρίσης.

Εάν η Επιτροπή προβλέπει ότι το ετήσιο 
ποσό του αποθεματικού διαχείρισης 
κρίσης κατά το τρέχον οικονομικό έτος 
υπερβαίνει την πίστωση που μεταφέρεται, 
η Επιτροπή εφαρμόζει μείωση των 
άμεσων ενισχύσεων με τον μηχανισμό 
δημοσιονομικής πειθαρχίας σε αυτό το 
άρθρο.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 26 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο Τροπολογία



AD\1124405EL.docx 33/106 PE599.808v02-00

EL

1β. Στο άρθρο 26 η παράγραφος 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, 
στον καθορισμό του ποσοστού 
αναπροσαρμογής περιλαμβάνεται το ποσό 
για το αποθεματικό για κρίσεις στον 
γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 
25. Κάθε ποσό το οποίο δεν έχει διατεθεί 
για μέτρα διαχείρισης κρίσεων έως το
τέλος του οικονομικού έτους εκταμιεύεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου.»

«7. Όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, 
στον καθορισμό του ποσοστού 
αναπροσαρμογής περιλαμβάνεται το ποσό 
για το αποθεματικό για κρίσεις στον 
γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 
25, εάν το αποθεματικό για τις κρίσεις 
χρησιμοποιηθεί ή προσαρμοστεί στο 
τρέχον οικονομικό έτος. Κάθε ποσό το 
οποίο δεν έχει διατεθεί για μέτρα 
διαχείρισης κρίσεων έως το τέλος του 
οικονομικού έτους μεταφέρεται στο 
επόμενο οικονομικό έτος.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 26 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Στο άρθρο 26 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

7α. Η επιστροφή που αναφέρεται στο 
πρώτο και στο έκτο εδάφιο εφαρμόζεται 
μόνο στους τελικούς δικαιούχους το 
οικονομικό έτος 2021 στα κράτη μέλη 
όπου εφαρμόστηκε δημοσιονομική 
πειθαρχία κατά τα προηγούμενα 
οικονομικά έτη.

Η τελική επιστροφή πραγματοποιείται 
στο τέλος της οικονομικής περιόδου για 
τους δικαιούχους που αιτήθηκαν άμεση 
στήριξη το 2020 (οικονομικό έτος 2021).»

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 52 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

Άρθρο 52a

Εξέταση των υφιστάμενων εκτιμήσεων 
(ενιαίου ελέγχου)

1. Στα προγράμματα για τα οποία η 
Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
η έγκριση του φορέα πιστοποίησης είναι 
αξιόπιστη, συμφωνεί με τον οργανισμό 
πιστοποίησης να περιορίσουν τους 
επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν προς 
επανεξέταση των δραστηριοτήτων του 
οργανισμού πιστοποίησης, εκτός αν 
υπάρχουν ενδείξεις για ανεπάρκειες στο 
έργο του οργανισμού πιστοποίησης για 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος, για το 
οποίο η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει τους 
λογαριασμούς.

2. Η Επιτροπή μπορεί, προκειμένου 
να αξιολογήσει τις δραστηριότητες του 
οργανισμού πιστοποίησης, να ελέγξει τη 
διαδρομή ελέγχου κάθε οργανισμού 
πιστοποίησης ή να συμμετάσχει σε 
επιτόπιους ελέγχους του οργανισμού 
πιστοποίησης, και, εάν είναι απαραίτητο 
σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά 
πρότυπα, να ξεκινήσει ελέγχους έργων, 
ώστε να επιβεβαιώσει την 
αποτελεσματική λειτουργία του 
οργανισμού πιστοποίησης.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στο άρθρο 54, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται
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«2. Εφόσον η ανάκτηση δεν 
πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων ετών 
από την ημερομηνία της αίτησης 
ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών αν η 
ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
το οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη 
της απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 58.

Εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκτησης, διαπιστωθεί με οριστική 
διοικητική ή δικαστική πράξη ότι δεν έχει 
διαπραχθεί παρατυπία, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος δηλώνει στα ταμεία ως 
δαπάνη τη δημοσιονομική επιβάρυνσή 
του δυνάμει του πρώτου εδαφίου.

Εάν όμως, για λόγους που δεν μπορούν να 
αποδοθούν στο ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο και το προς ανάκτηση ποσό 
υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο EUR, η 
Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του 
κράτους μέλους, να παρατείνει την 
προθεσμία έως και κατά το ήμισυ της 
διάρκειας της αρχικής περιόδου.»

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4α. Στο άρθρο 54 το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«3. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη 
διαδικασία ανάκτησης. Μια τέτοια 
απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο στις 

«3. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη 
διαδικασία ανάκτησης. Μια τέτοια 
απόφαση μπορεί να ληφθεί στις ακόλουθες 
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ακόλουθες περιπτώσεις: περιπτώσεις:

α) εάν το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων και των 
προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης 
υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό, η 
προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί:

α) εάν το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων και των 
προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης 
υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό, η 
προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί αν το ποσό που πρέπει να 
ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης πληρωμής για ένα 
καθεστώς ενίσχυσης ή μέτρο στήριξης, 
χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 250 
EUR·

i) αν το ποσό που πρέπει να 
ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης πληρωμής για ένα 
καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, 
δεν υπερβαίνει τα 100 EUR, ή

ii) αν το ποσό που πρέπει να 
ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης πληρωμής για ένα 
καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, 
κυμαίνεται από 100 EUR έως 150 EUR 
και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
εφαρμόζει κατώτατο όριο ίσο ή 
υψηλότερο από το προς ανάκτηση ποσό 
βάσει της εθνικής του νομοθεσίας για τη 
μη κίνηση διαδικασίας ανάκτησης 
εθνικών οφειλών.

β) εάν η ανάκτηση είναι αδύνατη 
λόγω αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των 
προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη 
για την παρατυπία, η οποία 
αφερεγγυότητα έχει διαπιστωθεί και 
αναγνωριστεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο του σχετικού κράτους μέλους.

β) σε περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές για 
την επικαιροποίηση του LPIS σε τριετή 
κύκλο και έχει εφαρμόσει τα γεωχωρικά 
στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης, δεν 
υπάρχει απαίτηση ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών 
σε μικρές εκτάσεις κάτω του ενός 
εκταρίου»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Στο άρθρο 54 παράγραφος 3 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

β α) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 97 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν να μη συνεχίσουν την 
ανάκτηση λόγω μη τήρησης των κανόνων 
πολλαπλής συμμόρφωσης, σύμφωνα με 
το στοιχείο α).

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 72 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5α. Στο άρθρο 72 η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν ότι τα 
αγροτεμάχια έκτασης έως 0,1 εκταρίου 
για τα οποία δεν υποβάλλεται αίτηση 
ενίσχυσης δεν χρειάζεται να δηλώνονται, 
εφόσον η συνολική έκταση των 
αγροτεμαχίων δεν υπερβαίνει το 1 
εκτάριο και/ή μπορούν να αποφασίζουν 
ότι οι γεωργοί που δεν υποβάλλουν 
αίτηση για άμεση στρεμματική ενίσχυση 
δεν υποχρεούνται να δηλώνουν τα 
αγροτεμάχιά τους εφόσον η συνολική 
έκτασή τους δεν υπερβαίνει το 1 εκτάριο.
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι γεωργοί αυτοί 
δηλώνουν στις αιτήσεις τους ότι έχουν 
στη διάθεσή τους αγροτεμάχια και 
αναφέρουν, κατόπιν αιτήματος των 
αρμόδιων αρχών, τη θέση τους.»

«2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν ότι:

α) τα αγροτεμάχια έκτασης έως 0,1 
εκταρίου για τα οποία δεν υποβάλλεται 
αίτηση ενίσχυσης δεν χρειάζεται να 
δηλώνονται, εφόσον η συνολική έκταση 
των αγροτεμαχίων δεν υπερβαίνει το 1 
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εκτάριο και/ή μπορούν να αποφασίζουν 
ότι οι γεωργοί που δεν υποβάλλουν 
αίτηση για άμεση στρεμματική ενίσχυση 
δεν υποχρεούνται να δηλώνουν τα
αγροτεμάχιά τους εφόσον η συνολική 
έκτασή τους δεν υπερβαίνει το 1 εκτάριο.
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι γεωργοί αυτοί 
δηλώνουν στις αιτήσεις τους ότι έχουν 
στη διάθεσή τους αγροτεμάχια και 
αναφέρουν, κατόπιν αιτήματος των 
αρμόδιων αρχών, τη θέση τους·

β) οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές δεν 
χρειάζεται να δηλώνουν τα αγροτεμάχια 
για τα οποία δεν υποβάλλεται αίτηση 
πληρωμής, εκτός εάν αυτή η δήλωση 
απαιτείται για κάποια άλλη ενίσχυση ή 
στήριξη.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5β. Στο άρθρο 75 παράγραφος 1 το 
τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης κατά 
το άρθρο 67 παράγραφος 2, η παρούσα 
παράγραφος εφαρμόζεται για τις αιτήσεις 
ενίσχυσης ή τις αιτήσεις πληρωμής που 
υποβάλλονται από το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2018, εκτός από την πληρωμή 
των προκαταβολών έως το 75% που 
προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της 
παρούσης παραγράφου.»

«Όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης κατά 
το άρθρο 67 παράγραφος 2, η παρούσα 
παράγραφος εφαρμόζεται για τις αιτήσεις 
ενίσχυσης ή τις αιτήσεις πληρωμής που 
υποβάλλονται από το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2020, εκτός από την πληρωμή 
των προκαταβολών έως το 75% που 
προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της 
παρούσης παραγράφου.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 118 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

«Άρθρο 118a

Απαγόρευση της αναδρομικότητας

1. Αλλαγές στους κανονισμούς 
καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές, 
τα εργαλεία εργασίας ή οποιαδήποτε άλλα 
έγγραφα της Επιτροπής, με άμεσα και 
έμμεσα εξωτερικά αποτελέσματα, καθώς 
και σε προηγούμενες ερμηνείες των 
διατάξεων από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και του 
φορέα πιστοποίησης και των οργανισμών 
πληρωμών της Επιτροπής, ισχύουν μόνο 
για το μέλλον.

2. Η αναδρομική ισχύς επιτρέπεται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις 
περιπτώσεις αυτές, αναγνωρίζεται η 
ύπαρξη επιτακτικού δημόσιου 
συμφέροντος σχετικά με την 
αναδρομικότητα και εκπληρώνονται 
δεόντως οι έννομες προσδοκίες των 
ενδιαφερομένων σε σχέση με την 
ασφάλεια δικαίου. Λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η δυνατότητα θέσπισης 
μεταβατικών ρυθμίσεων χωρίς 
κυρώσεις.»

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 5 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 118 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5δ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο μετά το άρθρο 118:

«Άρθρο 118β

Περιορισμός των εγγράφων από την 
Επιτροπή

Οι κατευθυντήριες γραμμές, τα εργαλεία 
ή άλλα έγγραφα της Επιτροπής με άμεσα 
και έμμεσα εξωτερικά αποτελέσματα 
περιορίζονται στο ελάχιστο ως προς το 
μέγεθος και τον όγκο τους. Τα έγγραφα 
συνιστούν πρωτίστως ενιαίο σύνολο και
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 
κανονισμών.»

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 4 το σημείο i) του 
στοιχείου γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η 
καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και 
της εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,»

«η παραγωγή, η εκτροφή ζώων, η 
καλλιέργεια ή η αποθήκευση αναγκαίων 
για γεωργικών προϊόντων και μέσων 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων της 
συγκομιδής, της άμελξης, της 
αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής 
ζώων για γεωργική εκμετάλλευση,»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=3)

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1α. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 το 
στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«στ) ως «αρόσιμη γη» νοούνται η γη 
που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, με το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και με 
το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013, ανεξαρτήτως του αν 
πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό 
σταθερό ή κινητό κάλυμμα·»

«στ) ως «αρόσιμη γη» νοούνται η γη 
που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, με το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και με 
το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται 
για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή 
κινητό κάλυμμα· σε αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνονται, εφόσον ληφθεί σχετική 
απόφαση των κρατών μελών, όλες οι 
εκτάσεις σε αγρανάπαυση που 
καλύπτονται από αγρωστώδη ή λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά και οι οποίες 
ήταν γεωργικές εκτάσεις αλλά όχι μόνιμοι 
βοσκότοποι κατά τη στιγμή που τέθηκαν 
σε αγρανάπαυση για πρώτη φορά·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EL)

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1β. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 το 
στοιχείο η) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«η) ως «μόνιμος βοσκότοπος και 
μόνιμος λειμώνας», (που αναφέρονται από 
κοινού ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται 
η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 

«η) ως «μόνιμος βοσκότοπος και 
μόνιμος λειμώνας», (που αναφέρονται από 
κοινού ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται 
η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
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(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή περισσότερο· μπορεί να 
περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους 
και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, 
υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη 
και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, 
καθώς και, εφόσον ληφθεί σχετική 
απόφαση των κρατών μελών, γη που 
προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε 
καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν 
επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής·»

(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί επτά έτη ή περισσότερο· μπορεί να 
περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους 
και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, 
υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη 
και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, 
καθώς και, εφόσον ληφθεί σχετική 
απόφαση των κρατών μελών, γη που 
προσφέρεται για βοσκή και, εφόσον 
ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών 
μελών, άλλες πηγές ζωοτροφών που δεν 
συνιστούν κτηνοτροφικά φυτά, υπό τον 
όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και 
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς 
και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των 
κρατών μελών:

i) γη που προσφέρεται για βοσκή και 
εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά 
δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής, 
και/ή

ii) γη που προσφέρεται για βοσκή 
όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν 
επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής ή 
απουσιάζουν από αυτές·

Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι οι ακόλουθες πρακτικές συνιστούν 
αμειψισπορές:

i) η σπορά αγρωστωδών ή άλλων 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών σε 
έκταση μετά την απομάκρυνση της 
προηγούμενης κάλυψης αγρωστωδών ή 
άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, αν 
η νέα κάλυψη περιλαμβάνει διαφορετικό 
είδος ή συνδυασμό ειδών σε σχέση με την 
προηγούμενη κάλυψη, ή

ii) η σπορά αγρωστωδών ή άλλων 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών σε 
έκταση απευθείας ή μετά την 
απομάκρυνση της προηγούμενης 
κάλυψης αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών·»
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from 
=EL)

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1γ. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 το 
στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«i) ως «αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά που 
παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς 
βοσκοτόπους ή συνήθως περιλαμβάνονται 
σε μείγματα σπόρων προς σπορά 
βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο κράτος μέλος, 
είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων 
είτε όχι·»

«i) ως «αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά που 
παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς 
βοσκοτόπους ή συνήθως περιλαμβάνονται 
σε μείγματα σπόρων προς σπορά 
βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο κράτος μέλος, 
είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων 
είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων των 
ψυχανθών με καθαρό σπόρο·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EL)

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

3α. «Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν ότι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα 
ως γεωργοί σε οποιοδήποτε εθνικό 
δημόσιο μητρώο θα προσδιορίζονται ως 
ενεργοί αγρότες.»
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Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 9 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου από το 
2018. Κοινοποιούν τη σχετική απόφαση 
στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 
2017.

διαγράφεται

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 25 η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Επιπλέον, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δεν 
θα έχει μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 
60% της εθνικής ή περιφερειακής 
μοναδιαίας αξίας το 2019, εκτός εάν αυτό 
συνεπάγεται μέγιστη μείωση που 
υπερβαίνει το κατώτατο όριο της 
παραγράφου 7 στα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν το εν λόγω κατώτατο όριο. 
Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη 
μοναδιαία αξία καθορίζεται στο 
απαιτούμενο επίπεδο ώστε να τηρείται το 
εν λόγω κατώτατο όριο.»

«Επιπλέον, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δεν 
θα έχει μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 
60% της εθνικής ή περιφερειακής 
μοναδιαίας αξίας το 2019 σε όλες τις 
περιοχές εκτός από την καθορισμένη 
ορεινή περιοχή και χαμηλότερη του 80%
στην καθορισμένη ορεινή περιοχή, εκτός 
εάν αυτό συνεπάγεται μέγιστη μείωση που 
υπερβαίνει το κατώτατο όριο της 
παραγράφου 7 στα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν το εν λόγω κατώτατο όριο. 
Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη 
μοναδιαία αξία καθορίζεται στο 
απαιτούμενο επίπεδο ώστε να τηρείται το 
εν λόγω κατώτατο όριο.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 7 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 30 
παράγραφος 7 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:

«στ α) να αυξήσουν την αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στον εθνικό ή 
περιφερειακό μέσο όρο της αξίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο 
του παρόντος άρθρου κατόπιν σοβαρής 
φυσικής καταστροφής που πλήττει 
σοβαρά την εκμετάλλευση και θέτει σε 
κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων·»

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2γ. Στο άρθρο 34 το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«3. Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν 
την εναλλακτική δυνατότητα κατά το 
άρθρο 23 παράγραφος 1 μπορούν να 
αποφασίζουν ότι τα δικαιώματα ενίσχυσης 
μπορούν να μεταβιβάζονται ή να 
ενεργοποιούνται μόνον εντός μίας και της 
αυτής περιφέρειας, πλην της περιπτώσεως 
υφιστάμενης ή αναμενόμενης 
κληρονομιάς.»

«3. Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν 
την εναλλακτική δυνατότητα κατά το 
άρθρο 23 παράγραφος 1 μπορούν να 
αποφασίζουν ότι τα δικαιώματα ενίσχυσης 
μπορούν να μεταβιβάζονται ή να 
ενεργοποιούνται μόνον εντός μίας και της 
αυτής περιφέρειας ή εντός της ορεινής 
περιοχής του κράτους μέλους, πλην της 
περιπτώσεως υφιστάμενης ή αναμενόμενης 
κληρονομιάς.»
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 43 – παράγραφος 11 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Στο άρθρο 43 παράγραφος 11 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Όσον αφορά τη βιολογική γεωργία, το 
πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.»

«Όσον αφορά τη βιολογική γεωργία, το 
πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή στις μονάδες που 
εφαρμόζουν γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3β. Στο άρθρο 44 το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων και δεν 
καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό μέρος του έτους ή για 
σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας, 
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την 

«Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
έκταση μεταξύ 15 και 30 εκταρίων και δεν 
καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό μέρος του έτους ή για 
σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας, 
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την 
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αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν 
πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 
75% αυτής της αρόσιμης γης.»

αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν 
πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 
75% αυτής της αρόσιμης γης.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EL)

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3γ. Στο άρθρο 44 η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Με την επιφύλαξη του αριθμού των 
καλλιεργειών που απαιτούνται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όπου 
αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά 
φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση καλύπτουν 
άνω του 75% της αρόσιμης γης. Στην 
περίπτωση αυτή, η κύρια καλλιέργεια στην 
υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν πρέπει να 
καλύπτει άνω του 75% της υπόλοιπης 
αυτής αρόσιμης γης, εκτός εάν η υπόλοιπη 
αυτή έκταση καλύπτεται από αγρωστώδη ή 
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό 
αγρανάπαυση.»

«2. Με την επιφύλαξη του αριθμού των 
καλλιεργειών που απαιτούνται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όπου 
αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά
φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση ή 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό μέρος του έτους ή για 
σημαντικό μέρος του κύκλου 
καλλιέργειας καλύπτουν άνω του 75% της 
αρόσιμης γης. Στην περίπτωση αυτή, η 
κύρια καλλιέργεια στην υπόλοιπη αρόσιμη 
έκταση δεν πρέπει να καλύπτει άνω του 
75% της υπόλοιπης αυτής αρόσιμης γης, 
εκτός εάν η υπόλοιπη αυτή έκταση 
καλύπτεται από αγρωστώδη ή λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό 
αγρανάπαυση.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3δ. Στο άρθρο 44 παράγραφος 3 το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 
75% της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό 
αγρανάπαυση ή για συνδυασμό των δύο, 
με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη γη που 
δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν 
υπερβαίνει τα 30 εκτάρια·»

«α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό 
αγρανάπαυση ή για συνδυασμό των δύο·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EL)

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ε. Στο άρθρο 44 παράγραφος 3 το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75%
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
χρησιμοποιείται ως μόνιμος βοσκότοπος, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με 
καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό 
μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του 
κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασμό των 
χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η 
αρόσιμη έκταση που δεν καλύπτεται από 
αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 
εκτάρια·»

«β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
χρησιμοποιείται ως μόνιμος βοσκότοπος, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με 
καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό 
μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του 
κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασμό των 
χρήσεων αυτών·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 81
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3στ. Στο άρθρο 44 παράγραφος 4 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Οι χειμερινές και οι εαρινές καλλιέργειες 
θεωρούνται διαφορετικές ακόμη και εάν 
ανήκουν στο ίδιο γένος.»

«Οι χειμερινές και οι εαρινές καλλιέργειες 
θεωρούνται διαφορετικές ακόμη και εάν 
ανήκουν στο ίδιο γένος. Το triticum spelta 
θεωρείται χωριστή καλλιέργεια από τις 
καλλιέργειες που ανήκουν στο ίδιο γένος.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ζ. Στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τις 
χορτολιβαδικές εκτάσεις που ήταν 
μισθωμένες ως αρόσιμη γη ή για αρόσιμη 
γη η οποία έχει δεσμευτεί συμβατικά ως 
χορτολιβαδική έκταση για διάστημα άνω 
των πέντε ετών· οι εκτάσεις αυτές 
μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους 
κατάσταση.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3η. Στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι η υποχρέωση που ορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο δεν ισχύει για γεωργούς που έχουν 
προβεί σε μετατροπή της παραγωγής που 
βασίζεται κυρίως στην παραγωγή 
αγρωστωδών σε άλλον τύπο παραγωγής 
σε μακροπρόθεσμη βάση μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2015. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να αποφασίσουν ότι η υποχρέωση 
δεν ισχύει για γεωργικές εκτάσεις που 
πωλήθηκαν ή μισθώθηκαν σε 
μακροπρόθεσμη βάση από την 1η 
Ιανουαρίου 2015 σε γεωργό ο οποίος δεν 
έχει παραγωγή βασισμένη στα 
αγρωστώδη.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3θ. Στο άρθρο 46 το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«1. Όταν η αρόσιμη γη μιας 
εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 
15 εκτάρια, οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι, 
από την 1η Ιανουαρίου 2015, μια έκταση 
αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5% της 
αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης που 
δήλωσε ο γεωργός σύμφωνα με το σημείο 
α) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 72 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013· και, αν θεωρείται περιοχή 
οικολογικής εστίασης από το οικείο κράτος 
μέλος κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτάσεων που αναφέρονται στα στοιχεία 
γ), δ), ζ) και η) της ανωτέρω παραγράφου, 

«1. Όταν η αρόσιμη γη μιας 
εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 
15 εκτάρια, οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι, 
από το εκτάριο αυτό και έπειτα, από την 
1η Ιανουαρίου 2015, μια έκταση 
αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5% της 
αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης που 
δήλωσε ο γεωργός σύμφωνα με το σημείο 
α) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 72 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013· και, αν θεωρείται περιοχή 
οικολογικής εστίασης από το οικείο κράτος 
μέλος κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτάσεων που αναφέρονται στα στοιχεία 
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αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης.» γ), δ), ζ) και η) της ανωτέρω παραγράφου, 
αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ι. Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ι α) εκτάσεις με μίσχανθο·»

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ια (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ια. Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ι β) εκτάσεις με Silphium 
perfoliatum·»

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιβ. Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«(ι γ) Περιοχές μελισσοκομικής 
αγρανάπαυσης (που αποτελούνται από 
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είδη πλούσια σε γύρη και νέκταρ)

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιγ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιγ. Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«(ι δ) εκτάσεις με αγρωστώδη,»

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιδ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιδ. Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«(ι ε) σινάπι άσπρο·»

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιε. Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«(ι στ) ελαιοφόρο ραπάνι.»
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Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιστ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιστ. Στο άρθρο 46 παράγραφος 2, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:

«Η επιλογή της μη χρησιμοποίησης 
εκτάσεων δεν αποκλείει τη διεξαγωγή, 
στις εν λόγω εκτάσεις, δραστηριοτήτων 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
οικονομικά συμφέρουσα εκμετάλλευση 
των παρακείμενων επιφανειών.»

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ιζ. Στο άρθρο 46 παράγραφος 4 το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75%
της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό 
αγρανάπαυση, καλλιεργείται με 
καλλιέργειες ψυχανθών ή για συνδυασμό 
των δύο, με την προϋπόθεση ότι η 
αρόσιμη γη που δεν καλύπτεται από 
αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 
εκτάρια.»

«α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό 
αγρανάπαυση, καλλιεργείται με 
καλλιέργειες ψυχανθών ή για συνδυασμό 
των δύο.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EN)
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Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιη (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ιη. Στο άρθρο 46 παράγραφος 4, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75%
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με 
καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό 
μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του 
κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασμό των 
χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η 
αρόσιμη έκταση που δεν καλύπτεται από 
αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 
εκτάρια·»

«β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με 
καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό 
μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του 
κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασμό των 
χρήσεων αυτών·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιθ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιθ. Στο άρθρο 46 παράγραφος 9 το 
στοιχείο γ) διαγράφεται.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 5
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κ. Στο άρθρο 50 η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής 
ηλικίας χορηγείται ανά γεωργό για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η 
περίοδος αυτή μειώνεται κατά τον αριθμό 
των ετών που μεσολάβησαν μεταξύ της 
δημιουργίας της εκμετάλλευσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α) και της πρώτης υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας.»

«5. Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής 
ηλικίας χορηγείται ανά γεωργό για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κα (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κα. Στο άρθρο 50 παράγραφος 6 το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«α) στο 25% της μέσης αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή 
μισθώνει ο γεωργός, ή»

«α) σε διακύμανση από 25% έως μία 
μεγίστη αξία που δεν υπερβαίνει το 50% 
της μέσης αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο 
γεωργός, ή»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κβ. Στο άρθρο 50 παράγραφος 6 το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
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ακόλουθο κείμενο:

«β) στο 25% ποσού το οποίο υπολογίζεται 
με τη διαίρεση καθορισμένου ποσοστού 
του εθνικού ανώτατου ορίου για το 
ημερολογιακό έτος 2019, όπως ορίζεται 
στο Παράρτημα ΙΙ, δια του αριθμού όλων 
των επιλεξίμων εκταρίων που δηλώνονται 
το 2015 σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 1. Το εν λόγω καθορισμένο 
ποσοστό ισούται με το μερίδιο του εθνικού 
ανώτατου ορίου που απομένει για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης σύμφωνα με 
το άρθρο 22 παράγραφος 1 για το 2015.»

«β) σε διακύμανση από 25% έως μέγιστη 
αξία που δεν υπερβαίνει το 50% ποσού το 
οποίο υπολογίζεται με τη διαίρεση 
καθορισμένου ποσοστού του εθνικού 
ανώτατου ορίου για το ημερολογιακό έτος 
2019, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, δια 
του αριθμού όλων των επιλέξιμων
εκταρίων που δηλώνονται το 2015 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1. 
Το εν λόγω καθορισμένο ποσοστό ισούται 
με το μερίδιο του εθνικού ανώτατου ορίου 
που απομένει για το καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1 για το 2015.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κγ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κγ. Στο άρθρο 50 η παράγραφος 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο 
εδάφιο, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 
άρθρο 36 υπολογίζουν το ποσό της 
ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας 
ετησίως με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο
25% της ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 
υπολογιζόμενης σύμφωνα με το άρθρο 36 
με τον αριθμό των επιλεξίμων εκταρίων 
που έχει δηλώσει ο γεωργός σύμφωνα με 
το άρθρο 36 παράγραφος 2.»

«7. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο 
εδάφιο, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 
άρθρο 36 υπολογίζουν το ποσό της 
ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας 
ετησίως με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί σε αξία 
που κυμαίνεται από 25% έως όχι 
περισσότερο από 50% της ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης υπολογιζόμενης 
σύμφωνα με το άρθρο 36 με τον αριθμό 
των επιλέξιμων εκταρίων που έχει δηλώσει 
ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφος 2.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=EL)
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Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κδ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κδ. Στο άρθρο 50 το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 8 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 6 
και 7, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υπολογίζουν το ποσό της ενίσχυσης για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας με τον 
πολλαπλασιασμό αριθμητικής τιμής που 
αντιστοιχεί στο 25% της εθνικής μέσης 
ενίσχυσης ανά εκτάριο με τον αριθμό των 
δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 1 ή με τον αριθμό των 
επιλεξίμων εκταρίων που έχει δηλώσει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφος 2.»

«Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 6 
και 7, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υπολογίζουν το ποσό της ενίσχυσης για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας με τον 
πολλαπλασιασμό αριθμητικής τιμής που 
αντιστοιχεί σε αξία κυμαινόμενη από 25%
έως όχι περισσότερο από 50% της εθνικής 
μέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο με τον 
αριθμό των δικαιωμάτων που έχει 
ενεργοποιήσει ο γεωργός σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφος 1 ή με τον αριθμό 
των επιλεξίμων εκταρίων που έχει δηλώσει 
ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφος 2.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στο άρθρο 50 η παράγραφος 9 
απαλείφεται·

διαγράφεται

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4α. Στο άρθρο 50 παράγραφος 10 το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση εκ των παραγράφων 6 
έως 9, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό ανά 
γεωργό υπολογιζόμενο με τον 
πολλαπλασιασμό καθορισμένου αριθμού 
εκταρίων με αριθμητική τιμή που 
αντιστοιχεί στο 25% της εθνικής μέσης 
ενίσχυσης ανά εκτάριο όπως καθορίζεται 
βάσει της παραγράφου 8.»

«Κατά παρέκκλιση εκ των παραγράφων 6 
έως 9, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό ανά 
γεωργό υπολογιζόμενο με τον 
πολλαπλασιασμό καθορισμένου αριθμού 
εκταρίων με αριθμητική τιμή που 
αντιστοιχεί σε αξία κυμαινόμενη από 25%
έως όχι περισσότερο από 50% της εθνικής 
μέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο όπως 
καθορίζεται βάσει της παραγράφου 8.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=EL)

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 11 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4β. Στο άρθρο 50 η παράγραφος 11 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11. Για την εγγύηση της προστασίας των 
δικαιωμάτων των δικαιούχων και την 
αποφυγή διακρίσεων μεταξύ τους, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 70 σχετικά με τους 
όρους υπό τους οποίους ένα νομικό 
πρόσωπο μπορεί να θεωρείται επιλέξιμο 
για τη λήψη της ενίσχυσης για γεωργούς 
νεαρής ηλικίας.»

«11. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 10, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι γεωργοί νεαρής 
ηλικίας που εντάσσονται σε μια 
εκμετάλλευση με συνεταιριστική νομική 
προσωπικότητα δεν χάνουν τα οικεία 
δικαιώματα ενίσχυσης. Για τον σκοπό 
αυτό, δεσμεύονται να προσδιορίζουν 
εντός της εκμετάλλευσης το μέρος που 
αναλογεί στον γεωργό νεαρής ηλικίας 
ούτως ώστε να του χορηγούν τα οικεία 
δικαιώματα ενίσχυσης, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=EL)



AD\1124405EL.docx 59/106 PE599.808v02-00

EL

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στο άρθρο 51, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«3.Εάν το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
για γεωργούς νεαρής ηλικίας που 
ζητούνται σε κράτος μέλος κατά τη 
διάρκεια δεδομένου έτους υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο του 2% που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα 
κράτη μέλη καθορίζουν ένα ανώτατο όριο 
που εφαρμόζεται στον αριθμό των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχουν 
ενεργοποιηθεί από τον γεωργό ή των 
επιλέξιμων εκταρίων που έχει δηλώσει ο 
γεωργός, ώστε να είναι σύμφωνα με το 
ανώτατο όριο του 2% που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Κατά 
την εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφοι 
6, 7 και 8 τα κράτη μέλη τηρούν το όριο 
αυτό.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τυχόν όρια που εφαρμόζουν 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο το 
αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 
έτους που έπεται του έτους στο οποίο 
κατατέθηκαν οι αιτήσεις ενίσχυσης στις 
οποίες εφαρμόστηκαν τα όρια.»

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 52 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία
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5α. Στο άρθρο 52 η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(5) Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο στο βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου διατήρησης 
των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις 
περιφέρειες ή στους τομείς αυτούς.

(5) Εξαιρουμένου του τομέα των 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, η 
συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγείται 
μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη 
δημιουργία κινήτρου διατήρησης των 
τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις 
περιφέρειες ή στους τομείς αυτούς.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 52 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Στο άρθρο 52 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

«9α. Η Επιτροπή υποβάλει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2018, ένα «σχέδιο 
πρωτεϊνών» προκειμένου να αυξηθεί η 
παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών εγχώριας 
καλλιέργειας στην ΕΕ και να μειωθεί η 
εξάρτηση από τις εισαγωγές.»

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 53 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6β. Στο άρθρο 53 η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να αναθεωρήσουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 4 και να 

«6. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου κάθε δεδομένου έτους, να 
αναθεωρήσουν την απόφαση που έλαβαν
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο και να 
αποφασίσουν, με ισχύ από το επόμενο 
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αποφασίσουν, με ισχύ από το 2017: έτος:

α) να μην αλλάξουν, να αυξήσουν ή να 
μειώσουν το ποσοστό που έχει ορισθεί 
δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3, εντός 
των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση ή να μην αλλάξουν, να 
αυξήσουν ή να μειώσουν το ποσοστό που 
έχει ορισθεί δυνάμει της παραγράφου 4,

α) να μην αλλάξουν, να αυξήσουν ή να 
μειώσουν το ποσοστό που έχει ορισθεί 
δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3, εντός 
των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση ή να μην αλλάξουν, να 
αυξήσουν ή να μειώσουν το ποσοστό που 
έχει ορισθεί δυνάμει της παραγράφου 4,

β) να τροποποιήσουν τους όρους 
χορήγησης της στήριξης,

β) να τροποποιήσουν τους όρους 
χορήγησης της στήριξης,

γ) να παύσουν τη χορήγηση της στήριξης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.»

γ) να παύσουν τη χορήγηση της στήριξης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφασή 
τους στην Επιτροπή, έως την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6γ. Στο άρθρο 63 παράγραφος 1 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Το ποσό που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχεία α) ή β) δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερο των 500 EUR ούτε υψηλότερο 
των 1 250 EUR.»

«Το ποσό που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχεία α) ή β) δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερο των 500 EUR ούτε υψηλότερο 
των 2 500 EUR.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6δ. Στο άρθρο 64 παράγραφος 1 το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«α) διατηρούν τουλάχιστον έναν αριθμό 
επιλεξίμων εκταρίων που αντιστοιχεί στον 
αριθμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχουν ή στον 
αριθμό επιλεξίμων εκταρίων που 
δηλώνονται το 2015 κατά το άρθρο 36 
παρ. 2, 

«α) διατηρούν τουλάχιστον έναν αριθμό 
επιλέξιμων εκταρίων που αντιστοιχεί στον 
αριθμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχουν ή στον 
αριθμό επιλέξιμων εκταρίων που 
δηλώνονται το 2015 κατά το άρθρο 36 
παρ. 2, με ανοχή 0,5 εκταρίων ή, αν είναι 
χαμηλότερος, στο 25% των ιδιόκτητων ή 
μισθωμένων δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
έχουν ή τον αριθμό των επιλέξιμων 
εκταρίων που δηλώνονται το 2015.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα Χ – Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6ε. Στο Παράρτημα X, η γραμμή 
«Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού 
περίτροπου χρόνου» αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:

«Χαρακτηριστικά: Εκτάσεις με πρεμνοφυή 
δάση μικρού περίτροπου χρόνου (ανά 
1m2)

«Χαρακτηριστικά: Εκτάσεις με πρεμνοφυή 
δάση μικρού περίτροπου χρόνου (ανά 
1m2)

Συντελεστής μετατροπής: ά.α. Συντελεστής μετατροπής: ά.α.

Συντελεστής στάθμισης: 0,3 Συντελεστής στάθμισης: 1

Περιοχή οικολογικής εστίασης 0,3 τ.μ.» Περιοχή οικολογικής εστίασης: 1 m2»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1490178318614&from=EL)

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα Χ – Εκτάσεις με καλλιέργειες που έχουν ικανότητες δέσμευσης του αζώτου

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6στ. Στο Παράρτημα X, η γραμμή 
«Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού 
περίτροπου χρόνου» αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:

«Χαρακτηριστικά: Εκτάσεις με 
καλλιέργειες που έχουν ικανότητες 
δέσμευσης του αζώτου (ανά 1m2)

«Χαρακτηριστικά: Εκτάσεις με 
καλλιέργειες που έχουν ικανότητες 
δέσμευσης του αζώτου (ανά 1m2)

Συντελεστής μετατροπής: ά.α. Συντελεστής μετατροπής: ά.α.

Συντελεστής στάθμισης: 0,7 Συντελεστής στάθμισης: 1

Περιοχή οικολογικής εστίασης: 0,3 τμ» Περιοχή οικολογικής εστίασης: 1 τμ»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1490178318614&from=EL)

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα X – Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου – γραμμή 20 α 
(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6ζ. Στο Παράρτημα Χ προστίθεται η 
ακόλουθη γραμμή:

«Χαρακτηριστικά: εκτάσεις με μίσχανθο

Συντελεστής μετατροπής: ά.α.

Συντελεστής στάθμισης: 1

Περιοχή οικολογικής εστίασης: 1 τ.μ.»

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα X – Έκταση με Silphium perfoliatum – Γραμμή 20 β (νέα)



PE599.808v02-00 64/106 AD\1124405EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6η. Στο Παράρτημα Χ προστίθεται η 
ακόλουθη γραμμή:

«Χαρακτηριστικά: εκτάσεις με Silphium 
perfoliatum

Συντελεστής μετατροπής: ά.α.

Συντελεστής στάθμισης: 1

Περιοχή οικολογικής εστίασης: 1 τ.μ.»

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα X – Περιοχή μελισσοκομικής αγρανάπαυσης – Γραμμή 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6θ. Στο Παράρτημα Χ προστίθεται η 
ακόλουθη γραμμή:

«Χαρακτηριστικά: Περιοχή 
μελισσοκομικής αγρανάπαυσης (που 
αποτελείται από είδη πλούσια σε γύρη και 
νέκταρ)

Συντελεστής μετατροπής: ά.α.

Συντελεστής στάθμισης: 2

Περιοχή οικολογικής εστίασης: 2 τ.μ.»

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
καθοδήγησης σε άλλες οργανώσεις 
παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων
παραγωγών, ομάδες παραγωγών ή 

στ) πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
καθοδήγησης σε άλλες οργανώσεις 
παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών, ομάδες παραγωγών ή 
μεμονωμένους παραγωγούς, ενέργειες και 
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μεμονωμένους παραγωγούς· δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και την εδραίωση των 
αγορών εξαγωγών σε τρίτες χώρες·

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την καθοδήγηση άλλων 
οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών, ομάδων 
παραγωγών ή μεμονωμένων παραγωγών·

i) την καθοδήγηση άλλων 
οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών, ομάδων 
παραγωγών ή μεμονωμένων παραγωγών·
ενέργειες που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και την εδραίωση των 
αγορών εξαγωγών σε τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, 
δαπανών που σχετίζονται με τη 
διαπραγμάτευση και τη διαχείριση 
φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων ή 
μελετών της αγοράς και αξιολογήσεων· 

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 33 παράγραφος 5 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών 
δράσεων τηρούνται οι απαιτήσεις για τις 
γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές 
ενισχύσεις που ορίζονται στο άρθρο 28 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013.»

«Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών 
δράσεων τηρούνται οι απαιτήσεις για τις 
γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές 
ενισχύσεις ή τις ενισχύσεις για τη 
βιολογική γεωργία που ορίζονται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 3 και στο άρθρο 29 
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 1305/2013.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1β. Στο άρθρο 33 παράγραφος 5 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Όταν τουλάχιστον το 80% των 
παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης 
παραγωγών υπόκειται σε μία ή 
περισσότερες ταυτόσημες γεωργο-
περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 
καθεμία από τις δεσμεύσεις αυτές 
θεωρείται περιβαλλοντική δράση όπως 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) 
της παρούσης παραγράφου.»

«Όταν τουλάχιστον το 80% των 
παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης 
παραγωγών υπόκειται σε μία ή 
περισσότερες ταυτόσημες γεωργο-
περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις για τη βιολογική γεωργία που 
προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 
και στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθεμία 
από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται 
περιβαλλοντική δράση όπως αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) της 
παρούσης παραγράφου.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Στο άρθρο 34 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

Στην περίπτωση ένωσης οργανώσεων 
παραγωγών, τα μέλη της οποίας είναι 
οργανώσεις παραγωγών της Ένωσης και 
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οι ενώσεις τους αναπτύσσουν 
δραστηριότητες σε διαφορετικά κράτη 
μέλη, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να 
αυξηθεί έως το 5,2% της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, 
υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει 
το 4,7% της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων υλοποιούμενα από 
την ένωση οργανώσεων παραγωγών για 
λογαριασμό των μελών της.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργειες που σχετίζονται με την 
καθοδήγηση άλλων οργανώσεων 
παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή 
μεμονωμένων παραγωγών από τα κράτη 
μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1.

β) ενέργειες που σχετίζονται με την 
καθοδήγηση άλλων οργανώσεων 
παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή 
μεμονωμένων παραγωγών από τις 
περιφέρειες των κρατών μελών που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην παράγραφο 4 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο: 

«β α) ενέργειες και δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη διαφοροποίηση και την 
εδραίωση των αγορών εξαγωγών σε 
τρίτες χώρες·» 
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Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Βουλγαρία, η Κροατία, η 
Κύπρος, η Εσθονία, η Φινλανδία, η 
Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, το 
Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πολωνία, η 
Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία
δύνανται να χορηγούν σε οργανώσεις 
παραγωγών, κατόπιν αιτήματος, εθνική 
χρηματοδοτική συνδρομή ίση κατά 
μέγιστο με 1% της αξίας της παραγωγής 
που διαθέτουν στο εμπόριο. Η συνδρομή 
αυτή είναι επιπρόσθετη στο επιχειρησιακό 
ταμείο.

1. Στις περιφέρειες των κρατών 
μελών στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης 
των παραγωγών οπωροκηπευτικών είναι 
ιδιαίτερα χαμηλός, τα κράτη μέλη
δύνανται να χορηγούν σε οργανώσεις 
παραγωγών εθνική χρηματοδοτική 
συνδρομή ίση κατά μέγιστο με το 80% 
των χρηματικών εισφορών που 
αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και έως το 10% της αξίας της 
παραγωγής που διαθέτουν στο εμπόριο για 
οποιασδήποτε τέτοια οργάνωση 
παραγωγών. Η συνδρομή αυτή είναι 
επιπρόσθετη στο επιχειρησιακό ταμείο.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 227 για 
την τροποποίηση της παραγράφου 1, 
προκειμένου να προσθέτει κράτη μέλη 
στα οποία ο βαθμός οργάνωσης των 
παραγωγών οπωροκηπευτικών είναι 
ιδιαίτερα χαμηλός και να διαγράφει 
κράτη μέλη όπου αυτό δεν ισχύει πλέον.

2. Ο βαθμός οργάνωσης των 
παραγωγών σε περιφέρεια κράτους 
μέλους θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλός στην 
περίπτωση που ο μέσος βαθμός 
οργάνωσης είναι μικρότερος από 20% για 
τρία συναπτά έτη πριν από την 
ημερομηνία αίτησης για λήψη εθνικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής. Αυτός ο 
βαθμός οργάνωσης υπολογίζεται ως η 
αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών 
που προέκυψε στη σχετική περιφέρεια και 
διατέθηκε στο εμπόριο από οργανώσεις 
παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών και ομάδες παραγωγών, 
διαιρούμενη με την συνολική αξία της 
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παραγωγής οπωροκηπευτικών που 
προέκυψε στην εν λόγω περιφέρεια.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
που ορίζουν τον μέσο βαθμό οργάνωσης 
στην Ένωση, καθώς και τον βαθμό 
οργάνωσης στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες και θεσπίζουν περαιτέρω 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
υπολογισμό του βαθμού οργάνωσης. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 62 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στο άρθρο 62 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόσουν το παρόν κεφάλαιο σε 
περιοχές που παράγουν οίνο κατάλληλο 
για την παραγωγή αποσταγμάτων οίνου 
με γεωγραφική ένδειξη που έχει 
καταχωρισθεί σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Για τους σκοπούς του 
παρόντος κεφαλαίου, οι εν λόγω περιοχές 
μπορεί να θεωρούνται περιοχές όπου 
είναι δυνατή η παραγωγή οίνου με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 64
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3β. Το άρθρο 64 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο:

Άρθρο 64 «Άρθρο 64

Χορήγηση αδειών για νέες 
αμπελοφυτεύσεις

Χορήγηση αδειών για νέες 
αμπελοφυτεύσεις

1. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις 
αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός 
ορισμένου έτους αφορούν συνολική 
έκταση μικρότερη από την έκταση που 
παραχωρεί το κράτος μέλος, εγκρίνονται 
όλες οι σχετικές άδειες.

1. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις 
αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός 
ορισμένου έτους αφορούν συνολική 
έκταση μικρότερη από την έκταση που 
παραχωρεί το κράτος μέλος, εγκρίνονται 
όλες οι σχετικές άδειες.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα 
αντικειμενικά και μη μεροληπτικά 
κριτήρια επιλεξιμότητας:

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα 
αντικειμενικά και μη μεροληπτικά 
κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) ο αιτών διαθέτει γεωργική έκταση 
τουλάχιστον ίση με την έκταση για την 
οποία αιτείται την άδεια·

α) ο αιτών διαθέτει γεωργική έκταση 
τουλάχιστον ίση με την έκταση για την 
οποία αιτείται την άδεια·

β) ο αιτών διαθέτει επαρκείς 
επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες·

β) ο αιτών διαθέτει επαρκείς 
επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες·

γ) από την αίτηση δεν προκύπτει 
σημαντικός κίνδυνος κατάχρησης της 
φήμης συγκεκριμένων προστατευόμενων 
ονομασιών προέλευσης, κάτι που 
θεωρείται δεδομένο, εκτός εάν οι δημόσιες 
αρχές τεκμηριώσουν την ύπαρξή τέτοιου 
κινδύνου·

γ) από την αίτηση δεν προκύπτει 
σημαντικός κίνδυνος κατάχρησης της 
φήμης συγκεκριμένων προστατευόμενων 
ονομασιών προέλευσης, κάτι που 
θεωρείται δεδομένο, εκτός εάν οι δημόσιες 
αρχές τεκμηριώσουν την ύπαρξη τέτοιου 
κινδύνου·

γ α) ο αιτών δεν έχει φυτέψει αμπέλια 
χωρίς έγκριση όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης 
όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007·

δ) κατόπιν δέουσας αιτιολόγησης, ένα ή 
περισσότερα από τα κριτήρια της 
παραγράφου 2, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται με αντικειμενικό και μη 
μεροληπτικό τρόπο.

δ) κατόπιν δέουσας αιτιολόγησης, ένα ή 
περισσότερα από τα κριτήρια της 
παραγράφου 2, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται με αντικειμενικό και μη 
μεροληπτικό τρόπο.

2. Εάν, σε ορισμένο έτος, η συνολική 
έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υπερβαίνει την έκταση που 

2. Εάν, σε ορισμένο έτος, η συνολική 
έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υπερβαίνει την έκταση που 
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παραχωρεί το κράτος μέλος, οι άδειες 
χορηγούνται βάσει κατανομής εκταρίων 
κατ’ αναλογία σε όλους τους αιτούντες, 
ανάλογα με την έκταση για την οποία 
έχουν αιτηθεί άδεια. Η εν λόγω χορήγηση 
μπορεί επίσης να πραγματοποιείται εν 
μέρει ή εν όλω σύμφωνα με ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα 
αντικειμενικά και μη μεροληπτικά 
κριτήρια προτεραιότητας:

παραχωρεί το κράτος μέλος, οι άδειες 
χορηγούνται βάσει κατανομής εκταρίων 
κατ’ αναλογία σε όλους τους αιτούντες, 
ανάλογα με την έκταση για την οποία 
έχουν αιτηθεί άδεια. Η εν λόγω χορήγηση 
μπορεί να καθορίσει ελάχιστη ή/και 
μέγιστη έκταση ανά αιτούντα και μπορεί 
επίσης να πραγματοποιείται εν μέρει ή εν 
όλω σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας:

α) παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για 
πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί 
της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)·

α) παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για 
πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί 
της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)·

β) εκτάσεις όπου οι αμπελώνες 
συμβάλλουν στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος·

β) εκτάσεις όπου οι αμπελώνες 
συμβάλλουν στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος·

γ) εκτάσεις που προορίζονται για νέες 
φυτεύσεις στο πλαίσιο μέτρων αναδασμού·

γ) εκτάσεις που προορίζονται για νέες 
φυτεύσεις στο πλαίσιο μέτρων αναδασμού·

δ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς 
ή άλλους ειδικούς περιορισμούς·

δ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς 
ή άλλους ειδικούς περιορισμούς·

ε) βιωσιμότητα των αναπτυξιακών σχεδίων 
ή των σχεδίων αναφύτευσης βάσει 
οικονομικής αξιολόγησης·

ε) βιωσιμότητα των αναπτυξιακών σχεδίων 
ή των σχεδίων αναφύτευσης βάσει 
οικονομικής αξιολόγησης·

στ) σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των 
προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις·

στ) σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των 
προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις·

ζ) σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των 
προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις·

ζ) σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των 
προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις·

η) εκτάσεις που προορίζονται για νέα 
φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των 
μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

η) εκτάσεις που προορίζονται για νέα 
φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των 
μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

2α. Αν το κράτος μέλος εφαρμόσει ένα ή 
περισσότερα από τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορεί 
να αποφασίσει να προσθέσει τον όρο ότι ο 
αιτών πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο 
ηλικίας έως 40 ετών κατά το χρονικό 
σημείο υποβολής της αίτησης.

3. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 τα οποία 
εφαρμόζουν και τα κοινοποιούν πάραυτα 
στην Επιτροπή.

3. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
κριτήρια των παραγράφων 1, 2 και 2α τα 
οποία εφαρμόζουν και τα κοινοποιούν 
πάραυτα στην Επιτροπή.
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Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 148 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Στο άρθρο 148 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

«1α. Εάν τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση των δυνατοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ένας παραγωγός, μια 
οργάνωση παραγωγών, μια οργάνωση 
διαπραγμάτευσης ή οι ενώσεις τους 
μπορούν να θέσουν ως απαίτηση 
οποιαδήποτε παράδοση νωπού γάλακτος 
σε μεταποιητή νωπού γάλακτος να 
αποτελέσει αντικείμενο γραπτής 
σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή να 
αποτελέσει αντικείμενο γραπτής 
προσφοράς σύμβασης από τους πρώτους 
αγοραστές, υπό τους ίδιους όρους που 
καθορίζονται στις παραγράφους 4 έως 6 
του παρόντος άρθρου.

Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση, κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η 
σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης 
δεν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν η 
διεπαγγελματική οργάνωση του τομέα 
που αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 163 
έχει καταρτίσει τυποποιημένη σύμβαση 
με βάση τους κανόνες της Ένωσης.»

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 148 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3δ. Στο άρθρο 148 παράγραφος 2 το 



AD\1124405EL.docx 73/106 PE599.808v02-00

EL

εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«2. Η σύμβαση και/ή η προσφορά 
σύμβασης της παραγράφου 1:

«2. Η σύμβαση και/ή η προσφορά 
σύμβασης των παραγράφων 1 και 1α:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 148 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ε. Στο άρθρο 148 η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο
1, δεν απαιτείται σύμβαση και/ή προσφορά 
σύμβασης όταν γεωργός παραδίδει νωπό 
γάλα σε συνεταιρισμό του οποίου είναι 
μέλος, εάν το καταστατικό του εν λόγω 
συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι 
αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό ή 
προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν 
διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα 
παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ).»

«3. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται 
σύμβαση και/ή προσφορά σύμβασης όταν 
γεωργός παραδίδει νωπό γάλα σε 
συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος, εάν 
το καταστατικό του εν λόγω 
συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι 
αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό ή 
προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν 
διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα 
παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ).»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 149

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3στ. Το άρθρο 149 απαλείφεται.
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Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 152

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ζ. Το άρθρο 152 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

«Άρθρο 152 «Άρθρο 152

Οργανώσεις παραγωγών Οργανώσεις παραγωγών

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες:»

1. Τα κράτη μέλη, μετά από αίτηση, 
αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών 
οι οποίες:»

α) αποτελούνται και ελέγχονται σύμφωνα 
το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
από παραγωγούς συγκεκριμένου τομέα που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2· 

α) αποτελούνται και ελέγχονται σύμφωνα 
το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
από παραγωγούς συγκεκριμένου τομέα που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2· 

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών και εκτελούν, ανεξαρτήτως 
του αν υπάρχει ή όχι μεταβίβαση της 
κυριότητας από τους γεωργούς στην 
οργάνωση παραγωγών, τουλάχιστον μία 
από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i) κοινή μεταποίηση·

ii) κοινή διανομή, συμπεριλαμβανομένης 
κοινής πλατφόρμας πώλησης ή κοινής 
μεταφοράς·

iii) κοινή συσκευασία, επισήμανση ή 
προώθηση·

iv) κοινή οργάνωση του ποιοτικού 
ελέγχου·

v) κοινή χρήση εξοπλισμού ή 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης·

vi) κοινή διαχείριση των αποβλήτων που 
σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή·

vii) κοινή ανάθεση των εισροών·

viii) οποιεσδήποτε άλλες κοινές 
δραστηριότητες υπηρεσιών που 
επιδιώκουν την επίτευξη ενός εκ των 
στόχων που απαριθμούνται στην 
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παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος 
άρθρου·

γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους 
στόχους:

γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους 
στόχους:

i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού 
της παραγωγής και της προσαρμογής της 
στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας 
και ποσότητας·

i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού 
της παραγωγής και της προσαρμογής της 
στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας 
και ποσότητας·

ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
παράγονται από τα μέλη τους, μεταξύ 
άλλων μέσω της προώθησης προϊόντων·

ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
παράγονται από τα μέλη τους, μεταξύ 
άλλων μέσω της προώθησης προϊόντων·

iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και την απόδοση των 
επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης 
των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση 
των τιμών παραγωγού·

iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και την απόδοση των 
επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης 
των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση 
των τιμών παραγωγού·

iv) τη διεξαγωγή ερευνών και την 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο 
τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις 
καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της 
αγοράς·

iv) τη διεξαγωγή ερευνών και την 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο 
τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις 
καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της 
αγοράς·

v) την προώθηση και την παροχή τεχνικής 
βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών 
πρακτικών και τεχνικών παραγωγής 
φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και 
κατάλληλων πρακτικών και τεχνικών 
καλής μεταχείρισης των ζώων·

v) την προώθηση και την παροχή τεχνικής 
βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών 
πρακτικών και τεχνικών παραγωγής 
φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και 
κατάλληλων πρακτικών και τεχνικών 
καλής μεταχείρισης των ζώων·

vi) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για τη χρήση προτύπων 
παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων και την ανάπτυξη 
προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων 
καλυπτόμενων από εθνικό σήμα 
ποιότητας·

vi) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για τη χρήση προτύπων 
παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων και την ανάπτυξη 
προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων 
καλυπτόμενων από εθνικό σήμα 
ποιότητας·

vii) τη διαχείριση των υποπροϊόντων και 
των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία 
της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους 
και του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την 

vii) τη διαχείριση των υποπροϊόντων και 
των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία 
της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους 
και του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την 
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προώθηση της βιοποικιλότητας, προώθηση της βιοποικιλότητας·

viii) τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των 
φυσικών πόρων και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής·

viii) τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των 
φυσικών πόρων και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής·

ix) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον 
τομέα της προώθησης και της εμπορίας·

ix) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον 
τομέα της προώθησης και της εμπορίας·

x) τη διαχείριση των ταμείων 
αλληλοβοήθειας που προβλέπονται στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών τα οποία προβλέπονται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, και στο άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305 /2013·

x) τη διαχείριση των ταμείων 
αλληλοβοήθειας που προβλέπονται στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών τα οποία προβλέπονται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, και στο άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305 /2013·

xi) την παροχή της απαραίτητης τεχνικής 
βοήθειας για τη χρησιμοποίηση των 
προθεσμιακών αγορών και των 
ασφαλιστικών συστημάτων.

xi) την παροχή της απαραίτητης τεχνικής 
βοήθειας για τη χρησιμοποίηση των 
προθεσμιακών αγορών και των 
ασφαλιστικών συστημάτων.

1α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
άρθρου 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, μια 
οργάνωση παραγωγών η οποία έχει 
αναγνωριστεί βάσει της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου μπορεί να 
προγραμματίζει την παραγωγή, 
βελτιστοποιώντας το κόστος παραγωγής, 
να διαθέτει στην αγορά και να 
διαπραγματεύεται συμβάσεις για την 
προμήθεια γεωργικών προϊόντων, για 
λογαριασμό των μελών της για το σύνολο 
ή μέρος της συνολικής παραγωγής τους.

Η συνεργασία μπορεί να υλοποιηθεί 
εφόσον:

α) οι δραστηριότητες αυτές, που 
διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 στοιχείο β), είναι σημαντικές ως προς 
την ποσότητα και ως προς το κόστος της 
παραγωγής και της διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά·

β) για τον όγκο ή την ποσότητα των 
γεωργικών προϊόντων που καλύπτεται 
από τις διαπραγματεύσεις αυτές, οι 
οργανώσεις παραγωγών συγκεντρώνουν 
την προσφορά·

γ) οι σχετικοί γεωργοί δεν είναι μέλη 
άλλης οργάνωσης παραγωγών που επίσης 
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διαπραγματεύεται τέτοιου είδους 
συμβάσεις εξ ονόματός τους· ωστόσο, τα 
κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν 
του όρου αυτού σε δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ένας γεωργός διατηρεί δύο 
χωριστές μονάδες παραγωγής σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

δ) η γεωργική παραγωγή δεν καλύπτεται 
από υποχρέωση παράδοσης προκύπτουσα 
από τη συμμετοχή του γεωργού σε 
συνεταιρισμό, ο οποίος δεν είναι μέλος 
των οικείων οργανώσεων παραγωγών, 
σύμφωνα με τους όρους του 
καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους 
κανόνες και τις αποφάσεις που 
προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό· 

1β. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις 
παραγωγών περιλαμβάνουν επίσης τις 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που 
είναι αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 
156 παράγραφος 1, εάν οι εν λόγω 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

1γ. Η αρχή ανταγωνισμού μπορεί να 
αποφασίσει, σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, είτε να ανοίξει εκ νέου μια 
συγκεκριμένη διαπραγμάτευση είτε να 
μην επιτρέψει καθόλου τη διεξαγωγή 
διαπραγμάτευσης από την οργάνωση 
παραγωγών, εφόσον το κρίνει αναγκαίο 
για την αποφυγή του αποκλεισμού του 
ανταγωνισμού ή εάν κρίνει ότι κινδυνεύει 
η επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 
ΣΛΕΕ. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως «εθνική αρχή ανταγωνισμού» 
νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που 
αφορούν περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο λαμβάνεται από την 
Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της 
διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 
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2 ή 3. Στις λοιπές περιπτώσεις, η εν λόγω 
απόφαση λαμβάνεται από την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού του κράτους μέλους 
το οποίο αφορούν οι διαπραγματεύσεις.

Όταν ενεργεί σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, η αρχή ανταγωνισμού ενημερώνει 
γραπτώς την Επιτροπή πριν ή αμέσως 
μετά την έναρξη του πρώτου τυπικού 
μέτρου έρευνας και κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις αποφάσεις αμέσως μετά τη 
λήψη τους.

2. Μια οργάνωση παραγωγών που 
είναι αναγνωρισμένη βάσει της 
παραγράφου 1 μπορεί να παραμείνει 
αναγνωρισμένη εάν δραστηριοποιείται 
στην εμπορία προϊόντων που καλύπτονται 
από τον κώδικα ΣΟ ex 2208 πλην εκείνων 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι των 
Συνθηκών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναλογία των προϊόντων αυτών δεν 
υπερβαίνει το 49% της συνολικής 
παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο η 
οργάνωση παραγωγών και ότι τα εν λόγω 
προϊόντα δεν λαμβάνουν στήριξη από την 
Ένωση. Για τις οργανώσεις παραγωγών 
στον οπωροκηπευτικό τομέα, τα εν λόγω 
προϊόντα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο για τους σκοπούς 
του άρθρου 34 παράγραφος 2.

2. Μια οργάνωση παραγωγών που 
είναι αναγνωρισμένη βάσει της 
παραγράφου 1 μπορεί να παραμείνει 
αναγνωρισμένη εάν δραστηριοποιείται 
στην εμπορία προϊόντων που καλύπτονται 
από τον κώδικα ΣΟ ex 2208 πλην εκείνων
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι των 
Συνθηκών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναλογία των προϊόντων αυτών δεν 
υπερβαίνει το 49% της συνολικής 
παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο η 
οργάνωση παραγωγών και ότι τα εν λόγω 
προϊόντα δεν λαμβάνουν στήριξη από την 
Ένωση. Για τις οργανώσεις παραγωγών 
στον οπωροκηπευτικό τομέα, τα εν λόγω 
προϊόντα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο για τους σκοπούς 
του άρθρου 34 παράγραφος 2.

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι οργανώσεις παραγωγών 
οι οποίες, πριν από ... [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], έχουν αναγνωρισθεί 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και οι 
οποίες πληρούν τους όρους που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
θεωρούνται αναγνωρισμένες ως 
οργανώσεις παραγωγών σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

2β. Για τις οργανώσεις παραγωγών, οι 
οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από 
...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], αλλά δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα 
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κράτη μέλη ανακαλούν την αναγνώρισή 
τους το αργότερο ... [τρία έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. 

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών 
που έχουν συγκροτηθεί από παραγωγούς 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον 
αυτές:

α) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών·

β) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους:

i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού 
της παραγωγής και της προσαρμογής της 
στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας 
και ποσότητας·

ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
παράγονται από τα μέλη τους·

iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 152 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3η. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

«Άρθρο 152α

Οργανώσεις διαπραγμάτευσης

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
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αίτηση, να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις 
διαπραγμάτευσης σε έναν από τους 
συγκεκριμένους τομείς που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, όταν αυτές:

α) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών·

β) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους:

i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού 
της παραγωγής και της προσαρμογής της 
στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας 
και ποσότητας·

ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
παράγονται από τα μέλη τους·

iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 125 
σχετικά με τον τομέα της ζάχαρης, μια 
αναγνωρισμένη οργάνωση 
διαπραγμάτευσης μπορεί να 
διαπραγματεύεται συμβάσεις για την 
προμήθεια γεωργικών προϊόντων σε έναν 
από τους συγκεκριμένους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
για λογαριασμό των μελών της, για το 
σύνολο ή μέρος της συνολικής τους 
παραγωγής.

3. Διαπραγματεύσεις μπορούν να 
πραγματοποιούνται:

α) είτε μεταβιβάζεται είτε όχι η 
κυριότητα των γεωργικών προϊόντων από 
τους γεωργούς στην οργάνωση 
παραγωγών·

β) είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή 
διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή 
παραγωγή μέρους ή του συνόλου των 
μελών της·

γ) υπό τον όρο ότι, για τη συγκεκριμένη 
οργάνωση διαπραγμάτευσης, πληρούνται 
όλοι οι ακόλουθοι όροι:
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i) ο καλυπτόμενος από τις 
διαπραγματεύσεις όγκος ή ποσότητα 
γεωργικών προϊόντων δεν υπερβαίνει το 
3,5% της συνολικής παραγωγής της 
Ένωσης·

ii) ο καλυπτόμενος από τις 
διαπραγματεύσεις όγκος ή ποσότητα 
γεωργικών προϊόντων που παράγεται ή 
παραδίδεται στο εκάστοτε κράτος μέλος 
δεν υπερβαίνει το 33% της συνολικής 
εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους 
μέλους·

δ) υπό τον όρο ότι, για τον όγκο ή την 
ποσότητα των γεωργικών προϊόντων που 
καλύπτεται από τις διαπραγματεύσεις 
αυτές, η οργάνωση διαπραγμάτευσης 
συγκεντρώνει την προσφορά·

ε) υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι 
παραγωγοί δεν είναι μέλη άλλης 
οργάνωσης διαπραγμάτευσης που επίσης 
διαπραγματεύεται τέτοιου είδους 
συμβάσεις εξ ονόματός τους. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν 
του όρου αυτού σε δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ένας γεωργός διατηρεί δύο 
χωριστές μονάδες παραγωγής σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

στ) υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω 
προϊόν δεν καλύπτεται από υποχρέωση 
παράδοσης προκύπτουσα από τη 
συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό, 
ο οποίος δεν είναι μέλος των οικείων 
οργάνωσεων διαπραγμάτευσης, σύμφωνα 
με τους όρους του καταστατικού του 
συνεταιρισμού ή τους κανόνες και τις 
αποφάσεις που προβλέπονται ή 
προκύπτουν από αυτό· και

ζ) υπό τον όρο ότι η οργάνωση 
διαπραγμάτευσης γνωστοποιεί στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή 
των κρατών μελών στα οποία ασκεί τις 
δραστηριότητές της τον όγκο ή την 
ποσότητα των γεωργικών προϊόντων που 
αποτελούν αντικείμενο των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων.
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4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις 
διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν επίσης 
τις ενώσεις οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης που είναι 
αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 156 
παράγραφος 2, εάν οι εν λόγω ενώσεις 
οργανώσεων διαπραγμάτευσης πληρούν 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

5. Κατά παρέκκλιση από τους όρους της 
παραγράφου 3 στοιχείο γ) σημείο ii), στον 
τομέα του γάλακτος, η διαπραγμάτευση 
από οργάνωση διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον για την εν λόγω 
οργάνωση διαπραγμάτευσης ο 
καλυπτόμενος από τις διαπραγματεύσεις 
όγκος ή ποσότητα γεωργικών προϊόντων 
που παράγεται ή παραδίδεται σε κράτος 
μέλος με συνολική ετήσια παραγωγή 
νωπού γάλακτος μικρότερη των 500 000 
τόνων δεν υπερβαίνει το 45% της 
συνολικής εθνικής παραγωγής του εν 
λόγω κράτους μέλους.

6. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παραγράφου 3 στοιχείο γ) και της 
παραγράφου 4, η Επιτροπή δημοσιεύει, 
με τον ενδεδειγμένο κατά την κρίση της 
τρόπο, τις ποσότητες της παραγωγής 
στην Ένωση και στα κράτη μέλη, 
χρησιμοποιώντας τις πλέον πρόσφατες 
διαθέσιμες πληροφορίες.

7. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
3 στοιχείο γ) και την παράγραφο 4, η 
αρχή ανταγωνισμού μπορεί να 
αποφασίσει, σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, είτε να ανοίξει εκ νέου μια 
συγκεκριμένη διαπραγμάτευση είτε να 
μην επιτρέψει καθόλου τη διεξαγωγή 
διαπραγμάτευσης από την οργάνωση 
διαπραγμάτευσης, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο για την αποφυγή του 
αποκλεισμού του ανταγωνισμού ή εάν 
κρίνει ότι κινδυνεύει η επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ.

Στον τομέα του γάλακτος, η αρχή 
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ανταγωνισμού μπορεί να παρέμβει, 
εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την 
αποφυγή του αποκλεισμού του 
ανταγωνισμού ή την αποτροπή της 
πρόκλησης σοβαρής ζημίας σε ΜΜΕ 
μεταποίησης νωπού γάλακτος στην 
επικράτειά της.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που 
αφορούν περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο λαμβάνεται από την 
Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της 
διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 
2 ή 3. Στις λοιπές περιπτώσεις, η εν λόγω 
απόφαση λαμβάνεται από την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού του κράτους μέλους 
το οποίο αφορούν οι διαπραγματεύσεις.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται 
πριν από την ημερομηνία της 
κοινοποίησής τους στις σχετικές 
επιχειρήσεις.

8. Όταν ενεργεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, η αρχή ανταγωνισμού 
ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή πριν ή 
αμέσως μετά την έναρξη του πρώτου 
τυπικού μέτρου έρευνας και κοινοποιεί 
στην Επιτροπή τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 7 αμέσως μετά την έκδοσή 
τους.

9. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:

α) ως «εθνική αρχή ανταγωνισμού» 
νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου·

β) ως «ΜΜΕ» νοείται η πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.

10. Τα κράτη μέλη στα οποία οι 
διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
ενημερώνουν την Επιτροπή.

11. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
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αποφασίζουν ότι οι οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες, πριν από ... 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], έχουν 
αναγνωρισθεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και οι οποίες πληρούν τους όρους 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
θεωρούνται αναγνωρισμένες ως 
οργανώσεις διαπραγμάτευσης σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο.»

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 152 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3θ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

«Άρθρο 152β

Επιμερισμός αξίας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 125 στον 
τομέα της ζάχαρης, οι παραγωγοί 
γεωργικών προϊόντων σε έναν από τους 
συγκεκριμένους τομείς που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, μέσω των 
οργανώσεων παραγωγών τους που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 152 
του παρόντος κανονισμού, των 
οργανώσεων διαπραγμάτευσής τους που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 152α 
του παρόντος κανονισμού, των ενώσεών 
τους που αναγνωρίζονται δυνάμει του 
άρθρου 156 του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και οι επιχειρήσεις μεταποίησης 
και εμπορίας των προϊόντων αυτών, 
μπορούν να συμφωνήσουν ρήτρες 
επιμερισμού της αξίας, μεταξύ άλλων για 
τις προσαυξήσεις και τις ζημίες της 
αγοράς, που προσδιορίζουν τον τρόπο 
επιμερισμού μεταξύ τους τυχόν εξέλιξης 
των σχετικών τιμών αγοράς ή άλλων 
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αγορών εμπορευμάτων.».

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ι. Στο άρθρο 154 παράγραφος 1 το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«1. Προκειμένου να αναγνωριστεί από 
ένα κράτος μέλος, η οργάνωση 
διαπραγμάτευσης που υποβάλλει αίτηση 
αναγνώρισης αποτελεί νομική οντότητα ή 
σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής 
οντότητας η οποία:»

«1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως 
οργανώσεις παραγωγών κάθε νομική 
οντότητα ή σαφώς οριζόμενα μέρη 
νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν 
αίτηση αναγνώρισης και τα οποία:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ια (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 154 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ια. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

«Άρθρο 154α

Αναγνώριση των οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης

1. Προκειμένου να αναγνωριστεί από ένα 
κράτος μέλος, η οργάνωση 
διαπραγμάτευσης που υποβάλλει αίτηση 
αναγνώρισης αποτελεί νομική οντότητα ή 
σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής 
οντότητας η οποία:

α) πληροί τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 152α 
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παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·

β) διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό μελών 
και/ή καλύπτει μία ελάχιστη ποσότητα ή 
αξία εμπορεύσιμης παραγωγής, όπως 
καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, στην περιοχή 
δραστηριότητάς της·

γ) παρέχει επαρκή εχέγγυα για την ορθή 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της από 
τη σκοπιά τόσο της διάρκειά τους όσο 
και της αποτελεσματικότητας, της 
στήριξης των μελών τους με 
ανθρώπινους, υλικούς και τεχνικούς 
πόρους, καθώς και, κατά περίπτωση, της 
συγκέντρωσης της προσφοράς·

δ) διαθέτει καταστατικά σύμφωνα με τα 
στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας 
παραγράφου.

2. Τα κράτη μέλη:

α) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση 
αναγνώρισης σε οργάνωση 
διαπραγμάτευσης εντός τεσσάρων μηνών 
από την υποβολή αίτησης συνοδευόμενης 
από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· 
η αίτηση αυτή υποβάλλεται στο κράτος 
μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η 
οργάνωση·

β) διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν 
τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι 
οι αναγνωρισμένες οργανώσεις 
διαπραγμάτευσης και οι ενώσεις 
οργανώσεων διαπραγμάτευσης 
συμμορφώνονται με το παρόν κεφάλαιο·

γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή
παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή 
των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν 
κεφάλαιο, επιβάλλουν στις εν λόγω 
οργανώσεις και ενώσεις τις εφαρμοστέες 
κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και 
αποφασίζουν αν πρέπει, εφόσον είναι 
αναγκαίο, να ανακαλέσουν την 
αναγνώρισή τους·

δ) ενημερώνουν την Επιτροπή το 
αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους 
για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή 
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ανάκλησης αναγνώρισης την οποία 
έλαβαν κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος.»

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 156 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ιβ. Στο άρθρο 156 ο τίτλος 
αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών» «Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και 
ενώσεις οργανώσεων διαπραγμάτευσης»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να προσαρμοστεί το κείμενο της ενιαίας ΚΟΑ στη 
δημιουργία των οργανώσεων διαπραγμάτευσης που εισήγαγε ο εισηγητής με την τροπολογία 69 
και να τους επιτρέπεται να δημιουργούν ενώσεις οργανώσεων διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιγ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 156 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ιγ. Στο άρθρο 156 η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν μια ένωση 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον 
κρίνουν ότι η ένωση αυτή είναι ικανή να 
εκτελέσει αποτελεσματικά κάθε 
δραστηριότητα αναγνωρισμένης 

«2. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν μια ένωση 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης, εφόσον κρίνουν ότι η 
ένωση αυτή είναι ικανή να εκτελέσει 
αποτελεσματικά κάθε δραστηριότητα 
αναγνωρισμένης οργάνωσης 
διαπραγμάτευσης και πληροί τους όρους 
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οργάνωσης παραγωγών και πληροί τους 
όρους της παραγράφου 161 παράγραφος 
1.»

του άρθρου 154α παράγραφος 1.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιδ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ιδ. Στο άρθρο 157 παράγραφος 1 το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις 
συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες:»

«1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις ενός ή 
περισσότερων τομέων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 1 – στοιχείο xiv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιε. Στο άρθρο 157 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:

«(xiv a) την επίτευξη συμφωνίας για 
τυποποιημένες ρήτρες επιμερισμού αξίας, 
μεταξύ άλλων για τις προσαυξήσεις και 
τις ζημίες της αγοράς, που προσδιορίζουν 
τον τρόπο επιμερισμού σε περίπτωση 
εξελίξεων των σχετικών τιμών της 
αγοράς ή των τιμών στις αγορές βασικών 
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προϊόντων·

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιστ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο xiv β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιστ. Στο άρθρο 157 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:

«xiv β) ανάληψη συλλογικών 
δράσεων για την πρόληψη και τη 
διαχείριση των υγειονομικών, 
φυτοϋγειονομικών και περιβαλλοντικών 
κινδύνων και απρόβλεπτων συμβάντων 
που συνδέονται με την παραγωγή και, 
ενδεχομένως, με τη μεταποίηση και/ή την 
εμπορία και/ή τη διανομή των γεωργικών 
προϊόντων και των τροφίμων.»

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ – στοιχείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιζ. Στο άρθρο 157 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο:

«xi a) την επίτευξη συμφωνίας για 
τυποποιημένες ρήτρες επιμερισμού αξίας, 
μεταξύ άλλων για τις προσαυξήσεις και 
τις ζημίες της αγοράς, που προσδιορίζουν 
τον τρόπο επιμερισμού σε περίπτωση 
εξελίξεων των σχετικών τιμών της 
αγοράς ή των τιμών στις αγορές βασικών 
προϊόντων·



PE599.808v02-00 90/106 AD\1124405EL.docx

EL

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιη (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 3 – στοιχείο xi β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιη. Στο άρθρο 157 παράγραφος 3 
στοιχείο γ), παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο:

«xi β) ανάληψη συλλογικών δράσεων για 
την πρόληψη και τη διαχείριση των 
υγειονομικών και περιβαλλοντικών 
κινδύνων και απρόβλεπτων συμβάντων 
που συνδέονται με την παραγωγή και, 
ενδεχομένως, με τη μεταποίηση και/ή την 
εμπορία και/ή τη διανομή των γεωργικών 
προϊόντων και των τροφίμων.»

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιθ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 158 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιθ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

«Άρθρο 158α

Αναγνώριση των διακρατικών 
διεπαγγελματικών οργανώσεων

Εναπόκειται στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα μιας διακρατικής 
διεπαγγελματικής οργάνωσης να 
αποφασίζει σχετικά με την αναγνώριση 
της εν λόγω οργάνωσης.

Το κράτος μέλος που πρέπει να 
αποφασίσει σχετικά με την αναγνώριση 
πρέπει να προσδιορίσει τις αναγκαίες 
σχέσεις διοικητικής συνεργασίας με τα 
άλλα κράτη μέλη όπου είναι 
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εγκατεστημένα τα μέλη της εν λόγω 
οργάνωσης, με σκοπό την επαλήθευση 
της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις 
αναγνώρισης.

Τα άλλα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένα τα μέλη μιας διακρατικής 
διεπαγγελματικής οργάνωσης παρέχουν 
όλη την απαιτούμενη διοικητική 
συνδρομή στο κράτος μέλος που 
αποφασίζει σχετικά με την αναγνώριση.

Το κράτος μέλος που αποφασίζει σχετικά 
με την αναγνώριση παρέχει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως 
ενός άλλου κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένα τα μέλη της εν λόγω 
οργάνωσης.»

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 159 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

«Υποχρεωτική αναγνώριση» (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κα (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 159 – εισαγωγή

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κα. Στο άρθρο 159 το εισαγωγικό 
μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 152 έως 
158, τα κράτη μέλη, μετά από αίτηση, 

«Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 152α έως 
158, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, 
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αναγνωρίζουν:» κατόπιν αιτήσεως:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 159 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κβ. Στο άρθρο 159 το στοιχείο α)
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α) τις οργανώσεις παραγωγών: «α) τις οργανώσεις διαπραγμάτευσης 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων·»

i) του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
όσον αφορά ένα ή περισσότερα προϊόντα 
του εν λόγω τομέα και/ή προϊόντα τα 
οποία προορίζονται αποκλειστικά για 
μεταποίηση·

ii) στον τομέα του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών·

iii) στον τομέα των μεταξοσκωλήκων·

iv) στον τομέα του λυκίσκου·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κγ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 161

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3κγ. Το άρθρο 161 διαγράφεται.

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κδ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 168 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3κδ. Στο άρθρο 168 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

«1α. Εάν τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση των δυνατοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ένας παραγωγός, μια 
οργάνωση παραγωγών ή ένωσή τους, 
όσον αφορά γεωργικά προϊόντα σε τομέα 
που ορίζει το άρθρο 1 παράγραφος 2, 
εκτός από τους τομείς του γάλακτος, των 
γαλακτοκομικών προϊόντων και της 
ζάχαρης, μπορεί να θέσει ως απαίτηση 
οποιαδήποτε παράδοση των προϊόντων 
του σε μεταποιητή ή διανομέα να 
αποτελέσει αντικείμενο γραπτής 
σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή να 
αποτελέσει αντικείμενο γραπτής 
προσφοράς σύμβασης από τους πρώτους 
αγοραστές, υπό τους ίδιους όρους που 
καθορίζονται στις παραγράφους 4 έως 6 
του παρόντος άρθρου.

Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση, κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η 
σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης 
δεν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν η 
διεπαγγελματική οργάνωση του τομέα 
που αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 157 
έχει καταρτίσει τυποποιημένη σύμβαση 
με βάση τους κανόνες της Ένωσης.»

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 168 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κε. Στο άρθρο 168 παράγραφος 4 το 
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εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«4. Οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά 
σύμβασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει:»

«4. Οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά 
σύμβασης που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 1α πρέπει:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κστ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 168 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κστ. Στο άρθρο 168 η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, δεν απαιτείται σύμβαση ή 
προσφορά σύμβασης όταν γεωργός 
παραδίδει τα προϊόντα σε συνεταιρισμό 
του οποίου είναι μέλος, εάν το 
καταστατικό του εν λόγω συνεταιρισμού ή 
οι κανόνες και οι αποφάσεις που 
προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό 
περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν 
αποτελέσματα παρόμοια με τις διατάξεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχεία 
α), β) και γ).»

«5. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται 
σύμβαση ή προσφορά σύμβασης όταν 
γεωργός παραδίδει τα προϊόντα σε 
συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος, εάν 
το καταστατικό του εν λόγω 
συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι 
αποφάσεις που προβλέπονται ή 
προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν 
διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα 
παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 4 στοιχεία α), β) και γ).»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κστ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 169

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3κστ α. Το άρθρο 169 απαλείφεται.



AD\1124405EL.docx 95/106 PE599.808v02-00

EL

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κστ β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 170

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3κστ β. Το άρθρο 170 απαλείφεται.

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κστ β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 171

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3κστ γ.Το άρθρο 171 απαλείφεται.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κστ δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Κεφάλαιο III α (νέο) – άρθρο 175 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3κστ δ. Στον τίτλο II προστίθεται 
νέο κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIIα

Σχέσεις με την αλυσίδα εφοδιασμού

Άρθρο 175α

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη 
δημιουργία ενωσιακού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των πρακτικών που 
αποκλίνουν κατάφωρα από την ορθή 
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εμπορική πρακτική και αντιβαίνουν στην 
καλή πίστη και στη δίκαιη μεταχείριση 
στις συναλλαγές μεταξύ των γεωργών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεών 
τους και των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
μεταποίησης, και των εμπορικών εταίρων 
τους που έπονται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού.»

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4α. Στο άρθρο 209 παράγραφος 1 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν 
εφαρμόζεται στις συμφωνίες, αποφάσεις 
και εναρμονισμένες πρακτικές γεωργών, 
ενώσεων γεωργών ή ενώσεων τέτοιου 
είδους ενώσεων ή οργανώσεων 
παραγωγών αναγνωρισμένων δυνάμει του 
άρθρου 152 του παρόντος κανονισμού ή 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών
αναγνωρισμένων δυνάμει του άρθρου 156 
του παρόντος κανονισμού που αφορούν 
την παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, εκτός εάν τίθενται σε κίνδυνο 
οι στόχοι του άρθρου 39 ΣΛΕΕ.»

«Το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν 
εφαρμόζεται στις συμφωνίες, αποφάσεις 
και εναρμονισμένες πρακτικές γεωργών, 
ενώσεων γεωργών ή ενώσεων τέτοιου 
είδους ενώσεων ή οργανώσεων 
παραγωγών αναγνωρισμένων δυνάμει του 
άρθρου 152 του παρόντος κανονισμού ή 
οργανώσεων διαπραγμάτευσης 
αναγνωρισμένων δυνάμει του άρθρου 
152α του παρόντος κανονισμού ή 
ενώσεών τους αναγνωρισμένων δυνάμει 
του άρθρου 156 του παρόντος κανονισμού 
που αφορούν την παραγωγή ή την πώληση 
γεωργικών προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, εκτός εάν τίθενται σε κίνδυνο 
οι στόχοι του άρθρου 39 ΣΛΕΕ.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 154
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο εδάφιο μετά το δεύτερο 
εδάφιο:

«Για την πώληση γεωργικών προϊόντων, 
οι συμφωνίες, οι αποφάσεις και οι 
εναρμονισμένες πρακτικές σχετικά με 
ρήτρες επιμερισμού αξίας και σχετικά με 
έναν προσδιορίσιμο τύπο διαμόρφωσης 
τιμών, με βάση ιδίως αντικειμενικά 
κριτήρια της αγοράς, θεωρούνται 
απαραίτητες για την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 39 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Στο άρθρο 209 παράγραφος 1 το 
τρίτο εδάφιο διαγράφεται.

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ. Στο άρθρο 209 παράγραφος 2 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:
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«Ωστόσο, οι γεωργοί, οι ενώσεις γεωργών 
ή οι ενώσεις τέτοιου είδους ενώσεων ή οι 
οργανώσεις παραγωγών που έχουν 
αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 152 
του παρόντος κανονισμού ή οι 
οργανώσεις διαπραγμάτευσης που έχουν 
αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 152α ή 
οι ενώσεις τους που έχουν αναγνωριστεί 
δυνάμει του άρθρου 156 του παρόντος 
κανονισμού, μπορούν να ζητήσουν από 
την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει σχετικά 
με τη συμβατότητα των εν λόγω 
συμφωνιών, αποφάσεων και 
εναρμονισμένων πρακτικών με τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 39 της 
ΣΛΕΕ. Οι αιτήσεις γνωμοδότησης 
εξετάζονται αμέσως και η Επιτροπή 
αποστέλλει στον αιτούντα τη 
γνωμοδότησή της εντός δύο μηνών από 
την παραλαβή της αίτησης. Σε 
περίπτωση μη απάντησης από την 
Επιτροπή εντός της προθεσμίας αυτής, η 
γνωμοδότηση θεωρείται θετική.»

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ε. Στο άρθρο 209 παράγραφος 2 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:

«Η Επιτροπή μπορεί, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως 
κράτους μέλους, να αλλάξει το 
περιεχόμενο της γνωμοδότησης, ιδίως 
εάν ο αιτών έχει παράσχει ανακριβείς 
πληροφορίες ή έχει κάνει κατάχρηση της 
γνωμοδότησης.»

Τροπολογία 158
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4στ. Στο άρθρο 209 παράγραφος 1 το 
τρίτο εδάφιο διαγράφεται.

Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 219 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4ζ. Στο άρθρο 219 παράγραφος 1 το 
τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
αναγκαία για την αντιμετώπιση της 
διατάραξης της αγοράς ή της απειλής, να 
επεκτείνουν ή να τροποποιούν το πεδίο 
εφαρμογής, τη διάρκεια ή άλλες πτυχές 
άλλων μέτρων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ή να προβλέπουν 
επιστροφές κατά την εξαγωγή ή να 
αναστέλλουν τους εισαγωγικούς δασμούς 
εν όλω ή εν μέρει για ορισμένες ποσότητες 
ή περιόδους, εάν κρίνεται αναγκαίο.»

«Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
αναγκαία για την αντιμετώπιση της 
διατάραξης της αγοράς ή της απειλής, να 
επεκτείνουν ή να τροποποιούν το πεδίο 
εφαρμογής, τη διάρκεια ή άλλες πτυχές 
άλλων μέτρων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ή να προβλέπουν 
επιστροφές κατά την εξαγωγή, να 
αναστέλλουν τους εισαγωγικούς δασμούς 
εν όλω ή εν μέρει για ορισμένες ποσότητες 
ή περιόδους, εάν κρίνεται αναγκαίο, ή να 
προτείνουν οποιαδήποτε κατάλληλα 
μέτρα διαχείρισης της προσφοράς.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 220 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4η. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

Άρθρο 220α

Καθεστώς προαιρετικής μείωσης 
παραγωγής

1. Σε περίπτωση σοβαρής ανισορροπίας 
στην αγορά και, εφόσον το επιτρέπουν οι 
τεχνικές παραγωγής, η Επιτροπή δύναται 
να αποφασίσει να παράσχει ενίσχυση 
στους παραγωγούς συγκεκριμένου τομέα, 
αναφερόμενου στο άρθρο 1 παράγραφος 
2, οι οποίοι κατά διάρκεια συγκεκριμένης 
περιόδου μειώνουν εθελοντικά τις 
παραδόσεις τους σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο του προηγούμενου έτους. 

2. Η ενίσχυση χορηγείται με την 
προϋπόθεση υποβολής από τους 
παραγωγούς αίτησης εντός του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι οι
παραγωγοί, μέσω της μεθόδου που έχει 
καθορίσει το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης λόγω μείωσης 
της παραγωγής υποβάλλονται για 
λογαριασμό των παραγωγών από 
αναγνωρισμένες οργανώσεις ή από 
συνεταιρισμούς που έχουν ιδρυθεί βάσει 
του εθνικού δικαίου. Στην περίπτωση 
αυτή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ενίσχυση αποστέλλεται εξ ολοκλήρου 
στους παραγωγούς οι οποίοι έχουν 
μειώσει πράγματι τις παραδόσεις τους.

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται πλήρως 
και αποτελεσματικά, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 227, οι οποίες καθορίζουν:

α) τον μέγιστο συνολικό όγκο ή ποσότητα 
της παράδοσης που πρέπει να μειωθεί σε 
επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του καθεστώτος 
μείωσης·
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β) τη διάρκεια της περιόδου μείωσης και, 
αν χρειαστεί, την παράτασή της·

γ) το ποσό της ενίσχυσης σύμφωνα με τον 
μειωμένο όγκο ή ποσότητα και τις 
λεπτομέρειες χρηματοδότησής του·

δ) τα κριτήρια που ισχύουν για την 
επιλεξιμότητα των αιτούντων ενίσχυση 
και για την αποδοχή των αιτήσεων 
ενίσχυσης·

ε) τους ειδικούς όρους για την εφαρμογή 
αυτού του προγράμματος.

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 222 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4θ. Στο άρθρο 222 παράγραφος 1 το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«1. Σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών 
στις αγορές, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις ούτως ώστε το άρθρο 
101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ να μην 
εφαρμόζεται στις συμφωνίες και στις 
αποφάσεις των αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεών 
τους και των αναγνωρισμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων που 
εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους 
τομείς που ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
συμφωνίες και αποφάσεις δεν 
υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, αποσκοπούν 
αποκλειστικά στη σταθεροποίηση του 
οικείου τομέα και εμπίπτουν σε μια ή 
περισσότερες από τις κατωτέρω 
κατηγορίες:»

«1. Σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών 
στις αγορές, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις ούτως ώστε το άρθρο 
101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ να μην 
εφαρμόζεται στις συμφωνίες και στις 
αποφάσεις των γεωργών, των ενώσεων 
γεωργών ή των ενώσεων αυτών των 
ενώσεων ή των αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών, των 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης, των ενώσεών τους και 
των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών 
οργανώσεων που εμπίπτουν σε 
οποιονδήποτε από τους τομείς που 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες και 
αποφάσεις δεν υπονομεύουν την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
αποσκοπούν αποκλειστικά στη 
σταθεροποίηση του οικείου τομέα και 
εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις 
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κατωτέρω κατηγορίες:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 222 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ια. Στο άρθρο 222 η παράγραφος 2 
διαγράφεται.

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ια (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 222 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ια. Στο άρθρο 222 παράγραφος 3 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά
το πρώτο εδάφιο:

«Οι συμφωνίες και οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν 
να παραταθούν σύμφωνα με τους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 164.»

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ιβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 232 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ιβ. Στο άρθρο 232 η παράγραφος 2 



AD\1124405EL.docx 103/106 PE599.808v02-00

EL

διαγράφεται.

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ιγ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4ιγ. Στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ 
παράγραφος Ι στοιχείο γ) η δεύτερη 
περίπτωση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«– το ανώτατο όριο του ολικού 
αλκοολικού τίτλου μπορεί να υπερβαίνει 
το 15% vol. για οίνους με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης που παράγονται 
χωρίς εμπλουτισμό·»

«– το ανώτατο όριο του ολικού 
αλκοολικού τίτλου μπορεί να υπερβαίνει 
το 15% vol. για οίνους με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης που παράγονται 
χωρίς εμπλουτισμό, εκτός από τις 
μεθόδους μερικής συγκέντρωσης που 
αναφέρονται στο παράρτημα VIII μέρος Ι 
τμήμα Β παράγραφος 1·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ιδ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VIII – μέρος 1 – σημείο Α – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4ιδ. Στο παράρτημα VII μέρος Ι 
σημείο Α η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 
από το εξής κείμενο :

«2. Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο 
αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις 
οινολογικές πρακτικές που αναφέρονται 
στο τμήμα Β και δεν υπερβαίνει τα 
ακόλουθα όρια:

«2. Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο 
αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις 
οινολογικές πρακτικές που αναφέρονται 
στο τμήμα Β και δεν υπερβαίνει τα 
ακόλουθα όρια:

α) 3% vol. στην αμπελουργική ζώνη 
Α·

α) 3,5% vol. στην αμπελουργική ζώνη 
Α·

β) 2% vol. στην αμπελουργική ζώνη β) 2,5% vol. στην αμπελουργική ζώνη 
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Β· Β·

γ) 1,5% vol. στις αμπελουργικές 
ζώνες Γ.»

γ) 2% vol. στις αμπελουργικές ζώνες 
Γ.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία, ενώ δεν τροποποιεί τα όρια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, 
αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας για την έγκριση του εμπλουτισμού, με την 
ανάθεση στα κράτη μέλη πλήρους αρμοδιότητας όσον αφορά την έγκριση παρόμοιων 
οινολογικών πρακτικών.

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ιε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VIII – μέρος 1 – σημείο Α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4στ. Στο παράρτημα VII μέρος Ι 
σημείο Α η παράγραφος 3 διαγράφεται.
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